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Nhân danh Allah
Đấng Rất mực Độ lượng
Đấng Rất mực Khoan dung
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah
, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài, cầu xin
bằng ăn và phúc lành cho vị Nabi trung thực và ngay
chính của Ngài, vị Nabi của chúng ta Muhammad, và cho
gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người
...
Đây là cuốn sách về kiến thức Tawhid mà tôi đã
cố gắng rút gọn lại với lối trình bày dễ hiểu. Tôi đã thu
thập từ nhiều nguồn tài liệu của các vị Imam lớn của
chúng ta, đặc biệt là các sách của Sheikh Islam Ibnu
Taymiyah, các sách của học giả Ibnu Al-Qayyim, các
sách của Sheikh Islam Muhammad bin Abdul-Wahaab
cùng với các học trò của ông thuộc các thành phần Imam
lớn trong con đường Da’wah (tuyên truyền) ân phúc.
Không cần phải bàn cãi rằng kiến thức về giáo lý
đức tin Islam là kiến thức nền tảng cho việc giáo dục và
thực hành, và là một yếu tố thiết yếu làm nên giá trị của
các hành vi và việc làm ngoan đạo để Allah  chấp
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nhận. Đặc biệt trong thời đại của chúng ta ngày nay, thời
đại mà có đầy dẫy dòng lệch lạc, đầy dẫy trường phái dị
giáo: dòng vô thần, dòng thần bí tu đạo khổ hạnh, dòng
thờ mồ mả và thần tượng, dòng lệch lạc sai với đường lối
Sunnah của Thiên sứ . Tất cả những dòng lệch lạc này
đều trở nên nguy hiểm nếu như người Muslim không
trang bị vũ khí từ giáo lý đức tin đúng đắn dựa sát theo
Qur’an, Sunnah và giáo lý đức tin của những thế hệ tiền
bối Salaf (Sahabah và Tabi’een). Quả thật, với vũ khí này
người Muslim mới có thể bảo vệ được bản thân mình
khỏi những dòng lệch lạc đó; và một trong những điều
mà người Muslim cần phải có sự chăm sóc đầy đủ là phải
giáo dục con cái giáo lý đức tin đúng đắn này theo các
nguồn gốc thuần túy của nó.

ح
َّ َ ُ َ ِّ َ َ َ َّ َ ُ َو َص ََّّل
.. آِل َو َصح هب هه
اهلل َوسل َم لَع ن هبينا حمم ٍد َو ه ه

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị
Nabi của chúng ta Muhammad và cho gia quyến của
Người cùng các bạn đạo của Người ..
Tác giả
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PHẦN MỘT
Sự lệch lạc trong đời sống con người và cái nhìn
tổng quan về Kufr (vô đức tin), chủ nghĩa vô thần,
Shirk (sự đa thần) và Nifaaq (ngụy tạo đức tin)
Chương thứ nhất
Sự lệch lạc trong đời sống con người
Chương thứ hai
Shirk – khái niệm và phân loại
Chương thứ ba
Kufr – khái niệm và phân loại
Chương thứ tư
Nifaaq – khái niệm và phân loại
Chương thứ năm
Thực tế về: Jahiliyah (thời ngu muội) – nghịch đạo
– lệch lạc – bỏ đạo
(Phân loại và giáo lý)

Chương thứ nhất
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Sự lệch lạc trong đời sống con người
Allah Tối Cao và Ân Phúc đã tạo hóa con người và
mọi vạn vật mục đích để thờ phượng Ngài và chính Ngài
ban bổng lộc và nuôi dưỡng họ. Ngài  phán:

َُٓ
َّ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
 ما أرِيد مِنهم مِن رِز ٖق٥٦ نس إَِّل ِِلَ ۡعبُ ُدو ِن
ٱۡل
ِ ﴿وما خلقت
ِ ٱۡلن و
ُ َّ َّ َ ُ َ َّ َّ
ُ اق ذُو ٱلۡ ُق َّوة ِ ٱل ۡ َمت
ُ َو َما ٓ أُر
ُ ِيد أَن ُي ۡطع
﴾٥٨ ني
 إِن ٱَّلل هو ٱلرز٥٧ ون
م
ِ
ِ
ِ

]75 ،75 : [سورة اذلاريات

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 – Azh-zhariyat, câu 56 58).
Theo bản năng tự nhiên của mỗi linh hồn, khi
chúng ta bỏ mặc nó thì nó sẽ thừa nhận và khẳng định
Allah  là Thượng Đế, là Đấng Chủ Tể, nó sẽ yêu
thương Allah  và thờ phượng Ngài không tổ hợp với
Ngài bất cứ điều gì. Nhưng những tên Shaytan từ con
người và loài Jinn đã bày vẽ, xúi giục và dẫn nó khỏi
điều đó. Bởi thế, Tawhid là trọng tâm của bản năng còn
Shirk là điều ngoại lai được tác động từ bên ngoài. Allah,
Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:
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ِين حن ِيفا ۚ ف ِطرت ٱَّلل ِ ٱل ِِت فطر ٱنلاس عليها ۚ َّل
ِ ﴿فأق ِم وجهك ل ِل
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َ َ
ۡ َ َّ َٰ َ َ ُ َ ۡ ُ
َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ
ََك
ِ ََّث ٱنل
اس َّل َي ۡعل ُمون
كن أ
ِ تبدِيل ِِلل ِق ٱَّللِۚ ذَٰل ِك ٱلِين ٱلقيِم ول
]30 :﴾ [سورة الروم٣٠

Do đó, hãy định diện của Ngươi (Muhammad)
hướng về tôn giáo thuần túy (chỉ tôn thờ Allah), tôn
giáo theo bản năng tự nhiên mà Allah đã tạo hóa con
người vì nó. Không có một sự thay thế nào cho tôn
giáo này của Allah. Đó là tôn giáo đúng đắn, tuy
nhiên, đa số nhân loại không biết. (Chương 30 –
Arrum, câu 30).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ِّ َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ل
}ُّفأبو ُّاهُّيهودان ِ ُِّهُّأ ُّوُّينِّصان ِ ُِّهُّأ ُّوُّيمجسان ِ ُِّه،ِ َعُّال ِفطرة
ُّ ُّول
ُّ كُّمولودُُّّي
ُّ {
.رواه ابلخاري ومسلم

“Tất cả mọi đứa trẻ đều được sinh ra trên Fitrah (tôn
giáo tự nhiên của bản năng: chỉ tôn thờ Allah) nhưng
cha mẹ chúng làm cho chúng thành người Do thái,
hoặc Thiên Chúa hoặc Bái hõa giáo” (Albukhari,
Muslim).
Như vậy, bản chất nguồn gốc của con cháu Adam
là bản chất Tawhid: chỉ tôn thờ một mình Allah .
Tôn giáo: là Islam từ thời của Adam  và thế hệ
con cháu sau Người trải qua bao kỷ nguyên, bao thời đại
rất dài. Allah  phán:
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ََ ََ َ
َ َ َ َ َ َٰ َ َّ ُ ُ َّ َ َ
ُ َّ ث ٱ
َ ِِّ َََّلل ٱنلَّبي َن ُم
َ َين َو ُمنِِرِين وأز
﴿َكن ٱنلاس أمة وحِدة فبع
ِِ
ِ
ْ ََُ ۡ َ
ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ
َ ۡ ك َم َب
ِ َّني ٱنل
اس ف ِيما ٱختلفوا فِيهِ﴾ [سورة
معهم ٱلكِتب بِٱۡل ِق ِِلح
]312 :ابلقرة

Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng đồng duy nhất.
Sau đó vì họ lầm lạc nên Allah dựng lên các vị Nabi
làm những vị vừa mang tin mừng vừa cảnh báo về tin
dữ, và Allah gởi xuống cùng với họ những kinh sách
chứa đựng điều chân lý để họ dựa vào đó mà giải
quyết và phân xử nhân loại về những vấn đề mà họ
thường tranh chấp nhau. (Chương 2 – Albaqarah, câu
213).
Shirk và sự lệch lạc về giáo lý đức tin xảy ra đầu
tiên trong cộng đồng của Nabi Nuh (Noah) , và Người
là vị Thiên sứ đầu tiên trên trái đất này. Allah  phán:

ُ َٰ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َّ
ۡ
َ
َ
َ
َّ
دِۚ ِۚ﴾ [سورة
ِ ﴿إِنا أوحينا إِِلك كما أوحينا إَِل زوحٖ وٱنلب ِ ِين مِن بع
]162 :النساء

Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!)
giống như TA đã mặc khải cho Nuh (Noah) và các
Nabi sau Y. (Chương 4 – Annisa, câu 163).
Ibnu Abbas  nói: Khoảng thời gian giữa Nabi
Adam  và Nabi Nuh  là mười thế kỷ, tất cả họ
(những người trong các kỷ nguyên này) đều theo tôn giáo
Islam.
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Ibnu Al-Qayyim nói(1): Đây là câu nói đúng thực
và được dùng làm cơ sở giáo lý, và quả thật, cách đọc
câu Kinh của Abu bin Ka’ab tức câu Kinh 213 chương
Albaqarah:

َ َََ ْ ََُ ۡ َ
ُ َّ ث ٱ
﴾َّلل ٱنلَّب ِ ِي َن
﴿فٱختلفوا فبع

Họ đã tranh cãi nhau nên Allah đã dựng lên các vị
Nabi.
Cơ sở cho cách đọc này là lời phán của Allah :
]85 :[سورة يونس

ُ ٓ َّ ُ َّ َ َ َ َ
ْ َُ ۡ َ
﴾اس إَِّل أ َّمة َوَٰح َِدة فٱختَلفوا
﴿وما َكن ٱنل

Và nhân loại trước đây chỉ là một cộng đồng chung
một tôn giáo (thờ phượng một mình Allah) nhưng về
sau họ bất đồng ý kiến với nhau. (Chương 10 –
Yunus, câu 19).
Do sự bất đồng ý kiến và tranh cãi nhau về tôn
giáo chân lý, nên Allah  đã dựng lên các vị Nabi dưới
lòng thương xót của Ngài, giống như dân Ả Rập sau đó
đều ở trên tôn giáo thuần túy của Nabi Ibrahim  cho
đến khi Amru bin Lahy Al-Khazaa’i thay đổi tôn giáo
của Nabi Ibrahim , và y đã mang các thần tượng đến
với vùng đất của dân Ả Rập và mang đến vùng đất Hijaaz
với một hình thức riêng biệt, dân Ả rập đã thờ phượng
thần linh khác ngoài Allah . Sự Shirk (thờ đa thần) đã
lan ra trong xứ sở thiêng liêng này và lan xa ra ngoài.
Thế là Allah  dựng lên một vị Nabi cuối cùng, đó là
Muhammad, để kêu gọi nhân loại trở về với Tawhid (tôn
(1)

Igha-thah Al-Luhfaan (2/102).
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thờ một mình Allah) và đi theo tôn giáo của Nabi
Ibrahim .
Nabi Muhammad  đã chiến đấu vì con đường
chính nghĩa của Allah  bằng sự chiến đấu quên mình và
Người  đã chiến đấu cho đến khi họ đã quay trở về với
Tawhid và tôn giáo của Nabi Ibrahim , Người đã phá
hủy hết tất cả các bục tượng và hoàn tất tôn giáo của
Allah  và hoàn thiện ân huệ của Ngài cho nhân loại.
Tôn giáo chân lý và thuần túy này đã diễn ra trong suốt
nhiều thế kỷ ân phúc cho đến khi sự ngu dốt phổ biến và
lan rộng trở lại ở các thế kỷ sau đó, những tôn giáo ngoại
lai khác bắt đầu xâm nhập vào, Shirk bắt đầu quay trở lại
với nhiều cộng đồng bởi nhiều nhà tuyên truyền lệch lạc,
bởi việc xây cất trên các mồ mả mục đích để tôn vinh các
vị ngoan đạo thần tượng; vì quá yêu thương và tôn kính
các vị đó họ đã xây các tượng đài trên các mộ của họ rồi
sau đó xây các bục tượng và thờ phượng chúng ngoài
Allah  dưới nhiều hình thức: cầu xin, khấn vái, giết tế,
thề nguyện ngay tại mồ mả hay đài tưởng niệm của họ.
Họ cho rằng đó chỉ là hình thức Tawassul (nhờ cậy) đến
các vị ngoan đạo làm trung gian giữa họ với Allah  chứ
không thờ phượng họ, nhưng họ đã quên đấy chính là câu
nói của những người thờ đa thần của các thế kỷ đầu:
]3 :[سورة الزمر

ۡ َّ َ ٓ َ ُ َ ُ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ
ٱَّلل ِ ُزل َ ى
﴾ف
﴿ما نعبدهم إَِّل ِِلقرِبوزا إَِل

Chúng tôi không tôn thờ họ mà chỉ nhờ họ đưa
chúng tôi đến gần Allah mà thôi. (Chương 39 –
Azzumar, câu 3).
Thật ra, hình thức Shirk này đã xảy ra trong nhân
loại từ xưa đến nay. Đa số nhân loại đều có đức tin về
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dạng Tawhid Rubu-biyah (tin Allah là Đấng Tạo Hóa và
Điều Hành), họ chỉ làm Shirk trong thờ phượng mà thôi,
như Allah  đã phán:

َ ُ ۡ ُّ ُ َ َّ َّ
ُ َُ ۡ َ ُ ُۡ ََ
]801 :﴾ [سورة يوسف١٠٦ ِّكون
ِ ﴿وما يؤمِن أكَثهم بِٱَّلل ِ إَِّل وهم م

Và đa số bọn họ không tin tưởng Allah nếu họ vẫn
tôn thờ đa thần. (Chương 12 – Yusuf, câu 106).
Con người không phủ nhận sự hiện hữu và tồn tại
của Thượng Đế trừ một số ít trong nhân loại như Fir’aun
(Pharaoh), những người theo chủ nghĩa vô thần trong thời
đại ngày nay. Sự phủ nhận của họ về sự tồn tại của Allah
 là do sự tự cao tự đại của họ, thực chất trong tâm
khảm bản thân họ có sự thừa nhận sự hiện hữu của
Thượng Đế và Đấng Tạo Hóa, như Allah  đã phán:

ُُ َ

ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َ ٓ ََۡ ََۡ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ

]81 :﴿وجحدوا بِها وٱستيقنتها أزفسهم ظلما وعلو ۚا﴾ [سورة انلمل

Chỉ vì sự tự cao tự đại một cách ngông cuồng, chúng
đã phủ nhận mặc dầu trong thâm tâm, chúng nhìn
nhận đó là sự thật. (Chương 27 – An-Naml, câu 14)
Tâm trí và ý thức hệ của họ đều thừa nhận rằng
mọi tạo vật chắc hẳn phải có Đấng Tạo Hóa, mọi sự tồn
tại chắn hẳn phải có Đấng làm cho nó tồn tại, và vũ trụ
càn khôn này hoạt động theo một hệ thống vô cùng tinh
vi và trật tự như thế chắc hẳn phải có Đấng điều hành
Siêu việt, Toàn năng và Chí minh. Người nào phủ nhận
Ngài thì người đó: hoặc là bị mất trí, hoặc là tự cao tự đại
một cách ngông cuồng.
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Chương thứ hai

Shirk – khái niệm và phân loại
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 Khái niệm Shirk:
Shirk là gán ghép với Allah  đối tác ngang vai
trong việc chia sẻ sự trông coi, điều hành vũ trụ và mọi
vạn vật và trong việc thờ phượng. Đa phần là gán ghép
với Allah  đối tác trong thờ phượng như cầu xin ai (vật)
khác ngoài Allah , hoặc có những hành vi nào đó trong
các dạng thờ phượng như giết tế, thề nguyện, kính sợ, hy
vọng, yêu thương đối với ai (vật) khác ngoài Allah .)2(
Shirk là tội lớn nhất trong các đại trọng tội bởi
những điều sau đây:
1. Cho rằng tạo vật mang các thuộc tính của Đấng
Tạo Hóa, Thượng Đế của mọi vạn vật. Ai Shirk với Allah
 bất cứ ai hay bất cứ vật gì thì có nghĩa rằng y đã gán
cho người đó hay vật đó mang các thuộc tính của thần
thánh và siêu việt của Ngài. Đó là điều vô cùng bất công,
Allah  phán:
]83 :[سورة لقمان

ٞ ٱلِّ َك لَ ُظلۡ ٌم َع ِظ
ۡ ِ ﴿إ َّن
﴾١٣ يم
ِ

Quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm
trọng”. (Chương 31 – Luqman, câu 13).
Bất công có nghĩa là đặt một sự việc hay một điều
nào đó không đúng chỗ của nó. Ai thờ phượng ai (vật gì)
ngoài Allah  có nghĩa rằng y đã đặt sự thờ phượng
không đúng chỗ của nó, y đã hướng sự việc không đúng

Trong Qur’an, Allah  gọi những người thờ đa thần là
Mushrikoon hoặc Mushrikeen tức những người tổ hợp với Ngài
các thần linh ngang vai.
(2)
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đối tượng để hướng tới, đó là sự bất công vô cùng
nghiêm trọng.
2. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc cho biết rằng
Ngài không tha thứ cho ai không sám hối về tội Shirk,
Ngài phán:

ُٓ ََ

َ َ َ َ ُ َ

ََۡ

َ َ ُۡ َ

ۡ َ َ َ َّ

َّ

﴿إِن ٱَّلل َّل يغفِ ُر أن يِّك بِه ِۚ ويغفِ ُر ما دون ذَٰل ِك ل ِمن يشاء﴾ [سورة
]15 :النساء

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk
nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho
người nào Ngài muốn. (Chương 4 - Annisa’, câu 48).
3. Allah, Đấng Tối Cao cho biết rằng Ngài cấm Thiên
Đàng đối với người làm Shirk và Ngài sẽ đày họ vào Hỏa
Ngục đời đời kiếp kiếp, Ngài phán:

ۡ
َّ ۡ ۡ ُ َ ُ َّ
َار َوما
ُ َّ ٱَّلل ِ َف َق ۡد َح َّر َم
ُُۖ َّٱۡل َّن َة َو َمأ َوى َٰ ُه ٱنل
َ ۡ ِٱَّلل َعلَ ۡيه
ِ ِّك ب
ِ ﴿إِزهۥ من ي
َ ۡ َ
َّ
َ
]23 : ﴾ [سورة املائدة٧٢ ٖ مني مِن أزصار
ِ ِ ل ِلظَٰل

Quả thật, người nào làm điều Shirk với Allah thì y
sẽ bị cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa
ngục. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được
ai giúp đỡ. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72).
4. Việc làm Shirk làm mất hết giá trị của mọi việc
làm. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

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

Nhưng nếu họ tổ hợp những thần linh khác cùng với
Allah (trong việc thờ phượng) thì tất cả các việc làm
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của họ đều trở nên hoài công vô ích. (Chương 6 - AlAn’am, câu 88).

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

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi
trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu
Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh
khác cùng với Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở
thành vô nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng
bọn của những kẻ thất bại thật thảm hại. (Chương 39
– Azzumar, câu 65).
5. Shirk là tội lớn nhất trong các đại trọng tội, Thiên
sứ của Allah  nói:

َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ
}بُّالكبائ ُِِّر
ُِّ لُّأنبئك ُّمُّبِأك
ُّ {أ

“Các ngươi có muốn Ta nói cho các ngươi biết tội lớn
nhất trong các đại trọng tội không?”.
Các vị Sahabah nói: Chúng tôi muốn thưa Thiên sứ
của Allah.
Thiên sứ của Allah  nói:

ْ َ َْ ُ ُ ُ َ

ُ

ْ

َ {اإل
.ن} رواه ابلخاري ومسلم
ُِّ وقُّالو ِالي
ُّ ُّوعق،ُِّلل
ُّ اكُّبِا
ُّ ْش
ِ
“Shirk với Allah và bất hiếu với cha mẹ” (Albukhari,
Muslim).
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Học giả Ibnu Al-Qayyim nóị(3):]Allah Tối Cao
phán cho biết rằng mục đích của việc tạo hóa là để tạo
vật của Ngài nhận thức về các đại danh, các thuộc tính
của Ngài và thờ phượng Ngài không tổ hợp với Ngài bất
cứ điều gì, và để nhân loại làm theo công lý, cái công lý
mà với nó trời đất được dựng lên, Ngài phán:

َ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
َان ِِلَ ُقوم
ت وأزَنلا معهم ٱلكِتب وٱل ِمزي
ِ ﴿لقد أرسلنا رسلنا بِٱۡليِن
ۡ ۡ ُ
]57 :ط﴾ [سورة اْلديد
ِ ٱنلَّاس بِٱلقِس
Quả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến
với những Bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng
với họ Kinh sách và chiếc Cân (công lý) để nhân loại
đi theo công lý. (Chương 57 – Al-Hadid, câu 25).

Allah Tối Cao cho biết rằng Ngài đã gởi đến các
Sứ giả của Ngài và ban xuống các Kinh sách của Ngài để
nhân loại đi theo công lý, và điều lớn nhất của công lý là
Tawhid, còn Shirk là bất công như Allah  đã phán:
]83 :[سورة لقمان

ٞ ٱلِّ َك لَ ُظلۡ ٌم َع ِظ
ۡ ِ ﴿إ َّن
﴾١٣ يم
ِ

Quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm
trọng”. (Chương 31 – Luqman, câu 13).
Shirk là điều bất công trên mọi sự bất công và
Tawhid là công lý trên mọi điều công lý. Bởi thế, điều gì
phủ nhận ý nghĩa này thì đó là tội lớn nhất trong các đại
trọng tội ... Shirk là điều phủ nhận ý nghĩa này cho nên
nó là tội lớn nhất trong các đại trọng tội, Allah  nghiêm
cấm Thiên Đàng đối với tất cả mọi người làm điều Shirk
(3)

Al-Jawaab Al-Ka-fi trang 109.
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bởi vì họ đã thờ phượng các thần linh khác bỏ đi nghĩa
vụ thờ phượng Ngài. Allah Tối Cao không chấp nhận các
việc làm của những người làm điều Shirk hoặc không
cho họ ân huệ được cầu xin ân xá. Người làm điều Shirk
là kẻ thiếu hiểu biết nhất trong những kẻ thiếu hiểu biết
về Allah  khi mà họ chọn lấy tạo vật của Ngài làm thần
linh, và thực chất người làm điều Shirk không thể bất
công với Thượng Đế của y mà y chỉ bất công với chính
bản thân mình.[
6. Shirk là điều xấu xa đáng khinh miệt mà Allah 
phải quay lưng một cách hoàn toàn.

 Phân loại Shirk
Shirk có hai dạng: Đại Shirk và tiểu Shirk.
 Dạng thứ nhất: Đại Shirk
Đại Shirk trục xuất người bề tôi khỏi tôn giáo và
đưa người chủ thể của nó phải đời đời bị đày trong Hỏa
Ngục khi chết đi mà vẫn chưa sám hối. Đại Shirk là
hướng một dạng thức nào đó trong các dạng thức thờ
phượng tới ai (vật) khác ngoài Allah  như cầu nguyện
khấn vái ai (vật) ngoài Allah ; giết tế, thề nguyện đến
ai (vật) khác ngoài Allah  từ mồ mã, Jinn và Shaytan;
sợ người chết hoặc Jinn hoặc Shaytan gây hại hay làm
cho bệnh tật; và hy vọng ai (vật) khác ngoài Allah  về
những điều, những sự việc chỉ nằm trong khả năng của
Allah  từ điều phúc lành, từ việc tránh điều dữ. Một
trong những hình thức thuộc đại Shirk ở thời nay là xây
các tượng đài tưởng niệm trên mồ mả của những người
ngoan đạo, những vị thần tượng. Allah, Đấng Tối Cao
phán:
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ٓ َ َّ َ َ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ى
َ
ُ
ِه ُؤَّلء
﴿ َويَ ۡع ُب ُدون مِن دو ِن ٱَّلل ِ ما َّل يُضهم وَّل ينفعهم ويقولون
َُُ َ َى
َّ َ
]85 :عؤزا عِند ٱَّللِۚ﴾ [سورة يونس
شف
Và họ thờ phượng ngoài Ngài những kẻ đã không
làm hại cũng chẳng mang lợi gì cho họ và họ nói:
“Những vị này là những vị can thiệp giùm cho chúng
tôi với Allah”. (Chương 10 – Yunus, câu 18).
 Dạng thứ hai: Tiểu Shirk
Tiểu Shirk không trụ xuất người bề tôi khỏi tôn
giáo nhưng làm giảm Tawhid, và là phương tiện dẫn đến
đại Shirk. Tiểu Shirk được phân thành hai loại:
- Loại thứ nhất: Shirk công khai, đó là qua lời nói và
hành vi. Về lời nói chằng hạn như lời thề thốt với ai (vật)
ngoài Allah, Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َْ ْ ََ
َْ ََ َ ْ َ
.ك} رواه ابلخاري مسلم
ُّ للُِّفق ُّدُّأْش
ُّ يُّا
ُِّ فُّبِغ
ُّ نُّحل
ُّ {م

“Ai thề với ai (vật) ngoài Allah là đã làm điều Shirk”
(Albukhari, Muslim).
َ اهلل َوشئح
ُ اء
َ “ – ” َما َشMaVà chẳng hạn như lời nói: “ت
ه

sha-Allah wa shi’ta” có nghĩa là “Điều Allah và anh
muốn”. Thiên sứ của Allah  nói với người đàn ông đã
َ اهلل َوشئح
ُ اء
َ ” َما َش:
nói với Người “ت
ه

َْ َ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َّ
ُ
.اللُّوحد ُّه} رواه ابن ماجه والنسايئ وأمحد
ُّ ُّاء
ُّ ُّماُّش:نُّ ِلِلُِّن ِدا؟ُّقل
ُّ ِ {أجعلت
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“Ngươi muốn lấy Ta làm thần linh cùng với Allah ư?
َ َ
Hãy nói: ‘ُالل ُّ َو ْح َد ُّه
ُُّ ُّ اء
َُّ ‘ – ’ما ُّشĐiều chỉ một mình Allah
muốn’.” (Ibnu Ma-jah, Annasa-i và Ahmad).
Và lời nói: “Nếu không có Allah  và anh thì ...”
cũng là lời nói thuộc dạng tiểu Shirk thuộc loại công
khai; lời nói đúng là nên nói “Nếu không có Allah, rồi
không có anh thì ..” hoặc “Nếu không nhờ Allah, rồi nhờ
anh thì ...”, bởi vì từ liên kết “rồi” mang ý nghĩa trước
sau để nói lên ý muốn của người bề tôi theo sau ý muốn
của Allah  như Ngài đã phán:

َ

َ َ ۡ ُّ َ ُ َّ َ ٓ َ َ َ ٓ َّ َ ُ ٓ َ َ َ َ
﴿وما تشاءون إَِّل أن يشاء ٱَّلل

]32 :  ﴾ [سورة اتلكوير٢٩ مني
ِ رب ٱلعَٰل

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 lòai muốn. (Chương 81 – Al-Takwir, câu
28, 29).
Riêng từ liên kết “và” thì không mang ý trước sau
của sự việc mà mang nghĩa gộp chung và chia sẻ; chẳng
hạn như khi nói: Sự việc đều nhờ Allah  và anh, lời nói
này mang nghĩa rằng sự việc là nhờ phúc của Allah 
đồng thời nhờ phúc của anh tức phúc của anh và của
Allah  ngang bằng nhau.
Về hành vi thuộc tiểu Shirk công khai chẳng hạn
như đeo các khoen bùa, các sợi dây chỉ được yếm bùa
chú, ..., nhằm mục đích tránh tà và bệnh tật. Nếu tin rằng
những thứ đó là những nguyên giúp xua đuổi điều dữ và
tránh được tà ma bệnh tật thì đó là tiểu Shirk, bởi vì
Allah  không tạo ra những thứ đó làm nguyên nhân;
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còn nếu tin rằng bản thân những thứ đó có thể đẩy lùi tà
ma và tránh bệnh tật thì đó là đại Shirk bởi vì đã mong
mỏi và hy vọng ở nơi ai (vật) ngoài Allah  về những
điều chỉ nằm trong quyền năng của Ngài.
- Loại thứ hai: loại tiểu Shirk thầm kín, là loại Shirk
nằm sâu thẩm trong tâm như Riya’ (không thành tâm,
hoặc không hoàn toàn vì Allah , thích phô trương vì lợi
ích nào đó). Thí dụ: một người làm việc làm ngoan đạo
muốn để mọi người ca tụng và khen ngợi chẳng hạn như
y chu đáo dâng lễ nguyện Salah hay làm Sadaqah mục
đích muốn người đời ca tụng và khen; hoặc y thường
xuyên tụng niệm hay trau chuốt giọng đọc khi đọc
Qur’an để người đời khen là có giọng đọc hay.
Riya’, khi nó lẫn vào việc làm thì nó sẽ làm mất
giá trị của việc làm. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َ َۡ ََۡۡ
َ َ ۡ ُۡ ََ
َ ﴿ َف َمن ََك َن ي َ ۡر ُجوا ْ ل َِقا ٓ َء
َٰ
ِ ادة
ِّك بِعِب
ي
َّل
و
ا
ِح
ل
َٰ
ل
م
ع
ل
م
ع
ي
ل
ف
ِۚ
ه
ب
ر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
]111 :  ﴾ [سورة الكهف١١٠ ربِه ِۚٓ أحدا
Do đó, người nào mong muốn được gặp Thượng Đế
của y thì hãy làm việc thiện tốt và chớ đừng Shirk với
Thượng Đế của y một ai (vật) khác trong lúc thờ
phượng Ngài. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 110).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
.} كُّاألصغ ُُّر
ُّ افُّعليك ُّمُّالِّش
ُّ فُّماُّأخ
ُّ نُّأخو
ُّ ِ {إ

“Quả thật, điều Ta lo sợ nhất cho các ngươi là tiểu
Shirk”
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Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tiểu
Shirk là gì? Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ ِّ

.اء} رواه أمحد والطرباين
ُّ {الري

“Riya’.” (Ahmad, Attabra-ni).
Một trong những dạng thức tiểu Shirk thuộc loại
thầm kín là hành động với tâm niệm vì muốn lợi ích vất
chất của trần thế, chẳng hạn như người đi Hajj hoặc
Azaan hoặc làm Imam chỉ vì mục đích tiền bạc, hoặc
người truyền dạy kiến thức giáo lý hoặc đi Jihaad chỉ vì
đồng tiền. Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ َ
ُُّّت ِعس،ُِّت ِعسُّعب ُّدُّاْل ِميصة،ُُّّت ِعسُّعب ُّدُّالره ُِّم،ُّار
ُِّ سُّعب ُّدُّالين
ُّ {ت ِع
ُ
ْ
َْ َ َُْ
َ َ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ِ َ َ ْ ْ
.ط} رواه ابلخاري
ُّ طُّس ِخ
ُّ نُّل ُّمُّيع
ُّ ِ ُّوإ،ُّض
ُّ ىُّر
ُّ نُّأع ِط
ُّ ِ ُّإ،ُّعبدُّاْل ِميل ُِّة

“Thật khổ hạnh và đáng thương thay cho nô lệ Dinar
(đồng tiền vàng), thật khổ hạnh và đáng thương thay
cho nô lệ Dirham (đồng tiền bạc), thật khổ hạnh và
đáng thương thay cho nô lệ quần áo, nếu y được ban
cho thì y hài lòng và nếu không được ban cho thì y bất
mãn.” (Albukhari).
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: ]Đối với Shirk
trong ý muốn và tâm niệm thì nó như đại dương không
bờ và ít ai thoát khỏi nó được. Bởi thế, ai làm việc làm
không vì sắc diện của Allah  và định tâm một điều gì
đó không hướng tới Ngài nhưng lại mong được ân phước
từ nơi Ngài thì người đó đã Shirk trong định tâm và ý
muốn của mình. Ngược lại với điều này là Ikhlaas, đó là
sự thành tâm tức toàn tâm toàn ý vì Allah  trong việc
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làm, lời nói và tâm niệm. Đó là sự thuần túy của tôn giáo
Ibrahim  mà Allah  ra lệnh cho tất cả các bề tôi của
Ngài phải đi theo và Ngài không chấp nhận bất kỳ tôn
giáo nào khác. Tôn giáo thuần túy đó chính là Islam như
Allah  đã phán:

َ ۡ َۡ َ ََۡ ََ
َ ۡ ََ
ُ
ٱۡل ۡسل َٰ ِم دِينا فلن ُيقبَل م ِۡن ُه َوه َو ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ م َِن
ِ ﴿ومن يَتغِ غۡي
َ ۡ
َ ِ َٰخ
]85 : ﴾ [سورة آل عمران٨٥ ِسين
ٱل
ِ

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo
Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận
và vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những kẻ thua
thiệt. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85).
Đấy là tôn giáo của Nabi Ibrahim , ai ghét bỏ nó
thì người đó thuộc những người điên rồ.[(4)

Chương thứ ba

Kufr – khái niệm và phân loại

(4)

Al-Jawaab Al-Ka-fi trang 115.
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 Khái niệm Kufr:
Kufr trong tiếng Ả Rập có nghĩa là sự che đậy và
phủ kín; còn trong giáo lý, Kufr mang nghĩa trái ngược
với đức tin Iman tức không có đức tin nơi Allah  và
Thiên sứ của Ngài  dù có sự phủ nhận hay không có sự
phủ nhận, thậm chí chỉ cần có sự nghi ngờ hoặc phản đối
hoặc đố kỵ hoặc tự cao tự đại hoặc đi theo một số dục
vọng nghịch lại với Bức Thông Điệp của Allah  và Sứ
Mạng của Thiên sứ ; tuy nhiên, sự phủ nhận là đại
Kufr.
(Qua khái niệm, Kufr có thể tạm dịch là sự vô đức
tin nơi Allah  và Thiên sứ của Ngài ).

 Phân loại Kufr:
Có hai dạng Kufr: Đại Kufr và tiểu Kufr
 Dạng thứ nhất: Đại Kufr, là dạng trục xuất người
bề tôi khỏi tôn giáo. Dạng này có năm loại:
1- Loại thứ nhất: Kufr bởi sự phủ nhận, bằng chứng
cho điều này là lời phán của Allah Tối Cao:

َ
َّ َ َ َٰ َ َ ۡ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ٓٱۡلق ل َ َّما َجا ٓ َءُِ ۚۥ
َ ۡ ٱَّلل ِ َكِِباا أ ۡو َك َِّ َب ب
﴿ومن أظلم مِم ِن ٱفَتى َع
ِ ِ
ََ
َ ۡ
ۡ َ َ َّ َ َ
ۡ
َ
َ
َٰ
]68 :﴾ [سورة العنكبوت٦٨ أليس ِِف جهنم مثوى ل ِلكفِرِين

Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ
thừa cho Allah hoặc phủ nhận điều Chân lý khi nó
đến với y?! Chẳng phải trong Hỏa Ngục sẽ có một chỗ
dành cho những kẻ vô đức tin đó sao? (Chương 29 –
Al-Ankabut, câu 68).
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2- Loại thứ hai: Kufr bằng sự bất tuân và tự cao tự đại
mặc dù có sự tin tưởng, bằng chứng cho điều này là lời
phán của Allah :

ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ٓ َّ ْ ٓ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ
َك ََب
﴿ِإَوذ قلنا ل ِلم ى
لئِكةِ ٱسجدوا ٓأِلدم فسجدوا إَِّل إِبل ِيس أَب وٱست
َ ۡ َ َ ََ
َ
]23 :  ﴾ [سورة ابلقرة٣٤ وَكن مِن ٱلكَٰفِرِين

Và khi TA (Allah) bảo các Thiên thần hãy quỳ xuống
phủ phục trước Adam thì tất cả chúng đã quỳ xuống
phủ phục ngoại trừ tên Iblis, hắn đã từ chối và ngạo
mạn, thế là hắn trở thành một trong những kẻ vô đức
tin. (Chương 2 – Albaqarah, câu 34).
3- Loại thứ ba: Kufr bằng ý nghĩ, bằng chứng cho
điều này là lời phán của Allah Tối Cao:

َ
ۡ
َ َ َ َ ُّ ُ َ ٓ َ َ َ
َ ُ
َ َّ َ َ َ
٣٥ يد ه َٰ ِِِ ِۚٓ أبَدا
ِ ِم ِنلَفٞ ﴿ َودخل َجنت ُهۥ َوه َو ظال
ِ َسهِۚ قا َ ما أظن أن ت
ََ
َ َّ َ َ َ َٰ َ ُّ ُّ َ َ َ ٓ َ َ َ َّ ُّ ُ َ ٓ َ َ
ج َدن خ ۡۡيا م ِۡن َها ُمنقلبا
ِ وما أظن ٱلساعة قائِمة ولئِن ردِدت إَِل ر ِّب َل
َّ َ ۡ َ َ َ ٓ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ
َ ََ َ
َ ُك مِن ت
اب
ر
ق
ل
خ
ِي
ٱَّل
ِ  قا َ َلۥ صاحِبهۥ وهو ُياوِرِۥ أكفرت ب٣٦
ٖ
ُ
َ َٰ َّ َ َّ ُ َ ۡ ُّ
ُ َّ  َّلَٰك َِّنا ۠ ُه َو٣٧ ك َر ُجل
َّ ُث
ٓ ٱَّلل َرّب َو ََّلٓ أ ۡۡش ُك ب ِ َر
ّب
ى
و
س
م
ث
ة
ف
ط
ن
ِن
م
م
ٖ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
]38 - 26 : ﴾ [سورة الكهف٣٨ أحدا

Và y đi vào ngôi vườn của mình và y tự làm cho bản
thân mình sai quấy, y nói: “Tôi không nghĩ rằng ngôi
vườn này sẽ tiêu tan, và tôi cũng không nghĩ rằng giờ
tận thế sẽ xảy ra, và nếu tôi được đưa trở về gặp
Thượng Đế của tôi thì chắc chắn tôi sẽ được nhiều
điều tốt đẹp hơn cả ngôi vườn này nữa”. Người bạn
của y đáp lại lời y trong lúc hai người đang nói
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chuyện: “Phải chăng anh phủ nhận Đấng đã tạo anh
ra từ cát bụi, rồi từ một giọt tinh dịch rồi sàu đó Ngài
uốn nắn anh thành một người đàn ông hoàn chỉnh
như thế này ư?”. Riêng đối với tôi thì Ngài là Allah,
Thượng Đế của tôi và tôi không gán ghép với Thượng
Đế của tôi bất cứ ai. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 35 –
38).
4- Loại thứ tư: Kufr bằng sự phản kháng, bằng chứng
cho điều này là lời phán của Allah :
]2 : [سورة األحقاف

ُ ٓ َ ْ َ َ َ َّ َ
ْ
َ ُ
﴾ ٣ ِين كف ُروا ع َّما أزِ ُِروا ُم ۡع ِرضون
﴿وٱَّل

Và những kẻ không có đức tin đã phản đối và chống
lại điều mà họ đã được cảnh báo. (Chương 46 – AlAhqaf, câu 3).
5- Loại thứ năm: Kufr bằng sự ngụy tạo đức tin được
gọi là Nifaaq, bằng chứng cho điều này là lời phán của
Allah, Đấng Tối Cao:

َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ َ َٰ َ
﴿ذل ِك بِأنهم ءامنوا ثم كفروا فطبِع َع قلوب ِ ِهم فهم َّل يفقهون
]2 : [سورة املنافقون

﴾٣

Sở dĩ như thế là vì chúng có niềm tin nhưng sau đó
chúng lại phủ nhận đức tin, do đó, quả tim của chúng
bị niêm kín lại nên chúng không hiểu gì cả. (Chương
63 – Al-Munafiqun, câu 3).
 Dạng thứ hai: Tiểu Kufr, là dạng không trục xuất
người bề tôi khỏi tôn giáo. Đây là dạng thuộc các việc
làm trái lệnh và tội lỗi được Kinh Qur’an và Sunnah gọi
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là sự vô đức tin nhưng nó chưa đến mức đại Kufr. Những
thí dụ cho dạng Kufr này:
- Phủ nhận ân huệ của Allah  như được nói trong
lời phán của Ngài:

َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
﴿وَضب ٱَّلل مثل قرية َكزت ءامِنة مطمئِنة يأت ِيها رِزقها رغدا مِن
َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ
]113 : ن فكف َرت بِأنع ِم ٱَّلل ِ﴾ [سورة انلحل
ٖ ك مَك
ِ

Và Allah đã đưa ra một thí dụ so sánh: Có một thị
trấn an ninh và yên bình, mọi nguồn lương thực đã
đến với nó từ khắp mọi nơi một cách rất dồi dào
nhưng nó đã phủ nhận những ân huệ đó của Allah.
(Chương 16 – An-Nahl, câu 112).
- Đánh chiến với người Muslim như Thiên sứ của
Allah  nói:

ْ ُْ ُ َ

ٌ ْ ُ ُُ َ َ ٌ ُ ُ

.ر } رواه ابلخاري ومسلم
ُّ الُّكف
ُّ ُّوق ِت،ابُّالمسلِ ُِّمُّفسوق
ُّ { ِسب

“Chửi rủa người Muslim là tội lỗi và đánh chiến với
người Muslim là vô đức tin” (Albukhari, Muslim).

َْ َ َ ْ ُ

ُ ْ َ ُ ْ َ ً َّ ُ

َْ

ُ َْ َ

اب ُّبعضُّ} رواه ابلخاري
ُّ بُّبعضك ُّمُّ ِرق
ُّ ْض
ُّ {
ِ لُّتر
ِ جعواُّبع ِدىُّكفاراُّي
.ومسلم

“Các ngươi chớ quay về với Kufr thời sau Ta bằng
cách đánh vào cổ của nhau (đánh giết nhau).”
(Albukhari, Muslim).
- Thề thốt với ai (vật) ngoài Allah , Thiên sứ của
Allah  nói:
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َ َ َْ َْ َََ ْ ََ
َْ ََ َ ْ َ
.ك} رواه ابلخاري ومسلم
ُّ للُِّفق ُّد كف ُّرُُّّأوُّأْش
ُّ يُّا
ُِّ فُّبِغ
ُّ نُّحل
ُّ {م
“Người nào thề với ai (vật) khác ngoài Allah thì là kẻ
đã Kufr hoặc Shirk” (Albukhari, Muslim).
Tuy nhiên, Allah  vẫn gọi những ai phạm đại
trọng tội là người có đức tin. Ngài phán:
[سورة

َ َۡ
ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ ى
ُ ك ُم ٱلۡق َص
﴾ اص ِِف ٱلق ۡتل
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا كتِب علي
ِ
]855 :ابلقرة

Hỡi những người có đức tin, TA đã ban hành luật
Qisas (tử hình) cho việc giết người. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 178).
Người giết người vẫn không bị trục xuất khỏi
những người có đức tin và y vẫn được gọi là người anh
em của những người có đức tin, Allah  phán:

َ
َ
َ ََٓ
َ ۡ َ
ۡ ۡ ُ
َ ِ ﴿ َف َم ۡن ُع
ِوف َوأدا ٌء إِِلۡه
ِف َُلۥ م ِۡن أخِيه
ِ  فٱت ِبَاع بِٱل َمع ُرٞ َشء
َٰ َ بِإ ِ ۡح
]855 :ن﴾ [سورة ابلقرة
س
ٖ
Nhưng nếu phạm nhân nào được anh (em) của nạn
nhân lượng thứ cho phần nào thì hãy làm theo yêu
cầu hợp lý của y và bồi thường cho nạn nhân một
cách tốt đẹp. (Chương 2 – Albaqarah, câu 178).
Anh em trong câu Kinh là anh em trong đạo.
Trong câu Kinh khác, Allah  phán:

ۡ َ ۡ ُۡ َ
َ﴿ِإَون َطآئ َفت
ۡٱقتَتَلُوا ْ فَأ َ ۡصل ُِحوا ْ بَيۡنَ ُه َماُۖ فَإن َب َغت
ِ
ِني
ن
م
ؤ
م
ٱل
ِن
م
ن
ا
ِ
ِ
ِ
ُ
ۡ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َ َّ ۡ َ َ َّ َٰ َ ٓ َ َ ى
َ
َ َٰ َ ۡ
َ
ى فقَٰتِلوا ٱل ِِت ت ۡب ِِغ حِت ت ِفء إَِل أم ِر ٱَّللِۚ فإِن
إ ِ ۡح َدى َٰ ُه َما َع ٱَلخر
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ۡ ُ ۡ ُّ ُ َ َّ َّ ْ ٓ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ
َ
٩ س ِطني
ِ فاءت فأصل ِحوا بينهما بِٱلعد ِ َ وأقسِط ُۖوا إِن ٱَّلل ُيِب ٱلمق
ُ َّ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٞ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
ٱَّلل ل َعلك ۡم
إِنما ٱلمؤمِنون إِخوة فأصل ِحوا بني أخويك ۚم وٱتقوا
َ َُ ُۡ
]11 ،2 : ﴾ [سورة اْلجرات١٠ ترَحون
Nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy hòa giải giữa
đôi bên. Nhưng nếu nhóm này áp bức và lấn át nhóm
kia thì hãy đánh nhóm áp bức cho đến khi họ trở về
phục tùng mệnh lệnh của Allah. Bởi thế, nếu họ chiêu
hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công
bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những
người công bằng vô tư. Quả thật, chỉ những người có
đức tin mới là anh em của nhau. Bởi thế, các ngươi
hãy giải hòa giữa hai người anh em của các ngươi và
các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi
được thương xót (nơi Ngài). (Chương 49 – Al-Hujurat,
câu 9, 10).
(Những lời nói vừa được nêu trên là những lời
được nói trong Sharh Attaha-wiyah trang 361 do nhà
xuất bản Al-Maktab Islami).

Chương thứ tư

Nifaaq – khái niệm và phân loại
 Khái niệm Nifaaq:
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Theo nghĩa của từ Nifaaq có nghĩa là đạo đức giả
hoặc giả danh giả nghĩa hoặc là sự hai mặt tức ở bên này
thì thể hiện bộ mặt này nhưng khi đến với bên kia thì thể
hiện bộ mặt khác.
Theo nghĩa của giáo lý, Nifaaq là bên ngoài thể
hiện Islam nhưng bên trong lại là vô đức tin và mang tâm
niệm xấu. Sở dĩ nó được gọi như vậy trong giáo lý bởi vì
bản chất tồn tại hai bộ mặt, mặt thật là vô đức tin và mặt
giả là có đức tin, nó đi vào giáo lý bằng cánh cửa này
nhưng đi ra bằng cánh cửa khác. Allah, Đấng Tối Cao
phán:
]15 :﴾ [سورة اتلوبة٦٧

َ ُ َ ۡ ُ َ َٰ َ ُ ۡ َّ
ني ه ُم ٱلفَٰسِقون
ِ﴿إِن ٱلمن ِفق

Quả thật những kẻ Muna-fiq (ngụy tạo đức tin) là
những kẻ dấy loạn và bất tuân. (Chương 9 –
Attawbah, câu 67).
Có nghĩa là những kẻ thường ra khỏi phạm vi giáo
lý. Allah  xem những kẻ Muna-fiq còn xấu xa hơn
những kẻ Kafir (vô đức tin), Ngài phán:

َ ۡ َ ۡ ۡ َّ
َ ﴿إ َّن ٱل ۡ ُم َنَٰفق
َّ
َ
]815 - 817 :ل مِن ٱنلارِ﴾ [سورة النساء
ف
س
ٱَل
ر
ٱل
ِف
ني
ِك
ِِ
ِ
ِ
ِ

Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng
của hố lửa (Hỏa Ngục). (Chương 4 – Annisa’, câu 145
– 147).

ۡ ُ ُ

َ َ ُ َ َ َّ َ ُ

َ ُ َ

َ ُ ۡ َّ

]813 ،815 :﴿إِن ٱلمنَٰفِقِني يخَٰدِعون ٱَّلل وهو خَٰدِعهم﴾ [سورة النساء

Quả thật, những tên giả tạo đức tin tìm cách lừa dối
Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm
bẫy của chúng). (Chương 4 – Annisa’, câu 142, 143).
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ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ َ
َ ٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِر َو َما ُهم ب ُم ۡؤ ِمن
ِ َّ﴿ َوم َِن ٱنل
ِني
ِ
ِ اس من يقو َ ءامنا بِٱَّلل ِ وب
ِ
ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ َٰ َ ُ
َۡ
ُ َ ٓ َّ َ
امنُوا َو َما َي َد ُعون إَِّل أزف َس ُه ۡم َو َما
 يخدِعون ٱَّلل وٱَّلِين ء٨
َ ٌ َ َ ۡ َُ َ
ُُ
ۡ
َ
َ َ َ ٞ َ َّ
ُ َّ اد ُه ُم
اب أ ِِل ُم ب ِ َما
ِٱَّلل َم َرضاُۖولهم ع
َ ِِف قلوب ِ ِهم مرض ف٩ يَش ُع ُرون
َ ُ ۡ َ ْ ُ َ
]80 - 5 : ﴾ [سورة ابلقرة١٠ َكزوا يكِِبون
Và trong nhân loại, có người nói rằng chúng tôi tin
nơi Allah và tin vào Ngày Sau nhưng thực chất họ
không hề tin gì cả. Chúng dối lừa Allah và những
người có đức tin nhưng thật ra chúng chỉ dối lừa
chính bản thân của chúng mà chúng không biết.
Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dối),
thế là Allah gia tăng thêm làm bệnh của chúng trầm
trọng hơn nữa để rồi chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn
về những gì mà chúng giả dối và ngụy tạo. (Chương 2
– Albaqarah, câu 8 - 10).
(Như vậy, Nifaaq có thể tạm dịch là sự ngụy tạo
đức tin hoặc giả danh Islam hoặc là sự giả tạo hoặc là
đạo đức giả; những kẻ mang trong người bản chất này
được gọi là những kẻ Muna-fiq).

 Phân loại Nifaaq: Có hai dạng
1. Dạng thứ nhất: Nifaaq I’tiqa-di (Nifaaq đức
tin), là đại Nifaaq, bên ngoài biểu hiện Islam nhưng bên
trong là Kufr. Dạng này trục xuất người chủ thể ra khỏi
tôn giáo Islam một cách hoàn toàn và y sẽ bị đày xuống ở
tận đáy của Hỏa Ngục. Quả thật, Allah  đã mô tả những
người của Nifaaq với những bản chất và đặc điểm hoàn
toàn xấu xa: họ là những kẻ vô đức tin, họ chế giễu và
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nhạo báng Islam và các tín đồ của nó, họ cùng phe với kẻ
thù của Islam.
Những người Muna-fiq hiện diện trong mọi thời
đại, đặc biệt vào thời điểm mà Islam đã trở nên cường
thịnh họ không thể lộ diện sự hận thù thì họ biểu hiện sự
qui thuận Islam để mưu đồ chống phá ở bên trong. Mục
đích là để sống cùng với những người Muslim và được
bảo toàn tính mạng và tài sản của họ. Vẻ ngoài họ biểu
hiện đức tin nơi Allah , nơi các Thiên thần của Ngài,
các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài và
Ngày Sau nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại.
Dạng Nifaaq này có sáu loại:
1- Phủ nhận Thiên sứ của Allah .
2- Phủ nhận một số điều được Thiên sứ của Allah 
mang đến.
3- Thù ghét Thiên sứ của Allah .
4- Thù ghét một số điều được Thiên sứ của Allah 
mang đến.
5- Vui mừng khi thấy tôn giáo của Thiên sứ  bị suy
yếu
6- Cay ghét khi thấy tôn giáo của Thiên sứ  giành
thắng lợi.
2. Dạng thứ hai: Nifaaq A’mali (Nifaaq qua hành
vi), là có hành vi của những người Muna-fiq (ngụy tạo
đức tin hoặc đạo đức giả) nhưng trong tim vẫn còn đức
tin Iman. Dạng này không trục xuất người tín đồ khỏi tôn
giáo, tuy nhiên, nó là phương tiện dẫn tới điều đó. Và
người chủ thể của dạng Nifaaq này, ở nơi y vừa tồn tại
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đức tin Iman vừa tồn tại bản chất của Nifaaq. Khi nào
dạng Nifaaq này trở nên nhiều thì người chủ thể sẽ trở
thành một kẻ Muna-fiq thực thụ; bằng chứng cho điều
này là lời của Thiên sứ :

ْ َ َ ْ َ َ ً َ ً َُ َ َ
َّ ُ ْ ٌ َّ َ
َّ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ
ُّن
ُّ تُّفِي ُِّه ُّخل ُّة ُّمِنه
ُّ ن َُّكن
ُّ نُّمناف ِقا ُّخال ِصا ُّوم
ُّ ن ُّفِي ُِّه َُّك
ُّ ن ُّك
ُّ {أرب ُّع ُّم
ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ٌ َّ َ
ُّبُّ َوإِذاَُّعه ُّدُّغد َُّر
ُّ ثُّكذ
ُّ ّتُّيدعهاُّإِذاُّحد
ُّ ِنُّن ِفاقُُّّح
ُّ تُّفِي ُِّهُّخل ُّةُّم
ُّ َكن
َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
.ر} رواه ابلخاري ومسلم
ُّ فُّوإِذاُّخاص ُّمُّفج
ُّ وإِذاُّوع ُّدُّأخل
“Có bốn điều mà ai có chúng trong người là kẻ Munafiq thực thụ còn ai có trong người một điều nào đó
trong số chúng thì y là người mang trong mình một tố
chất của Nifaaq trừ phi y từ bỏ nó: khi nói thì dối, khi
giao ước thì bội ước, khi hứa thì không giữ lời, và khi
tranh luận thì buông lời xấu xa.” (Albukhari, Muslim).
Người nào tập hợp tất cả bốn đặc điểm này trong
người thì y đã tập hợp những điều xấu trong con người y
và y được coi là người thuộc những người Muna-fiq; còn
ai mang trong người một đặc điểm nào đó trong bốn đặc
điểm này thì y đã để trong người y một bản chất xấu của
sự Nifaaq.
Quả thật, một người bề tôi có thể tập hợp những
điểm tốt và những điểm xấu, những đặc điểm của đức tin
Iman và những đặc điểm của sự vô đức tin Kufr. Y sẽ
đáng nhận phần ân thưởng hoặc sẽ đáng lãnh sự trừng
phạt tùy theo những gì xứng đáng phải như thế. Sự xao
lãng lễ nguyện Salah cùng với tập thể tại Masjid là một
thuộc tính của người Muna-fiq, và Nifaaq là điều xấu và
rất nguy hiểm. Các vị Sahabah  đều rất lo sợ cho bản
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thân mình rơi vào Nifaaq; Ibnu Abu Malikah nói: tôi
sống kịp thời với ba mươi vị Sahabah của Thiên sứ , tất
cả họ đều lo sợ Nifaaq dính vào bản thân họ.

 Sự khác nhau giữa đại Nifaaq và tiểu
Nifaaq:
1. Đại Nifaaq trục xuất người chủ thể ra khỏi tôn giáo
còn tiểu Nifaaq thì không trục xuất người chủ thể ra khổi
tôn giáo.
2. Đại Nifaaq có sự khác biệt giữa thầm kín và công
khai trong đức tin, còn tiểu Nifaaq có sự khác biệt giữa
thầm kín và công khai trong hành vi.
3. Đại Nifaaq không tồn tại trong con người của
những người có đức tin, còn tiểu Nifaaq có thể tồn tại
trong con người của những người có đức tin.
4. Đại Nifaaq hầu như người chủ thể không có sự
sám hối, khác với tiểu Nifaaq rằng người chủ thể của nó
có thể sám hối với Allah  và được Ngài chấp nhận sự
sám hối của y. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Có
một phần nào đó thuộc bản chất của sự Nifaaq trong bản
thân của người có đức tin nhưng rồi họ sám hối với Allah
. Có thể trong trái tim của y có sự tái diễn của một số
điều Nifaaq nhưng Allah  đã phù hộ y tránh khỏi nó.
Người có đức tin luôn có sự thử thách bởi sự cám dỗ và
quấy nhiễu của Shaytan và Kufr làm cho tấm lòng của họ
có sự gò bó; như các vị Sahabah đã nói: “Thưa Thiên sứ
của Allah , quả thật chúng tôi thấy trong bản thân mình
rằng thứ gì giáng mạnh từ trên trời xuống trái đất tốt cho
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chúng tôi hơn việc chúng tôi nói về nó (Nifaaq). Thế là
Thiên sứ của Allah nói: Đó là đức tin Iman thực thụ”.[ (5)
Riêng đối với những người chủ thể của đại Nifaaq
thì Allah  phán về họ:
]85 :﴾ [سورة ابلقرة١٨

َ
ۡ ُ ُّ ُ
ۡ َۡم َف ُه ۡم ََّل ي
ٞ ۡ ك ٌم ُع
ج ُعون
ر
﴿ص م ب
ِ

Chúng giống như những kẻ điếc, câm, và mù, không
thể quay về. (Chương 2 – Albaqarah, câu 18).
Có nghĩa là trong lòng sẽ không quay về với chính
đạo tức Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ُ َ َّ َّ ا
ني ثم َّل يتوبون وَّل
ِ ك َع ٖم مرة أو مرت
ِ ﴿أوَّل يرون أنهم يفتنون ِِف
َ َّ َّ َ ۡ ُ
]851 :﴾ [سورة اتلوبة١٢٦ هم يِك ُرون

Há chúng không nhận thấy mỗi năm chúng đã gặp
phải tại họa một hay hai lần hay sao? Nhưng chúng
vẫn không chịu ăn năn hối cải và không chịu tỉnh
ngộ. (Chương 9 – Attawbah, câu 126).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Quả thật, các
học giả đã bất đồng quan điểm với nhau về việc sự sám
hối của họ có được chấp nhận hay không bởi vì điều đó
không thể biết được khi mà họ luôn thể hiện Islam ở bên
ngoài.[(6)

(5)
(6)

Xem Kitaab Al-Iman trang 238.
Xem Fata-wa tổng hợp (28/434, 435).
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Chương thứ năm

Jaahiliyah (thời ngu muội) – Fisq
(nghịch đạo) – Dhalaal (lệch lạc) –
Riddah (bỏ đạo)
 Jaahiliyah (thời ngu muội): Là tình trạng của
dân Ả Rập trước thời Islam về Jahl (thiếu hiểu biết, dốt)
về Allah , về các Thiên sứ của Ngài cũng như ngu dốt
về tôn giáo đích thực của Ngài. Niềm kiêu hãnh và tự hào
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của họ trước Islam là ở dòng tộc, giai cấp và quyền lực
và những thứ phù phiếm khác(7).
Nói về sự Jahl tức sự thiếu hiểu biết về kiến thức
giáo lý hoặc không đi theo kiến thức thì Sheikh Islam
Ibnu Taymiyah  nói: ]Ai không hiểu biết về điều chân
lý thì người đó là người Jaahil (dốt) một cách đơn thuần;
nhưng nếu ý có tâm niệm chống lại điều chân lý thì y là
kẻ Jaahil một cách ngoan cố. Như vậy, trước khi Thiên
sứ của Allah  được dựng lên thì thiên hạ đang ở trong
thời kỳ Jaahiliyah, một danh từ có nguồn gốc từ Jahl có
nghĩa là ngu dốt, không hiểu biết. Những gì họ nói và họ
làm thật ra chỉ là những bịa đặt và sáng chế từ những
người Jaahil đã bày ra cho họ; tương tự, tất cả những gì
của những người Do Thái và những người Thiên Chúa
khác với những điều được các vị Thiên sứ của Allah
mang đến đều là những điều của Jaahiliyah. Đó là tình
trạng Jaahiliyah nói chung một cách bao quát; riêng tình
trạng sau khi Thiên sứ của Allah  được dựng lên thì có
thể vùng đất này sẽ khác với vùng khác chẳng hạn như
vùng đất của những người vô đức tin là vùng đất
Jaahiliyah hoặc người này sẽ không giống người kia
chẳng hạn như một người trước khi vào Islam thì y là
người Jaahiliyah cho dù y có sống trong vùng đất Islam.
Ai tiếp nhận điều chân lý mà Thiên sứ Muhammad 
mang đến thì người đó đã thoát khỏi tình trạng Jaahiliyah
và cộng đồng tín đồ này của Người  vẫn mãi đi trên
con đường chân lý này cho đến giờ Tận Thế. Có thể danh
từ Jaahiliyah hiện hữu ở một số vùng đất của những
(7)

Al-Bidaayah Wa Annihaayah của Ibnu Katheer: 1/323.
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người Muslim để mô ta về những người Muslim, chẳng
hạn như lời nói của Thiên sứ :

ْ َ ْ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ ْ
َ َْ
َّ ُ ٌ َ ْ َ
ُّاب
ُِّ ف ُّاألحس
ُّ ِ ُّ ن ُّالفخ ُُّر
ُّ ل ُّيْتكونه
ُّ ُّ ِن ُّأم ُِّر ُّاْلا ِهلِي ُِّة
ُّ ّت ُّم
ُّ ِ ف ُّأم
ُّ ِ ُّ {أرب ُّع
َ
ُ َ َ ِّ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ل
ْ َّ
َْ
.ة}ُّرواه مسلم
ُّ انلياح
ومُّو
ُِّ اءُّبِانلج
ُّ لستِسق
ُِّ فُّاألنس
ُّ ِ ُّن
ُُّ َوالطع
ِ ابُّوا
“Trong cộng đồng tín đồ của Ta, vẫn còn bốn điều của
thời Jaahiliyah mà chúng không được bỏ: tự hào về
dòng tộc, xúc phạm gia phả, cầu mưa qua thuật chiêm
tinh và Niyaahah(8)” (Muslim).
Chẳng hạn như Thiên sứ của Allah  nói với Abu
Zdar:

ٌ َّ َ َ
ٌ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ
.ة} رواه ابلخاري ومسلم
ُّ ِيكُّجا ِهلِي
ُّ كُّامر ُّؤُّف
ُّ {ياُّأباُّذرُُّّإِن

“Này Abu Zdar, quả thật, ngươi là một người còn
trong mình thói Jaahiliyah”(9) (Albukhari, Muslim)[ .(10)

Niyaahah: là sự biểu hiện nổi đau và lòng thương tiếc đến người
chết một cách thái quá bằng cách khóc la, gào thét, bứt tóc, xé
quần áo, tự tát vào má và vật vả.
(9)
Nguyên Hadith: Ông Ma’roor bịn Suwaid thuật lại: Có lần tôi đi
ngang qua Abu Zdar , tôi thấy ông mặc một cái áo và người giúp
việc của ông cũng mặc một cái áo giống như cái của ông, tôi nói:
Nếu anh mặc kết hợp hai cái áo lại thì nó sẽ trở thành loại áo
Hullah (sang trọng hơn). Ông Abu Zdar  nói: Có lần, giữa tôi và
một người anh em của tôi (trong Islam) có lời qua tiếng lại, mẹ của
anh ta là người A’Jami (không phải là người Ả Rập) và tôi đã nói
với anh ta đồ A’Jami. Anh ta đem chuyện thưa với Thiên sứ của
Allah . Khi tôi gặp Người  thì Người nói:
(8)

َ
َ َ َّ َ ح
}{يَا أبَا ذر إهنك ام ُرؤ هفيك َجا هه هل َّية
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Tóm lại: Jaahiliyah là biến thể của danh từ Jahl
có nghĩa là không hiểu biết, nó được phân thành hai
dạng:
1- Jaahiliyah nói chung là những gì ở thời trước khi
Thiên sứ của Allah  được dựng lên, và nó đã chấm dứt
khi Người Thiên sứ của Allah  được dựng lên.
2- Jaahiliyah nói riêng đối với một số xứ sở, một số
người, và nó vẫn còn tồn tại. Điều này làm rõ ra cái sai
của những ai cho rằng Jaahiliyah của thế kỷ này. Câu nói
đúng chính là Jaahiliyah của một số người trong thế kỷ
này hoặc của đa số người trong thế kỷ này. Việc nói bao
hàm tất cả là không đúng và không được phép, bởi vì
Jaahiliyah tổng quát đã biến mất khi Thiên sứ của Allah,
Muhammad , được dựng lên.
“Này Abu Zdar, quả thật, ngươi là một người còn trong mình
thói Jaahiliyah”
Tôi nói với Người: Thưa Thiên sứ của Allah, ai chửi những người
đàn ông là người đó chửi cha và mẹ của anh ta. Thiên sứ của Allah
 nói: َ
َ

َ َّ َ ح
ُ
ُ ُ َ َ َ َّ ُ ح ح
َ اهلل ََتح
ُ ك حم َج َعلَ ُه ُم
ت أيح هديك حم
{يَا أبَا ذر هإنك ام ُرؤ هفيك جا هه هلية هم هإخوان
ََ
َح ُ ُ َ َح
َح
َح
َ ح
ُ ُ ِّ َ ُ َ َ
ُ
ُ
فأ حط هع ُموه حم هم َّما تأكلون َوأل هب ُسوه حم هم َّما تلبَ ُسون َول تكلفوه حم َما يغ هلبُ ُه حم ف هإن
ُ ُ ُ َ َّ ح
وه حم فَأ َ ُ ُ ح
.عينوهم} رواه ابلخاري ومسلم
َكفتم
ه

“Này Abu Zdar, quả thật, ngươi là một người còn trong mình
thói Jaahiliyah; họ là những người anh em của các ngươi,
Allah để họ dưới quyền của các ngươi, bởi thế, các ngươi hãy
cho họ ăn với những gì các ngươi ăn, hãy cho họ mặc những gì
các ngươi mặc và các ngươi chớ bắt họ làm quá sức của họ,
nếu các ngươi giao cho họ công việc thì các ngươi hãy phụ giúp
họ” (Albukhari, Muslim).
(10)
Iqtida’ Assiraat Al-Mustaqeem (1/225 – 227).
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 Fisq (nghịch đạo):
Fisq theo nghĩa của từ có nghĩa là ra khỏi; còn theo
giáo lý Fisq được dùng để gọi sự rời bỏ việc tuân lệnh
Allah  và nó gồm sự rời bỏ hoàn toàn và sự rời bỏ một
phần: sự rời bỏ hoàn toàn chẳng hạn như gọi người Kafir
là kẻ nghịch đạo hay là kẻ phản nghịch; còn sự rời bỏ
một phần chẳng hạn như gọi người có đức tin làm các đại
trọng tội là kẻ nghịch đạo.
Fisq được phân thành hai dạng
Dạng thứ nhất: Fisq mang nghĩa Kufr tức sự vô
đức tin là sự phản nghịch. Người vô đức tin được gọi là
kẻ phản nghịch. Allah, Đấng Tối Cao nói về Iblis trong
lời phán của Ngài:
]70 :[سورة الكهف

َ َ
ََ
﴾ِٓۚ﴿فف َس َق ع ۡن أ ۡم ِر َربِه

Hắn đã nghịch lại mệnh lệnh Thượng Đế của hắn.
(Chương 18 – Al-Kahl, câu 50).
Trong câu Kinh khác Allah  phán:

ْ ُ ُ ٓ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ َ ٓ َ َّ ُ ُ َّ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ
﴿وأما ٱَّلِين فسقوا فمأوىهم ٱنلار ُُۖكما أرادوا أن َيرجوا مِنها أعِيدوا
َّ
ُ
َ َ َ
َ
َ ُ
َ َِ ِيل ل َ ُه ۡم ُذوقُوا ْ َع
﴾٢٠ اب ٱنلَّارِ ٱَّلِي كنتُم بِهِۚ تكِِبُون
فِيها وق

]50 :[سورة السجدة

Còn đối với những ai nghịch đạo thì chỗ ở của chúng
sẽ là Hỏa Ngục. Mỗi lần chúng muốn thoát ra khỏi đó,
chúng sẽ bị đẩy vào trong trở lại và có lời bảo chúng:
“Các ngươi hãy nếm hình phạt của Hỏa Ngục, điều
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mà các ngươi đã từng phủ nhận”. (Chương 32 – AsSajdah, câu 20).
Dạng thứ hai: Người Muslim làm điều tội lỗi
được gọi là người làm điều Fisq tức là người nghịch đạo
(người Faasiq) nhưng sự nghịch đạo này không trục xuất
y khỏi Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ َ
ۡوهم
ت ثم لم يأتوا بِأربعةِ شهداء فٱج ِل
ِ ﴿وٱَّلِين يرمون ٱلمحصن
َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ا َ َ َ ُ ْ َ ى
﴾٤ لئِك ه ُم ٱلفَٰسِقون
ثمن ِني جلة وَّل تقبلوا لهم شهدة أبداۚ وأو
]1 :[سورة انلور

Và những ai buôc tội những người phụ nữ trinh thục
nhưng không đưa ra đủ bốn nhân chứng thì hãy đánh
chúng tám mươi roi và sau đó chớ bao giờ nhận lời
chứng nhận từ chúng nữa bởi vì chúng là những kẻ
nghịch đạo. (Chương 24 – Annur, câu 4).
Các học giả Tafseer từ Fisq trong câu Kinh này có
nghĩa là sự bất tuân và nghịch lại mệnh lệnh của Allah(11).

 Dhalaal (sự lệch lạc):
Dhalaal có nghĩa là trệch khỏi con đường ngay
thẳng, nó trái nghĩa với sự hướng dẫn. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

َ َ ُّ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
ۡ
َّ َ َٰ َ َ ۡ َّ
َ
﴾ۚ ضل عل ۡي َها
﴿م ِن ٱهتد
ِ ى فإِن َما َي ۡهتدِي نلِ َف
ِ سهُِۖۚ ومن ضل فإِنما ي

]87 :[سورة اإلرساء

(11)

Kitaab Al-Iman của sheikh Islam Ibnu Taymiyah.
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Ai theo Chỉ đạo thì việc theo đó chỉ có lợi cho bản
thân y còn ai lạc đạo thì việc lạc đạo đó chỉ bất lợi cho
chính bản thân y. (Chương 17 – Al-Isra’, câu 15).
Dhalaah được dùng cho nhiều ý nghĩa:
1. Nó được dùng để chỉ sự Kufr, Allah Tối Cao phán:

ۡ
ُ
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ ى
ََ
لئِكتِهِۚ َوكتُبِهِۚ َو ُر ُسلِهِۚ َوٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِرِ فق ۡد
﴿ومن يكفر بِٱَّلل ِ وم
َ َّ َ َ َ َ ا
]126 : ﴾ [سورة النساء١٣٦ ضل ضلَٰل بعِيدا
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 136).
2. Nó được dùng để chỉ tội Shirk, Allah Tối Cao
phán:
]881 :[سورة النساء

َ َّ َ ۡ َ َ َّ ۡ ۡ ُ َ َ
ض َل َٰ َل بَع ا
﴾١١٦ يدا
ِّك بِٱَّلل ِ فقد ضل
ِ
ِ ﴿ومن ي

Và người nào Shirk với Allah thì quả thật y đã quá
lầm lạc. (Chương 4 – Annisa’, câu 116).
3. Nó được dùng để chỉ sự trái đạo nhưng chưa đến
mức Kufr chẳng hạn như người ta nói: những nhóm lệch
lạc ý nói những nhóm làm trái đạo.
4. Nó được dùng để chỉ sự nhầm lẫn, như lời nói của
Nabi Musa :

َّ َ ۠ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ َ َ َ
َ
]50 :﴾ [سورة الشعراء٢٠ ﴿قا َ فعلتها إِذا وأزا مِن ٱلضٓال ِني

(Musa) đáp: “Qur thật, tôi đã nhầm lẫn khi tôi làm
điều đó”. (Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 20).
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5. Nó được dùng để chỉ sự quên và đãng trí, Allah,
Đấng Tối Cao phán:
]555 :[سورة ابلقرة

ۡ ُ ۡ َ ُ َٰ َ ۡ َ َ ُ َ َ ُ َٰ َ ۡ َّ َ َ
َ
َٰ
﴾ى
ِ ﴿ أن ت
ۚ ضل إِحدىهما فتِكِر إِحدىهما ٱَلخر

Mục đích là nếu một trong người nữ nhân chứng đó
quên thì người này sẽ nhắc người kia. (Chương 2 –
Al-Baqarah, câu 282).
6. Nó được dùng để chỉ sự lạc mất, chẳng hạn như
nói con lạc đà đã lạc mất.

 Riddah (sự bỏ đạo)
Khái niệm
- Theo nghĩa của từ Riddah là sự trở lại. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُّ ْ َ َ ى
ۡ
]58 :﴿وَّل ترتدوا َع أدبارِكم﴾ [سورة املائدة

Và các ngươi chớ lui về phía sau của các ngươi.
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 21).
Có nghĩa là các ngươi chớ đừng quay trở lại.
- Theo thuật ngữ giáo lý, Riddah được dùng để chỉ
sự vô đức tin sau Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ ََۡ ََ
َ  َُْ َىٞ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ
َ ۡ ُ
ۡك َحب َطت
ِ
ِ ﴿ومن يرتدِد مِنكم عن دِينِهِۚ فيمت وهو َكف ِر فأولئ
ُ َٰ َ ۡ َ
ۡ ُّ
َ ُ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ ْ َ ى
ۡ
ُ
َ
َ
أعملهم ِِف ٱلنيا وٱٓأۡلخِرة ِ وأولئِك أصحب ٱنلارِ هم فِيها خ ِلون
]585 :[سورة ابلقرة

﴾٢١٧

Kitaab Tawhid

41

Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình
trạng vô đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở
nên vô nghĩa ở đời này và ở cõi Đời Sau. Những kẻ đó
sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, chúng sẽ ở trong đó đời đời
kiếp kiếp. (Chương 2 – Albaqarah, câu 217).
Các dạng Riddah:
Riddah diễn ra khi vi phạm một điều nào đó từ
những điều làm hư Islam, và những điều làm hư Islam thì
có rất nhiều được phân thành bốn dạng:
1- Riddah bằng lời nói: Chửi rủa, xúc phạm Allah
, Thiên sứ của Ngài , các Thiên Thần của Ngài hoặc
bất cứ ai trong các vị Thiên sứ, các vị Nabi của Ngài. Tự
xưng biết điều vô hình hoặc tự nhận bản thân mang trọng
trách sứ mạng tiên tri hoặc tin vào những lời kêu gọi này
hoặc cầu xin khấn vái ai (vật) khác ngoài Allah  hoặc
nhờ vả ai (vật) trong tạo vật của Allah  về điều chỉ
thuộc riêng quyền năng của Allah , ...
2- Riddah bằng hành động: Cúi đầu quỳ lạy bục
tượng, cây cối, đá, mồ mả hoặc giết tế dâng cúng đến
chúng; vứt quyển Kinh Qur’an tại những nơi ô uế và dơ
bẩn; học hỏi và sử dụng ma thuật bùa ngải; phân xử theo
giới luật ngoài giáo luật của Allah  và cho rằng điều đó
được phép.
3- Riddah bằng tâm niệm: Quan niệm rằng việc
Shirk với Allah , việc Zina, uống rượu, cho vay lấy lãi
là Halal; hoặc quan niệm rằng bánh mì là Haram; hoặc lễ
nguyện Salah là không bắt buộc; ... tức quan niệm những
điều Halal là Haram và ngược lại hoặc những điều bắt
buộc thành không bắt buộc và ngược lại.
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4- Riddah bằng sự ngờ vực về một điều nào đó
trong giáo luật của Allah : chẳng hạn như ngờ vực việc
cấm Shirk hay cấm Zina, rượu hoặc ngờ vực về sự Halal
của bánh mì; hoặc nghi ngờ về sứ mạng của Thiên sứ 
hay bất cứ vị Thiên sứ nào khác trong các vị Thiên sứ
của Allah .
Giới luật đối với người Riddah khi đã được xác
định rõ ràng:
1- Yêu cầu người Riddah sám hối: Nếu trong thời
hạn ba ngày, người đó sám hối và trở lại với Islam thì
Alhamdulillah.
2- Nếu người Riddah từ chối việc sám hối thì bắt
buộc phải lấy đi tính mạng của y bởi Thiên sứ của Allah
 đã nói:

ُ ُُْ َ َُ

َ َّ َ ْ َ

.وه} رواه ابلخاري
ُّ نُّبد ُّلُّدِين ُّهُّفاقتل
ُّ {م

“Ai thay đổi tôn giáo của mình thì hãy giết chết y”
(Albukhari).
3- Niêm phong tài sản của người Riddah trong suốt
thời gian yêu cầu sám hối, nếu y quay lại với Islam thì
giao lại tài sản cho y còn không thì tài sản đó sẽ được
sung vào công quỹ của Islam (khi bị giết hoặc do y chết
trong tình trạng Riddah).
4- Quyền thừa kế gia tài giữa người Riddah và
dòng họ của y sẽ bị cắt đứt, y không có quyền thừa kế từ
họ và họ cũng không thừa kế từ y.
5- Nếu người Riddah chết hoặc bị giết trong tình
trạng Riddah thì y sẽ không được tắm, không được dâng
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lễ nguyện Salah và cũng không được chôn cất tại khu
chôn cất của những người Muslim, mà y sẽ được chôn
cất tại khu chôn cất của những người ngoại đạo.

PHẦN HAI
Những lời nói và hành động phủ nhận Tawhid hoặc
làm giảm Tawhid
Chương 1
Tự xưng biết điều của cõi vô hình qua việc xem vân
tay, xem quẻ, thuật chiêm tinh, ...
Chương 2
Bùa thuật, bói toán và tướng số
Chương 3
Giết tế, dâng cúng, nguyện thề và tôn vinh các đền thờ
và lăng mộ
Chương 4
Tôn vinh các bức tượng và các đài tưởng niệm
Chương 5
Giễu cợt, nhạo báng tôn giáo và xem thường sự tôn
nghiêm
Chương 6
Thực thi giới luật ngoài giáo luật mà Allah ban xuống
Chương 7
Đòi quyền lập pháp và tự định đoạt Halal và Haram
Chương 8

Kitaab Tawhid

44

Đi theo chủ nghĩa vô thần và các trường phái
Jaahiliyah
Chương 9
Cái nhìn về vật chất của đời sống trần tục
Chương 10
Bùa chú
Chương 11
Thề thốt với ai (vật) khác Allah và sự nhờ vả, xin sự
phù hộ từ tạo vật của Allah

Chương 1

Tự xưng biết điều của cõi vô hình
qua việc xem vân tay, xem quẻ,
thuật chiêm tinh, ...
Khái niệm điều vô hình
Điều vô hình là những điều, những sự việc, những
sự vật, những hiện tượng mà con người không nhìn thấy
dù ở tương lai hay ở trong quá khứ.
Allah, Đấng Tối Cao khẳng định kiến thức về
những điều vô hình này là chỉ dành riêng cho Ngài, chỉ
một mình Ngài duy nhất mới biết rõ về chúng, Ngài
phán:
:[سورة انلمل

َ ۡ َ َ َ َّ
َ ﴿قُل ََّّل َي ۡعلَ ُم
َ ۡرض ۡٱل َغ ۡي
ُ َّ ب إ ََّّل
َٰ
َٰ
ِ
﴾ۚٱَّلل
ٱَل
و
ت
و
م
ٱلس
ِف
ن
م
ِ
ِ
ِ
]66
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Hãy bảo họ (Muhammad!): Không một ai trong các
tầng trời và trái đất biết được điều vô hình ngoại trừ
Allah. (Chương 27 – Annaml, câu 65).
Bởi thế, không một ai biết được điều vô hình ngoại
trừ một mình Allah  duy nhất. Có thể Ngài để cho các
vị Thiên sứ của Ngài biết một số điều vô hình tùy theo ý
muốn của Ngài và sự sáng suốt của Ngài, Ngài phán:

ۡ  إ ََّّل َمن٢٦ َغ ۡيبهِۚٓ أ َ َح ادا
َٰ َ َٱرت
َض مِن
ِ
ِ
ِ

ۡ ﴿ َعَٰل ُِم ٱلۡ َغ
َٰ َ َ ب فَ َل ُي ۡظ ِه ُر
َع
ي
ِ
ُ َّ
]55 ،51 : َ﴾ [سورة اجلن
ٖ رسو

Chỉ riêng Ngài biết điều vô hình, bởi thế, Ngài không
tiết lộ điều vô hình ở nơi Ngài cho bất kỳ ai trừ vị Sứ
giả nào mà Ngài hài lòng. (Chương 72 – Al-Jinn, câu
26, 27).
Có nghĩa là Allah  không phơi bày bất cứ điều
vô hình nào cho bất kỳ ai trừ phi đó là người được Ngài
lựa chọn mang Bức Thông Điệp của Ngài đến với nhân
loại và Ngài chỉ tiết lộ theo ý muốn và sự chí minh của
Ngài. Và sứ giả của Ngài bao hàm Thiên thần và người
phàm, ngoài hai loài này không có bất kỳ loài nào khác
được Ngài tiết lộ bởi lời phán của Ngài đã khẳng định
điều đó.
Như vậy, ai tự xưng mình biết điều vô hình dưới
bất kỳ hình thức nào – trừ những ai nằm trong trường
hợp ngoại lệ được Ngài giao phó cho trọng trách sứ mạng
Thiên sứ - thì kẻ đó là tên dối trá vô đức tin, dù sự tự
xưng đó dưới hình thức xem vân tay, xem quẻ, bói toán,
bùa thuật, thuật chiêm tinh hay những hình thức nào
khác.

Kitaab Tawhid

46

Một số căn bệnh mà họ nói do nguyên nhân này
bởi nguyên nhân kia, tất cả đều chỉ dùng Jinn và Shaytan,
họ thể hiện cho thiên hạ thấy các sự việc bằng sự lừa gạt
và gian lận. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Những
tên thầy bói như thể mỗi người trong bọn họ được tên
Qareen Shaytan thông tin về nhiều điều vô hình mà hắn
đã nghe trộm được từ trên trời, và tất cả chúng đều pha
trộn giữa sự thật và giả dối .. và những người này (thầy
bói) thường dâng cúng lên Shaytan thức ăn như trái cây,
bánh kẹo ..
Có thể những tên thầy bói sẽ thông tin cho những
người đến xem bằng thuật chiêm tinh – dùng vị trí cũng
như hoạt cảnh của các sao để phỏng đoán về những sự
kiện xảy ra trên trái đất chẳng hạn như phỏng đoán về
thời điểm có gió đến, có mưa, giông bão và những thứ
khác mà họ cho rằng nó xảy ra do các vị trí của tinh tú.
Họ còn cho rằng mỗi một người có số mạng tùy theo một
vì sao nhất định nào đó chẳng hạn như họ nói nếu người
có số mạng ngôi sào này cưới người có số mang ngôi sao
này thì sẽ như thế này, hoặc ai đi xa với ngôi sao này thì
sẽ gặp phải chuyện thế này, hoặc ai sinh ra dưới sự chiếu
mạng của vì sao này thì sẽ hạnh phúc thế này hay khổ
đau thế kia. Một số tạp chí thường đăng tải thông tin về
thuật tử vi rằng nếu ngôi sao thế này thì người này sẽ xảy
ra thế này.
Quả thật, một số người thiếu hiểu biết cũng như
yếu đức tin Iman đã tìm đến những tên thầy bói và xem
tướng số này để xem về tương lai của họ, cuộc sống mai
sau của họ, về hôn nhân và gia cảnh của họ, ... Người nào
cho rằng mình biết điều vô hình hoặc tin những ai tự
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xưng biết điều vô hình thì người đó là kẻ thờ đa thần vô
đức tin bởi vì y đã làm điều tổ hợp với Allah  về những
điều chỉ nằm trong quyền năng của riêng Ngài. Các ngôi
sao di chuyển theo quĩ đạo của nó là được Allah  sắp
đặt cho chúng chứ chúng không có bất cứ một quyền
năng nào để ban cho sự hạnh phúc, làm cho đau khổ, làm
cho sống hay làm cho chết. Tất cả đều thuộc các việc làm
của những tên Shaytan, những tên mà đã nghe trộm
thông tin trừ trên trời.
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Chương 2

Sihr (bùa thuật), bói toán và tướng số
Bùa thuật, bói toán và xem tướng số, tất cả đều là
việc làm của Shaytan, không được phép trong Islam.

 Sihr (bùa thuật):
Sihr là một khái niệm về những điều gây ảnh
hưởng một cách thầm kín và bí ẩn.
Bùa thuật, ma thuật hay bùa ngải được gọi là Sihr
bởi vì nó là những thứ, những điều kín ẩn mà mắt thường
khó quan sát thấy. Sihr thường ở dạng những lời thần
chú, những nút thắt, những tờ giấy được ghi những kí
hiệu kì quặc, những dòng chữ khó hiểu cùng với những
phương thuốc quái lạ. Sihr là thật, nó thực sự gây ảnh
hưởng đến tâm hồn và thể xác của con người, nó gây
bệnh tật, gây tử vong và thường được dùng để chia cắt vợ
chồng.
Ảnh hưởng của Sihr có hiệu lực là do sự cho phép
và quyền năng của Allah  và dĩ nhiên đó là việc làm
của Shaytan. Mọi người chỉ đạt được năng lực Sihr khi
nào đã làm điều Shirk với Allah  và dâng cúng đến các
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linh hồn dơ bẩn. Chính vì lẽ này mà giáo lý đã liên kết nó
với Shirk khi Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ ْ َ ْ َّ
ُ َْ
}ات
ُِّ {اجتنِبواُّالسب ُّعُّالموبِق

“Các ngươi hãy tránh xa bảy điều hủy diệt”
Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah,
những điều hủy diệt đó là gì thì Người nói:

ُ ْ ِّ َ

ُ ْ ِّ

.ُّ} رواه ابلخاري ومسلم...ُُّّوالسحر،ُِّلل
ُّ كُّبِا
ُّ {الِّش

“Shirk với Allah và Sihr ...” (Albukhari, Muslim).

Sihr nằm trong việc làm Shirk từ hai
phương diện:
Phương diện thứ nhất: Trong Sihr có nhờ vả đến
sự giúp đỡ của Shaytan, có sự dâng cúng đến chúng và
tuân thủ theo những chỉ thị của chúng. Do đó, Sihr thuộc
những điều chỉ dạy của Shaytan như Allah  đã phán:

َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َٰ َ َّ َّ َٰ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ َ
َ َّون ٱنل
َ
اس
كن ٱلشي ِطني كفروا يعل ِم
ِ ﴿ َوما كفر سليمن ول
ۡ
]805 :ٱلسِح َر﴾ [سورة ابلقرة

Sulayman đã không phủ nhận đức tin mà chính
những tên Shaytan đã phủ nhận đức tin, chúng chỉ
dạy nhân loại phép thuật. (Chương 2 – Albaqarah, câu
102).
Phương diện thứ hai: Trong đó có sự tự xưng biết
về điều vô hình và tự xưng có quyền năng ngang vai với
Allah . Đó là sự vô đức và lệch lạc. Allah, Đấng Tối
Cao và Toàn Năng phán:
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َ
َ َ
ۡ ََ ْ ُ َ ۡ َََ
َ َ ٱش
﴾َتى َٰ ُه َما َُلۥ ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ م ِۡن خل َٰ ٖق
﴿ولقد عل ِموا لم ِن
]805

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 2 – Albaqarah, câu 102).
Quả thật, nhiều người đã lơ là với sự nghiêm trọng
của Sihr. Không những vậy, họ còn xem Sihr là một lĩnh
vực học thuật cần phải tự hào và hãnh diện, họ khen tặng
và tuyên dương những người làm Sihr với các món quà
nhằm khích lệ những người đó; họ tổ chức các câu lạc
bộ, các bữa tiệc và các cuộc thi dành cho thuật Sihr và
mời gọi hàng ngàn người tham dự và cổ vũ. Đây thật là
một sự thiếu hiểu biết về giáo lý cũng như lơ là trong tín
ngưỡng.

 Bói toán và xem tướng số:
Tất cả hai dạng này đều thuộc hình thức tự xưng
biết được điều vô hình. Hai dạng này thường thông tin
những điều sẽ xảy trong tương lai ở trên trái đất hoặc
thông tin về vật bị mất hay thất lạc. Cả hai đều nhờ vả
đến những tên Shaytan chuyên đi nghe trộm tin tức từ
trên trời. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َّ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َّ ُ َّ َ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ ُ ۡ َ
َ
ُ
َٰ
َٰ
ِيم
ٍ ك أف
ٖ اك أث
ِ  تَن َ َع٢٢١ ﴿هل أزَِئكم َع من تَن َ ٱلشي ِطني
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ ُ ۡ ُ
]332 - 331 :﴾ [سورة الشعراء٢٢٣  يلقون ٱلسمع وأكَثهم كِِبون٢٢٢

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
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từng kẻ tội lỗi dối trá. Chúng kể lại về những điều
nghe được nhưng đa số bọn chúng thường nói dối.
(Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 221 – 223).
Shaytan nghe trộm những lời đàm thoại của các vị
Thiên Thần ở trên trời rồi mách lại vào tai của những tên
thầy bói với những điều thật lẫn những điều nói dối, sau
đó, những tên thầy bói dùng những lời được mách và dối
thêm cả trăm điều nữa. Thiên hạ thiếu hiểu biết cứ tin
vào những lời của thầy bói trong khi Allah  là Đấng
duy nhất biết được điều vô hình.
Bởi thế, ai tự nhận mình có quyền năng chia sẻ
cùng với Allah  về bất cứ điều vô hình nào bằng sự bói
toán hay hình thức nào khác hoặc ai đó tin vào sự mạo
nhận đó thì người đó đã Shirk với Allah  về những điều
chỉ nằm trong quyền năng siêu việt của Ngài.
Sự bói toán và xem tướng số không nằm ngoài
phạm vi Shirk bởi vì nó dâng cúng những tên Shaytan
với những điều chúng yêu thích.
Bói toán và xem tướng số là Shirk cả trong
Rububiyah và trong Uluhiyah của Allah , trong
Rububiyah vì nó đã tự nhận là đối tác chia sẻ với Allah
 trong việc làm của Ngài còn trong Uluhiyah vì nó đã
hướng một điều gì đó của thờ phượng tới những ai (vật)
khác ngoài Allah . Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời
của Thiên sứ :

َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ً َّ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ
َُّع
ُّ ُّ ول ُّفق ُّد ُّكف ُّر ُّبِما ُّأن ِز ُّل
ُّ افا ُّفصدق ُّه ُّبِما ُّيق
ُّ ِنا ُّأ ُّو ُّعر
ُّ ت َُّكه
ُّ ن ُّأ
ُّ {م
َّ َ ُ
.}ُّرواه أبو دواد والرتمذي وأمحدُُُّّممد
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“Ai tìm đến thầy bói hoặc thầy tướng số rồi tin vào
những điều y nói thì người đó đã vô đức tin với những
điều được ban xuống cho Muhammad ” (Abu
Dawood, Tirmizdi và Ahmad).
Một trong những điều cần phải lưu ý là những tên
thầy bói, thầy tướng số hay thầy bùa đều quấy rối niềm
tin của thiên hạ dưới vỏ bọc của những thầy thuốc chữa
bệnh. Họ thường bảo người bệnh giết tế dâng cúng ai
(vật) khác Allah , có thể giết tế một con cừu dưới một
hình thức thế này hay giết tế một con gà với hình thức thế
nọ; hoặc họ viết chữ tượng hình, những kí hiệu kì quặc
và khấn vái Shaytan rồi đeo nó vào cổ của người bệnh
hay đặt nó trong hộp đựng hoặc trong nhà của người
bệnh. Một số khác thì biểu hiện như những chuyên gia
am hiểu về những điều vô hình, họ sẽ mách bảo về những
điều vô hình và cho biết địa điểm của các vật thất lạc và
mất tích; những người thiếu hiểu biết đến tìm họ và hỏi
họ về đồ vật bị mất thì họ sẽ nói cho những người đó biết
qua trung gian Shaytan. Một số thầy bói, thầy bùa khác
thì hiện thân thành những người có những năng lực siêu
thường như đi vào lửa mà không hề hấn gì, hoặc dùng
các khí cụ tự đánh đập cơ thể mà không có bất cứ sự tổn
thương nào, hoặc nằm trên đường cho xe trọng tải nặng
di chuyển qua người mà không gặp mối nguy hiểm nào,
... Tất cả thực chất đều là bùa thuật từ Shaytan hoặc là
những trò ảo thuật gây ảo giác cho người xem giống như
những tên pháp sư của Fir’aun (Pharaon).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói về cuộc tranh
luận của ông với các thầy bùa Al-Bataa-ihiyah AlAhmadiyah. Một người thầy bùa Al-Bataa-hiyah nói một
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cách cao giọng rằng chúng tôi có những năng lực thế này
thế này và họ tự nhận có những thuộc tính siêu nhiên và
họ có thể an toàn từ lửa. Sheikh Islam nói: ]Tôi đã lớn
tiếng và tức giận, tôi nói: tôi xin tuyên bố thách đấu với
tất cả những người Ahmadi từ đông sang tây tức về điều
mà họ đã làm trong lửa rằng tôi sẽ làm giống như họ, nếu
ai bị bỏng thì người đó thua cuộc, có lẽ tôi cũng đã nói:
nếu ai bị bỏng thì người đó sẽ bị Allah  nguyền rủa ..
tuy nhiên, sau khi chúng tôi tắm với giấm và nước nóng
thì những người cầm quyền và người dân đã hỏi tôi về
việc làm đó, tôi nói: bởi vì họ đánh lừa mọi người trong
việc tiếp xúc với lửa bằng cách dùng thủ thuật, đó là họ
dùng mở ếch và cây cam chanh và đá để thể hiện rằng họ
có khả năng chịu được lửa. Tôi nói với người Ahmadi
đó: tôi và anh sẽ gởi thân mình cho Đấng Chủ Tể sau khi
cơ thể chúng tôi đã phủ lên lớp lưu huỳnh. Tôi nói: nào
hãy đứng dậy .. tôi đã nhiều lần bảo y đứng dậy, rồi y
định lấy tay cởi áo ra .. tôi nói: không, kẻo anh có thể tắm
bằng nước nóng và giấm .. thế là sự lo lắng hiện rõ trên
mặt của họ .. tôi nói: thôi, đốt lửa lên và để ngón tay vào
nếu ngón tay của ai bị bỏng thì người đó sẽ bị Allah 
nguyền rủa hoặc tôi nói thì người đó bị thua cuộc .. khi
tôi nói như thế thì y thay đổi sắc mặt và trở nên thấp
hèn(12). Ý nghĩa trong câu chuyện là muốn làm rõ rằng
những người này là những tên đánh lừa và dối trá thiên
hạ bằng những thủ thuật kín đáo để che mắt mọi người.

Chương 3
(12)

Fata-wa tổng hợp quyển 1/ 446 – 465.
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Giết tế, dâng cúng, nguyện thề và
tôn vinh các đền thờ và lăng mộ
Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã ngăn tất cả mọi
con đường dẫn tới điều Shirk và cảnh báo các tín đồ
tránh xa những con đường đó. Một trong những điều mà
Thiên sứ của Allah  cảnh báo là cầu xin mồ mả. Thiên
sứ của Allah  đã đặt ra các quy chế trong thờ phượng:
 Thiên sứ của Allah  cảnh báo việc ngưỡng mộ và
kính trọng thái quá đối với những nhà lãnh đạo cũng như
những người ngoan đạo; bởi vì điều đó dẫn đến việc tôn
thờ họ, Người nói:

ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ل
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ِّ
َّ
ُُّك ُّم
نُّقبل
ُّ نَُّك
ُّ كُّم
ُّ ينُّفإِنماُّأهل
ُِّ فُّال
ُّ ِ ُّاسُّإِياك ُّمُّوالغل ُّو
ُّ {ياُّأيهاُّانل
ُ ُْ
ِّ ُّف
.ين} رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد
ُِّ ال
ُّ ِ ُّالغل لُّو
“Này hỡi người dân, các ngươi hãy tránh xa việc thái
quá trong đạo bởi quả thật những người trước các
ngươi đã bị hủy diệt do sự thái quá trọng đạo”
(Tirmizhi, Ibnu Ma-jah và Ahmad).

ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َْ َ َ
ُْ َ
ُّ ُّفقولوا، ُّفإِنما ُّأنا ُّعبد،ن ُّم ْري َم
ُّ ت ُّانلصارى ُّاب
ُِّ ون ُّكما ُّأط َر
ُّ ِ ل ُّتط ُر
ُّ {
َُْ
ُُّ ُ للُِّ َو َر ُس
.ول} رواه ابلخاري
ُّ عب ُّدُّا
“Các ngươi đừng ca ngợi và ngưỡng mộ Ta giống như
những người Thiên Chúa đã ca ngợi và ngưỡng mộ
người con trai của Maryam (Nabi Ysa), quả thật Ta
chỉ là một người bề tôi, bởi thế, các ngươi hãy nói:
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người bề tôi của Allah và Thiên sứ của Ngài”
(Albukhari)
 Thiên sứ của Allah  cảnh báo về việc xây cất bên
trên mồ mả; ông Abu Al-Hiyaaj Al-Asadi nói: Ali bin
Abu Talib  đã nói với tôi: “Chẳng phải tôi cử anh đi
với những điều mà Thiên sứ của Allah đã cử tôi đi, đó
là hãy đập phá đừng chừa bất cứ bục tượng nào và
hãy làm cho bằng phẳng các ngôi mộ đừng để bất kỳ
ngôi mộ nào nhô cao lên.” (Muslim, Tirmizdi, Annasa-i,
Abu Dawood và Ahmad).
Thiên sứ của Allah  cấm xây dựng lăng mộ và tô
trát chúng. Ông Jabir  nói: “Thiên sứ của Allah cấm
tô trát mộ, cấm ngồi lên mộ và cấm xây cất bên trên
chúng” (Muslim, Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i và
Ahmad).
 Thiên sứ của Allah  cảnh báo việc dâng lễ
nguyện Salah tại khu chôn cất; bà A’ishah  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ
د}ُّمتفق
ُّ ج
ُّ َعُّاْلهو ُِّدُّوانلصارىُّاَّتذواُّقب
ُّ ُّالل
ُّ ُّ{لعن ُّة
ِ ورُّأنبِيائ ِِه ُّمُّمسا

.عليه

“Allah nguyền rủa những người Do thái và những
người Thiên Chúa về việc họ lấy mộ của các vị Nabi
của họ làm các Masjid” (Albukhari, Muslim).
Thiên sứ của Allah  nói:
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َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
ْ
ُِّيه ُّم
ِ ور ُّأنبِيائ ِِه ُّم ُّوص
ُّ ون ُّقب
ُّ خذ
ُّ ن َُّك
ُّ ن ُّم
ُّ ِ ل ُّوإ
ُّ {أ
ِ ن ُّقبلك ُّم َُّكنوا ُّيت
ِ اِل
َ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِّ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ِك} رواه
ُّ نُّذل
ُّ ّنُّأنهاك ُّمُّع
ُّ ِ ج ُّدُّإ
ُّ خذواُّالقب
ُّ لُّف
ُّ ج ُّدُّأ
ِ لُّتت
ِ ورُّمسا
ِ مسا

.مسلم

“Chẳng phải là những người trước các ngươi đã lấy
mộ các vị Nabi của họ và mộ những vị ngoan đạo của
họ làm các Masjid, bởi thế, các ngươi chớ lấy mồ mả
làm Masjid quả thật Ta cấm các ngươi việc làm đó”
(Muslim).
Việc lấy mộ làm Masjid có nghĩa là dâng lễ
nguyện Salah tại đó cho dù không xây cất Masjid bên
trên nó đi chăng nữa. Dâng lễ nguyện Salah tại bất kỳ
chỗ nào trong khu mộ đều được coi là việc lấy mộ làm
Masjid bởi vì Thiên sứ của Allah  đã nói:

ُ ََ ً ْ َ ُ َْ َ ْ َ ُ
ً
.جداُّوطهورا}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُّ لُّاألر
ُّ ِ ُّت
ُّ {ج ِعل
ِ ضُّمس

“Ta được ban cho mặt đất như là Masjid và để tẩy
sạch” (Albukhari, Muslim).
Quả thật có không ít người đã đi ngược lại với sự
cấm đoán này, họ đã phạm vào những điều mà Thiên sứ
của Allah  cảnh báo để rồi họ đã rơi vào đại Shirk. Họ
xây bên trên mồ mả các Masjid, các tượng đài, lăng mộ
và biến chúng thành nơi thăm viếng mang tất cả mọi hình
thức Shirk như giết tế dâng cúng, cầu xin khấn vái, thề
nguyện, ...
Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: ]Ai tập hợp giữa
Sunnah của Thiên sứ về vấn đề mồ mả, vấn đề Người ra
lệnh và nghiêm cấm cũng như những gì mà các Sahabah
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của Người đã đi qua với những gì mà đa số người đang
làm trong thời đại ngày nay thì sẽ thấy cả hai có sự mâu
thuẫn và không thể hòa hợp được.
Thiên sứ của Allah  cấm dâng lễ nguyện Salah
hướng đến mồ mả thì những người đó lại dâng lễ nguyện
ngay tại mồ mả; Thiên sứ của Allah  cấm lấy mồ mả
làm Masjid thì những người đó lại xây Masjid bên trên
mồ mả; Thiên sứ của Allah  cấm đốt nến ở mồ mả thì
những người đó lại thắp đèn lên ở đó; Thiên sứ của Allah
 cấm lấy khu mồ mả làm nơi tụ tập lễ hội thì những
người đó lại lấy khu mồ mả làm nơi tu tập lễ hội và nghi
thức thờ phượng; Thiên sứ của Allah  ra lệnh bảo làm
bằng phẳng phần mộ – ông Abu Al-Hiyaaj Al-Asadi nói:
Ali bin Abu Talib  đã nói với tôi: “Chẳng phải tôi cử
anh đi với những điều mà Thiên sứ của Allah đã cử
tôi đi, đó là hãy đập phá đừng chừa bất cứ bục tượng
nào và hãy làm cho bằng phẳng các ngôi mộ đừng để
bất kỳ ngôi mộ nào nhô cao lên.” (Muslim, Tirmizdi,
Annasa-i, Abu Dawood và Ahmad). Và một Hadith khác
trong Sahih Muslim, ông Thamaamah bin Shufai nói:
“Lúc chúng tôi cùng với Fadha-lah bin Ubaid ở xứ
Rome tại Rhodes, có một người trong chúng tôi qua
đời, Fadha-lah đã ra lệnh làm bằng phẳng ngôi mộ
của người đó rồi ông nói: tôi đã nghe Thiên sứ của
Allah bảo phải làm bằng phẳng ngôi mộ” – thì những
người đó lại quyết liệt làm trái với hai Hadith này, họ vô
tư đắp mộ nhô lên khỏi mặt đất và xây thành lăng mộ bên
trên ...
Bởi thế, hãy nhìn vào sự khác biệt giữa hệ thống
giáo lý của Thiên sứ  và những gì mà những người đó
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đã và đang làm, chẳng phải nghi ngờ gì nữa rằng sự việc
đó là điều nghịch đạo và tội lỗi ...
Thiên sứ của Allah  qui định việc đi viếng mộ là
chỉ nhằm mục đích để các tín đồ lưu tâm và nghĩ đến
cuộc sống Đời Sau và để các tín đồ thể hiện sự tử tế đối
với những người đã khuất bằng sự cầu nguyện Allah 
điều phúc lành và sự tha thứ cho họ, và đây không những
là việc làm tử tế đối với người đã chết mà còn là việc làm
tử tế đối với chính bản thân của người đi viếng. Tuy
nhiên, những người đó lại lật ngược mục đích của giáo
lý, họ đã biến sự việc thành điều Shirk, họ đi ngược lại
hoàn toàn với ý nghĩa và mục đích của Thiên sứ ; họ
lấy việc đi viếng mộ làm phương tiện cho điều Shirk, họ
đi viếng mộ không phải để cầu xin Allah  tha thứ và
ban phúc lành cho người chết trong mộ mà là để cầu xin
người trong mộ điều phúc lành, cầu xin sự phù hộ và che
chở từ người trong mộ ..[ (13).
Với những lời trên đã cho thấy rõ rằng việc nguyện
thề, dâng cúng đến những nơi thăm viếng là đại Shirk;
bởi vì việc làm đó đã trái với sự hướng dẫn và chỉ đạo
của Thiên sứ  khi Người cấm xây cất bên trên các mộ,
cấm lấy mồ mả làm Masjid; bởi vì Thiên sứ  bảo người
đi viếng mộ cầu xin Allah  tha thứ và ban điều phúc
lành cho người chết thì họ lại cầu xin người chết ban điều
phúc lành và che chở cho họ, nguyện thề và dâng cúng
đến người chết trong mộ; những ngôi mộ trở thành những
thần linh được thờ phượng cùng với Allah  hoặc được
thờ phượng ngoài Allah . Thiên sứ của Allah  nói:
(13)

Ighaathah Al-Luhfaan (1/ 214, 215, 217).
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َُُْ ً ََ

ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ

.د}ُّرواه أمحد
ُّ ناُّيعب
ُّ بىُّوث
ُّ لَُّتع
ُّ ُّ{الله ُّم
ِ لُّق

“Lạy Allah, xin Ngài đừng làm cho ngôi mộ của bề tôi
thành bục tượng được thờ phượng” (Ahmad).
Lời cầu nguyện này có nghĩa là sau này sẽ xuất
hiện một điều gì đó trong vấn đề này đối với những mồ
mả ngoài ngôi mộ của Thiên sứ  và điều đó thực sự đã
xảy ra ở nhiều quốc gia Islam. Riêng ngôi mộ của Thiên
sứ  thì đã được Allah  bảo vệ bởi lời cầu nguyện của
Người. Mặc dù đã có nhiều sự việc trái nghịch với giáo
lý xảy ra trong Masjid của Người từ một số người thiếu
hiểu biết và mê tín dị đoạn, tuy nhiên, họ không có khả
năng chạm đến ngôi mộ của Người  bởi vì ngôi mộ của
Người  nằm trong nhà của Người chứ không phải nằm
trong Masjid, hơn nữa nó được rào bao quanh bởi những
lớp tường thành.

Chương 4
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Tôn vinh các bức tượng và các đài
tưởng niệm
Bức tượng là những hình tượng của con người hay
của động vật hoặc những gì có linh hồn; còn tượng đài là
những biểu tượng đặc trưng cho một sự kiện lịch sử nào
đó hay một nhân vật nào, có thể là một công trình kiến
trúc hay chỉ là một khối đá, để nhằm tưởng nhớ công lao
hay ghi nhớ đến một sự kiện nào đó.
Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cảnh báo về
những hình ảnh của những sự vật có linh hồn, đặc biệt
đối với các hình tượng được tôn vinh về con người như
các hình tượng của các vị học giả, các vị vua chúa, các vị
tu hành, các nhà lãnh đạo, ...
Các hình ảnh này dù được vẽ trên bảng, trên giấy,
trên bức tường, trên quần áo hay được vẽ bằng máy tải
quang phổ biến của thời đại nay; hoặc được điêu khắc và
nắn tạc thành các bức tượng.
Thiên sứ của Allah  cấm treo các hình ảnh lên
tường hay những gì khác và Người cấm dựng lên các bức
tượng dù chỉ với mục đích tưởng nhớ hay lưu niệm bởi vì
đó là phương tiện dẫn đến Shirk. Quả thật, Shirk đầu tiên
xảy ra trên trái đất bắt nguồn từ các tranh ảnh, và việc
treo, dựng lên các hình ảnh. Sự việc này xảy ra trong
cộng đồng của Nabi Nuh (Noah) . Trong cộng đồng
của Nuh  có những người đàn ông ngoan đạo và hiền
lương, khi họ chết đi thì cả cộng đồng đều đau buồn và
thương tiếc cho họ, thế là Shaytan đã thì thào vào tai
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người dân của Nuh  và xúi họ dựng lên các hình tượng
của những người ngoan đạo và hiền lương đó tại nơi mà
họ thường ngồi và đặt tên cho mỗi hình tượng theo tên
của những người ngoan đạo và hiền lương đã chết. Tuy
nhiên, người dân của Nuh  làm điều này chỉ nhằm
mục đích tưởng nhớ đến những người đã khuất chớ chưa
có thờ phượng họ, cho đến khi thế hệ này chết đi thì thế
hệ con cháu sau này của họ mới dần dần thờ phượng các
hình tượng đó. Vì lẽ đó, Allah  mới lựa chọn Nuh 
làm Thiên sứ của Ngài  ngăn cấm họ điều Shirk mà họ
đã làm với các hình tượng nhưng người dân của Nuh 
đã không chấp nhận lời kêu gọi của Người mà vẫn ngoan
cố thờ phượng các hình tượng đó, không những vậy, họ
còn biến các hình tượng thành các thần linh ngoài Allah
. Allah Tối Cao phán về họ:

َ
َ ُ َ
َّ َ َ َ
َّ َ َ َ ْ ُ َ
ُ
﴿ َوقالوا َّل تِ ُرن َءال َِهتَك ۡم َوَّل تِ ُرن َودا َوَّل ُس َواَع َوَّل َيغوث
َۡ َ َ ََُ
]53 : ﴾ [سورة نوح٢٣ ويعوق ونِسا

Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người
và chớ bỏ các thần: Wadd, Suwa, Yaghut, Ya’uq, và
Nasr. (Chương 71 – Nuh, câu 23).
Đây là tên gọi của những người ngoan đạo và hiền
lương đã qua đời mà người dân của Nuh  đã nắn tạc
thành các bức tượng để tưởng nhớ và tôn vinh họ.
Việc tưởng nhớ và lưu niệm của họ trở thành việc
làm Shirk với Allah  và nghịch lại với vị Thiên sứ của
Ngài. Nó là nguyên nhân mà Allah  đã hủy diệt họ
bằng trận lụt kinh hoàng, một sự trừng phạt nghiêm khắc
của Allah  và là một bài học để đời cho tạo vật của
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Ngài. Đây là bằng chứng cho sự nguy hiểm của việc vẽ
tranh ảnh và nắn tạc hình tượng. Chính vì vậy Thiên sứ
của Allah  đã nguyền rủa những người vẽ tranh ảnh (về
sự vật có linh hồn); Người cho biết rằng những người đó
là những người bị trừng phạt nặng nhất trong nhân loại
vào Ngày Phục Sinh; Người ra lệnh bảo phải đập phá hết
các bức tượng và tranh ảnh; và Người cho biết rằng các
Thiên Thần không vào bất kỳ ngôi nhà nào có treo hình
ảnh. Tất cả những điều này đều chỉ vì hình ảnh là thứ
nguy hiểm khôn lường ảnh hưởng đến tín ngưỡng của
cộng đồng tín đồ.
Như vậy, Shirk xảy ra đầu tiên trên trái đất bắt
nguồn từ việc dựng lên các hình ảnh. Dù hình ảnh, bức
tượng, các tượng đài được dựng lên tại các phòng hội
họp, các quảng trường, các công viên thì tất cả đều
Haram theo qui định của giáo lý bởi vì tất cả đều là
phương tiện dẫn đến Shirk và sự hư hại đức tin.
Ngày nay, nếu những người ngoại đạo làm những
điều này bởi vì họ không có đức tin để lưu giữ và bảo tồn
thì những người Muslim không được bắt chước theo họ
và tham gia cùng với họ trong việc làm này vì những
người Muslim phải lưu giữ và bảo tồn đức tin của mình,
cái mà nó là nguồn gốc của sức mạnh và hạnh phúc.

Chương 5

Giễu cợt, nhạo báng tôn giáo và xem
thường sự tôn nghiêm của tôn giáo
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Giễu cợt, nhạo báng tôn giáo là Riddah (chối bỏ
Islam), là điều bị trục xuất khỏi Islam một cách hoàn
toàn. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

ُ
َ
َ ْ
َ َ
َ
َّ َ ۡ ُ
َ
ِ ﴿ قل أبِٱَّلل ِ َو َءايَٰتِهِۚ َو َر ُس
 َّل ت ۡعتَِ ُِروا ق ۡد٦٥ وَل ِۚ كنتُ ۡم ت ۡستَ ۡه َِ ُءون
ۡ ُ َ َ َۡ ُ ََ
]66 ،66 :م ﴾ [سورة اتلوبة
ۚ كف ۡرتم بعد إِيمَٰن ِك

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “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 9 – Attawbah,
câu 65, 66).
Câu Kinh này chỉ ra rằng giễu cợt và nhạo báng
Allah  là sự vô đức tin, giễu cợt và nhạo báng Thiên sứ
của Ngài  là sự vô đức tin, giễu cợt và nhạo báng các
lời phán của Allah  là sự vô đức tin. Bởi thế, ai giễu cợt
và nhạo báng một trong ba điều này có nghĩa là y đã giễu
cợt và nhạo báng với cả ba điều.
Những người Muna-fiq (giả tạo đức tin) đã giễu
cợt và chế nhạo Thiên sứ của Allah  và các bạn đạo của
Người nên câu Kinh này được mặc khải xuống.
Những người xem thường Tawhid đối với Allah 
và luôn xem trọng việc cầu xin khấn vái đến ai (vật) khác
ngoài Allah  khi được bảo đến với Tawhid và từ bỏ
điều Shirk thì họ luôn xem thường điều đó, như Allah 
đã phán:
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ََ َ
َ َّ ُ َ َ َّ ُ ُ ا َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ا
َ
ۡ
َٰ
٤١ خِوزك إَِّل هَوا أهِا ٱَّلِي بعث ٱَّلل رسوَّل
ِ ﴿ِإَوذا رأوك إِن يت
َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ُّ ِ ُإن ََك َد َِل
]18 :ضلنا عن ءال ِهتِنا لوَّل أن صَبزا عليها ۚ ﴾ [سورة الفرقان
ِ
Và khi thấy Ngươi (Muhammad), chúng chỉ muốn
chế nhạo Ngươi (bảo): “Phải chăng đây là kẻ mà
Allah cử đến làm Sứ giả (cho bòn mình)? Quả thật,
chỉ còn tí nữa là Y đã làm cho bọn mình từ bỏ những
thần linh của bọn mình nếu bọn mình không kiên trì
với các đấng ấy”. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 41).
Những người thờ đa thần đã chế nhạo Thiên sứ của
Allah  khi Người ngăn cản họ làm điều Shirk; và từ nào
đến giờ họ vẫn luôn chế nhạo các vị Thiên sứ của Allah
bằng cách cho rằng các vị Thiên sứ của Allah là những
kẻ điên, những kẻ lầm lạc, những kẻ đần độn mỗi khi các
vị Thiên sứ kêu gọi họ đến với Tawhid bởi vì trong bản
thân họ luôn yêu thích và tôn vinh việc Shirk. Tương tự
như thế, những người có tâm giống họ khi thấy ai đó kêu
gọi đến với Tawhid thì những người đó sẽ có hành vi, lời
nói hoặc thái độ chế giễu vì trong lòng họ đang tồn tại
điều Shirk. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ۡ ُ َ ُّ ُ َ َ َّ
ُ َّ َ َ
َّ
ُ
ُ
ِ َّ﴿ َوم َِن ٱنل
﴾ُِۖب ٱَّلل
ِ اس من يت
ِ خِ مِن دو ِن ٱَّلل ِ أزدادا ُيِبونهم كح

]166 : [سورة ابلقرة

Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những
thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương
chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. Còn
những người có đức tin thì một lòng yêu thương
Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 165).
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Ai yêu thương một tạo vật nào đó giống như tình
yêu thương dành cho Allah  thì người đó là kẻ đa thần.
Bắt buộc phải có sự phân biệt giữa tình yêu vì Allah 
và tình yêu cùng với Allah . Những người yêu thương
tạo vật cùng với Allah  là những người lấy mồ mả làm
thần linh, chúng ta thấy họ thường chế nhạo những gì
thuộc Tawhid và thờ phượng Allah  và tôn vinh các
thần linh của họ, họ thề thốt với chúng, cầu xin chúng
phù hộ che chở. Điều này được thấy rất rõ ở những nhóm
người rằng họ thường xem việc cầu xin khấn vái một vị
Sheikh nào đó trong mộ còn quan trọng hơn việc cầu xin
khấn vái Allah  trong Masjid khi bị ếm bùa chú. Họ
giễu cợt và xem thường những ai kêu gọi và hướng dẫn
họ con đường của Tawhid. Đây là sự xem thường Allah
, xem thường các lời phán của Ngài, xem thường vị
Thiên sứ của Ngài và tôn vinh Shirk. Đây là điều mà
nhiều Muslim đã vấp phải trong thời đại ngày nay.

Sự chế giễu và nhạo báng được phân
thành hai loại:
Loại thứ nhất: Sự chế giễu và nhạo báng dưới
hình thưc rõ rệt chẳng hạn như khi lời phán của Allah 
được mặc khải xuống thì lời của họ: chúng ta chưa từng
thấy lời Kinh nào dí dỏm và hóm hỉnh thế này, tôn giáo
của các người là tôn giáo vụng về, hoặc khi họ nhìn thấy
những người duy trì trật tự giáo lý Islam thì họ nói: người
của đạo đến rồi đây (với ý nghĩa giễu cợt), ...
Loại thứ hai: Sự chế giễu và nhạo báng không lộ
diện một cách rõ rệt, sự chế giễu và nhạo báng ở dạng
này thì mênh mông và bao la chẳng hạn như một cái
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nháy mắt, lè lưỡi, chề môi, hoặc dùng tay ra dấu khi đọc
Qur’an hoăc khi nói đến Sunnah của Thiên sứ; hoặc khi
nói đến vấn đề duy trì trật tự theo giáo lý thì một số
người nói: Islam không phù hợp cho thế kỷ 20 mà chỉ
phù hợp cho thời trung cổ, Islam nghiêm khắc quá trong
sự trừng phạt, Islam bất công với phụ nữ khi cho phép ly
dị và đa thê, hoặc lời của họ: hệ thống luật quốc gia tốt
cho nhân loại hơn giáo luật của Islam; hoặc họ nói với
những người kêu gọi tuyền truyền đến với Tawhid và
ngăn cản thờ phượng mồ mả: đây là cực đoan, hay đây là
Wahabi; hoặc khi gặp những người tuân thủ theo Sunnah
của Thiên sứ thì nói: đạo đâu phải ở bộ râu, ...

Chương 6

Thực thi giới luật ngoài giáo luật mà
Allah ban xuống
Một trong những biểu hiện đức tin Iman nơi Allah
Tối Cao và thờ phượng Ngài là hạ mình qui phục tuân
thủ theo hệ thống giáo luật của Ngài một cách hài lòng, là
phải quay trở về với Kinh sách của Ngài và Sunnah vị
Thiên sứ của Ngài  mỗi khi có sự bất đồng quan điểm
và suy nghĩ trong tranh chấp dân sự hay hình sự và trong
mọi vụ việc của cuộc sống.
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Quả thật, Allah  là Đấng Chí Minh và Sáng
Suốt, mọi sự khôn ngoan và anh minh đều ở nơi Ngài.
Bởi thế, bắt buộc tất cả những người thẩm phán, những
người được giao cho quyền phân xử và phán xét phải
phân xử và phán xét theo giáo luật mà Allah  đã ban
xuống và bắt buộc tất cả các công dân Islam phải chấp
hành và thực thi theo những gì Allah  đã ban xuống
trong Kinh Qur’an của Ngài và trong Sunnah của vị
Thiên sứ của Ngài . Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َ
ۡ َ َى
َ َ ۡ ْ ُّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ َّ َّ
َ
َك ۡمتُم َب ۡني
َ
َٰ
َٰ
ت إَِل أهل ِها ِإَوذا ح
ِ ﴿إِن ٱَّلل يأمركم أن تؤدوا ٱَلمن
ۡ ْ ُ ُ َۡ َ
َ َ َ َّ َّ ٓ
ُ ُ َ َّ َ َّ َّ
ۡ
َ
ِ َّٱنل
اس أن َتكموا بِٱلعد ِ َ إِن ٱَّلل زِعِما يعِظكم بِهِۚ إِن ٱَّلل َكن
] 65 : [سورة النساء

َ َ
﴾ ٥٨ صۡيا
ِ َس ِميعا ب

Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải giao hoàn
tín vật về lại cho chú nhân của nó, và khi các ngươi
phân xử thiên hạ thì hãy phân xử một cách công
bằng. Quả thật, Allah là Đấng ân phúc khi Ngài đã
dạy bảo các ngươi về điều đó, quả thật Allah là Đấng
Hằng Nghe và Hằng Thấy. (Chương 4 – Annisa’, câu
58).
Allah  phán về nghĩa vụ của người có đức tin:

َ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ۡو َ َوأ ُ ْوِل ۡٱَلَمر
﴿ ى
يأيها ٱَّلِين ءامنوا أطِيعوا ٱَّلل وأطِيعوا ٱلرس
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ َشءٖ فَ ُر ُّدوُِ إ ََل ٱ ََّّلل ِ َو
ۡ َ ِنك ۡمُۖ فَإن ت َ َن َٰ ََ ۡعتُ ۡم ِِف
ٱلر ُسو ِ َ إِن كنتُ ۡم
م
ِ
ِ
ۡ
َ
 َ ۡ َ ُ َ اَٞۡ َ َ
ۡ ۡ َ َّ َ ُ ۡ ُ
:﴾ [سورة النساء٥٩ تؤمِنون بِٱَّلل ِ وٱِلَو ِم ٱٓأۡلخِرِ ذَٰل ِك خۡي وأحسن تأوِيل
]75
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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
các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah
(Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah của Nabi Muhammad
) nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Đời
Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất. (Chương 4 – AnNisa, câu 59).
Sau đó, Allah  phán trình bày rõ rằng đức tin
không thể đi cùng với sự phân xử và thực thi theo hệ
thống luật ngoài những gì Ngài đã ban xuống:

َ ُ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
زَ َ إِِلك وما أزَِ َ مِن
ِ ﴿ألم تر إَِل ٱَّلِين يَعمون أنهم ءامنوا بِما أ
َ
ُ
ْ ُ ُ ۡ َ ْٓ ُ ۡ ََ
ُ َٰ َّ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ۡ َ
ُِۚۖوت وقد أمِروا أن يكفروا بِه
ِ قبل ِك يرِيدون أن يتحاكموا إَِل ٱلطغ
َ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ ُ َٰ َ ۡ َّ ُ ُ َ
َ
]60 :﴾ [سورة النساء٦٠ ضلهم ضلل بعِيدا
ِ ويرِيد ٱلشيطن أن ي

Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ
đã xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã
được ban xuống cho Ngươi và nơi điều đã được 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).

ْ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ
َٰ ﴿فل وربِك َّل يؤمِنون ح
َيدوا
ِ ِت ُيكِموك فِيما شجر بينهم ثم َّل
َ ْ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َّ
ُ َ ٓ
َ
ۡ
ۡ
َ
]66 : ﴾ [سورة النساء٦٥ س ِهم حرجا مِما قضيت ويسل ِموا تسل ِيما
ِ ِِف أزف
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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).
Allah  đã phủ nhận đức tin Iman đối với ai
không thực thi và chấp hành theo sự phân xử của Thiên
sứ  cũng như không hài lòng và không phục trước sự
phân xử của Người. Và Ngài cũng khẳng định sự vô đức
tin đối với ai phân xử theo giới luật khác với hệ thống
giáo luật mà Ngài đã ban xuống, Ngài phán:
[سورة

َ ۡ ُ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ى
َ
﴾٤٤ لئِك ه ُم ٱلكَٰفِ ُرون
﴿ومن لم ُيكم بِما أزَ َ ٱَّلل فأو

]11 :املائدة

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 5 – Al-Maidah, câu 44).

ۡ َّ
ۡ َّ َّ َ ٓ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ
َ َۡ َ َۡۡ ََۡۡ َ
َ
ني وٱَلزف
ِ ﴿وكتَنا عليهِم فِيها أن ٱنلفس بِٱنلف ِس وٱلعني بِٱلع
َۡ
ُُۡ َ ُُۡ َ
َ َّ َ َ َ َ ٞ َ َ ُ ُ ۡ َ
َّ
َ
اص فمن تصدق
ِ بِٱَل
ۚ ِن وٱۡلروح ق ِص
ِ زف وٱَلذن بِٱَلذ ِن وٱلسِن بِٱلس
َ
ُ
َّ ٞ َ َّ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ٓ َ
ُ ۡ َ َّ
َّلل فأ ْو ىلئِك ه ُم
ارة َُلۥ َو َمن ل ۡم ُيكم بِما أزَ َ ٱ
بِهِۚ فهو كف
َ ُ َّ
]45 :﴾ [سورة املائدة٤٥ ٱلظَٰل ِمون

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 5 – AlMa-idah, câu 45).
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َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ى
﴾ [سورة٤٧ ﴿ومن لم ُيكم بِما أزَ َ ٱَّلل فأولئِك هم ٱلفسِقون

]47 :املائدة

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ dấy loạn. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu
47).
Bắt buộc phải phân xử và thực thi theo điều Allah
 đã ban xuống về tất cả mọi vấn đề tranh chấp, và khi
những nhà phân xử hay các học giả nghiên cứu có sự bất
đồng quan điểm với nhau về bất cứ sự việc nào đó thì họ
phải trở về với Ngài tức Kinh Qur’an và Sunnah của
Thiên sứ . Bởi thế không chấp nhận bất cứ bằng chứng
giáo luật nào ngoài Kinh Qur’an và Sunnah.
Phải tuân thủ theo Kinh Qur’an và Sunnah một
cách toàn bộ chứ không theo một phần lại bỏ một phần
như một số quốc gia mang danh nghĩa quốc gia Islam
nhưng lại không thực thi theo toàn bộ giáo luật của Islam.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ْ ُ ُ ۡ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َّ َ ۡ
﴿ ى
]208 :يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱدخلوا ِِف ٱلسِل ِم كٓافة﴾ [سورة ابلقرة

Hỡi những người có đức tin! Hãy gia nhập Islam một
cách trọn vẹn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 208).

َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ
َ ُ ََُۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
]56 :ض﴾ [سورة ابلقرة
ٖ ب وتكفرون بِبع
ِ ﴿أفتؤمِنون بِبع ِض ٱلكِت

Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của Kinh
sách và phủ nhận phần còn lại. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 85).
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Tương tự, những người đi theo các trường phái
cũng phải đối chiếu các lời nói của các vị Imam của họ
với Kinh Qur’an và Sunnah, những gì tương đồng với hai
nền tảng giáo lý này thì hãy nhận lấy chúng còn những gì
trái với hai nền tảng giáo lý này thì hãy từ chối chúng,
không được theo một cách mù quáng và cảm tính, đặc
biệt là đối với các vấn đề tín ngưỡng thì các vị Imam đều
hết sức bảo vệ - đây là tất cả trường phái của họ - cho
nên, ai làm khác họ là không phải những người đi theo họ
cho dù có mang danh nghĩa của họ.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َّ
َ ار ُه ۡم َو ُر ۡه َبَٰنَ ُه ۡم أ َ ۡربَابا مِن ُدون ٱ ََّّلل ِ َوٱل ۡ َمس
َ َٱَّتَ ُِ ٓوا ْ أ َ ۡحب
﴾ِيح ۡٱب َن َم ۡريَ َم
﴿
ِ

]21 :[سورة اتلوبة

Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công 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. (Chương 9 – Attawbah, câu 31).

Câu Kinh này không phải nói riêng về những
người Thiên Chúa hay Do thái mà nó nói chung cho tất
cả những ai có hành động giống như họ. Bởi thế, ai làm
trái lệnh Allah  và trái với lệnh của Thiên sứ  thì y đã
phân xử thiên hạ không theo điều Allah  đã ban xuống,
hoặc nếu y yêu cầu điều đó để theo dục vọng của bản
thân thì y đã tháo Islam và Iman khỏi cổ của mình cho dù
y có khẳng định rằng y là người có đức tin. Quả thật,
Allah Tối Cao đã chấp nhận những ai mong muốn điều
đó và Ngài đã phủ nhận đức tin Iman của họ mặc dù họ
cho rằng họ có đức tin.
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Allah Tối Cao khẳng định:

َ ُ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
زَ َ إِِلك وما أزَِ َ مِن
ِ ﴿ألم تر إَِل ٱَّلِين يَعمون أنهم ءامنوا بِما أ
َ
ُ
ْ ُ ُ ۡ َ ْٓ ُ ۡ ََ
ُ َٰ َّ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ۡ َ
ُِۚۖوت وقد أمِروا أن يكفروا بِه
ِ قبل ِك يرِيدون أن يتحاكموا إَِل ٱلطغ
َ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ ُ َٰ َ ۡ َّ ُ ُ َ
َ
]60 :﴾ [سورة النساء٦٠ ضلهم ضلل بعِيدا
ِ ويرِيد ٱلشيطن أن ي
Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ
đã xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã
được ban xuống cho Ngươi và nơi điều đã được 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).
Bởi vì phủ nhận tà thần là trụ cột của Tawhid,
giống như trong câu Kinh của chương Al-Baqarah nếu
không đạt được trụ cột này thì không đạt được Tawhid.
Và Tawhid là nền tảng của đức tin Iman, cái mà với nó
tất cả mọi việc làm thiện tốt mang lại giá trị còn nếu
không có nó thì tất cả mọi việc làm thiện tốt đều trở nên
vô giá trị.

ۡ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ
ُۡ
ُ َّ
ۡ
َٰ َ ك بِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث
َق
وت َويُؤمِن بِٱَّلل ِ فق ِد ٱستمس
ِ ﴿ف َمن يَكف ۡر بِٱلطَٰغ
َ
ََ َ َ
]366 : َّل ٱزفِصام لها ﴾ [سورة ابلقرة

Do đó, người nào phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi
Allah thì quả thật y đã nắm chặt sơi dây cứu rỗi
không bao giờ đứt. (Chương 2 – Albaqarah, câu 256).
Hiểu theo chiều ngược lại: ai phân xử và thực thi
theo tà thần có nghĩa là người đó đã tin nơi chúng.
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Và Allah  trách cứ những ai thực thi và chấp
hành theo giáo luật của Allah  nhằm mục đích có lợi
cho bản thân chứ không vì mục đích thờ phượng Ngài.
Allah  phán:

َ ُ
ُ ۡ َ ِ ُ َ َ َّ َ ْ ٓ ُ ُ َ
ٞ ك َم بَيۡنَ ُه ۡم إذَا فَر
يق مِنۡ ُهم ُّم ۡعرِضون
﴿ِإَوذا دعوا إَِل ٱَّلل ِ ورسوَل ِۚ ِِلح
ِ
ِ
ۡ ُ ۡ َ ْ ٓ ُ ۡ َ ُّ َ ۡ ُ ُ َّ ُ َ
َ
]75 - 15 :﴾ [سورة انلور٤٩ عن ِني
ِ ِ ِإَون يكن لهم ٱۡلق يأتوا إِِلهِ م٤٨

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. (Chương 24 – Annur, câu 47 –
52).
Những kẻ đó chỉ quan tâm khi nào những điều đó
đồng với ý thích của họ còn những gì không thuận với
dục vọng của họ thì họ kịch liệt phản đối bởi vì họ không
thờ phượng Allah  bằng việc để cho Thiên sứ của Ngài
phân xử các vụ việc của họ.

Giới luật về những ai phân xử và thực thi
ngoài những gì Allah  ban xuống:
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ى
﴾ [سورة٤٤ ﴿ومن لم ُيكم بِما أزَ َ ٱَّلل فأولئِك هم ٱلكفِرون

]11 :املائدة

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 5 – Al-Maidah, câu 44).
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Câu Kinh này đã khẳng định việc phân xử và phán
xét khác với những gì Allah  ban xuống là sự vô đức
tin. Sự vô đức tin này có lúc thuộc dạng đại vô đức tin bị
trục xuất khỏi tôn giáo và có lúc nó thuộc dạng tiểu vô
đức tin không bị trục xuất khỏi tôn giáo. Điều này tùy
theo hoàn cảnh của người phán xét và phân xử. Nếu y
cho rằng việc phân xử và phán xét theo điều Allah  ban
xuống là không bắt buộc hoặc xem thường giáo luật của
Allah  và cho rằng những hệ thống luật khác do con
người đặt ra tốt hơn, và giáo luật của Ngài không phù
hợp với thời đại này hoặc y muốn phân xử và phán xét
theo những gì khác với những gì Allah  ban xuống
nhằm làm hài lòng những người vô đức tin và những
người giả tạo đức tin, thì y là kẻ vô đức tin dạng đại bị
trục xuất khỏi Islam. Nếu y cho rằng bắt buộc phải phân
xử và phán xét theo những gì Allah  ban xuống nhưng
y lại không thực thi theo thì y đáng bị trừng phạt cho việc
nghịch đạo đó của y, đây được gọi là sự vô đức tin thuộc
dạng tiểu. Riêng nếu một người thiếu hiểu biết trong giáo
luật của Allah  mặc dù đã nỗ lực tìm hiểu, y có kiến
thức sâu rộng về giáo luật nhưng phán đoán sai thì đó sự
sai sót của con người không thể tránh khỏi, y sẽ được ban
ân phước cho việc nỗ lực tìm kiếm lẽ đúng và sự sai sót
của y được xí xóa và tha thứ. Và đây là giới luật đối với
việc phán xét cho cá nhân, còn đối với các việc phán xét
cho cộng đồng Muslin nói chung thì có sự khác biệt.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Nếu người xét xử
là người ngoan đạo nhưng y xét xử một cách không hiểu
biết về giáo lý của Allah  thì y thuộc cư dân nơi Hỏa
Ngục; nếu y là người có kiến thức về giáo lý của Allah 
nhưng lại phân xử trái với điều chân lý mặc dù y thừa
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biết đó là sai trái thì y thuộc cư dân nơi Hỏa Ngục; nếu
phân xử vừa không công bằng vừa không có kiến thức
giáo lý thì đáng là cư dân nơi Hỏa Ngục hơn; đây là giới
luật đối với việc phán xét cho cá nhân. Riêng đối với việc
phán xét về các vấn đề tôn giáo mang tính cộng đồng của
những người Muslim như đổi điều chân lý thành điều sai
lệch và biến điều sai lệch thành điều chân lý; đổi điều
Sunnah thành điều Bid’ah và đổi điều Bid’ah thành điều
Sunnah; đổi điều tốt thành điều xấu và đổi điều xấu thành
điều tốt; ngăn cấm điều Allah  và Thiên sứ của Ngài 
bảo ban và cho phép làm điều Allah  và Thiên sứ của
Ngài  ngăn cấm; thì đây hoàn toàn là một sắc thái khác
với giáo luật mà Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài đã
sắc lệnh, giáo luật mà tất các các vị Thiên sứ và tất cả các
bề tôi của Ngài phải quay trở về với nó và Ngài là Đức
Vua của Ngày Phán Xét cuối cùng:
]55 :﴾ [سورة القصص٨٨

َ
ُ ۡ َ ُ ۡ ُۡ ُ َ
ِإَوِلهِ ت ۡر َج ُعون
﴿َل ٱۡلكم

Mọi quyền xét xử đều thuộc nơi Ngài và các ngươi sẽ
được đưa trở về trình diện Ngài. (Chương 28 – AlQisas, câu 88).

َ َ ُ َ ۡ ُ َۡ
ۡ ُ َ ُ َ َ َ ۡ َ ٓ َّ َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
َٰ
ِِۚۚين ُكِه
ِ ِين ٱۡل ِق ِِلظ ِهرِۥ َع ٱل
ِ ﴿هو ٱَّلِي أرسل رسوَلۥ بِٱلهدى ود
َ َّ َٰ َ َ َ
]55 :﴾ [سورة الفتح٢٨ ف بِٱَّلل ِ ش ِهيدا
وك

Ngài là Đấng đã cử Sứ giả (Muhammad) của Ngài
mang Chỉ đạo và Tôn giáo của Chân lý (Islam) đến để
thắng tất cả mọi tôn giáo. Và Allah đủ làm một Nhân
chứng (cho sự thật này). (Chương 48 – Al-Fath, câu
28).
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Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng ai không cho
việc phân xử theo điều Allah  ban xuống cho vị Thiên
sứ của Ngài là bắt buộc thì người đó là kẻ vô đức tin. Bởi
thế ai phân xử thiên hạ theo lý riêng của bản thân y mặc
dù y là người phân xử công bằng những không theo điều
Allah  đã ban xuống thì y là kẻ vô đức tin (Kafir).
Không ít người mang danh nghĩa Islam nhưng lại
chỉ phân xử theo lề lối thông tục của họ (theo lề lối của
các tiền nhân của họ và những người này là những người
lãnh đạo được nhiều người đi theo) và họ thấy rằng nên
đi theo các lề lối phân xử của những người đó mà không
cần phải dựa theo Qur’an và Sunnah, đó là việc làm Kufr
(vô đức tin). Quả thật, nhiều người trong nhân loại vào
Islam nhưng vẫn đi theo lề lối thông tục xưa kia của họ;
những người này nếu như đã biết rõ rằng chỉ được phép
phân xử theo giáo luật của Allah  ban xuống nhưng lại
không làm thế mà lại áp dụng giáo luật khác thì họ là
những người vô đức tin.[ (14)

Chương 7
(14)

Minhaaj Assunnah Annabawiyah
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Đòi quyền lập pháp và tự định đoạt
Halal và Haram
Việc thiết lập và định đoạt thống hiến pháp mà các
bề tôi phải tuân thủ và chấp hành trong thờ phượng, giao
tế xã hội và trong các vụ việc đời sống từ tranh chấp dân
sự hay hình sự đều thuộc phạm vi và quyền hành của
Allah, Đấng Tối Cao, Đâng Chủ tể của nhân loại, Đấng
Tạo Hóa mọi vạn vật.

َ

َ َ ۡ ُّ َ ُ َّ

َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َۡ َُ َ َ

]63 :  ﴾ [سورة األعراف٥٤ مني
ِ ﴿أَّل َل ٱِللق وٱَلم ُر تبارك ٱَّلل رب ٱلعَٰل

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều
thuộc nơi Ngài đó sao, thật phúc thay cho Allah, Đấng
Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài! (Chương 7 – Al‘Araf, câu 54).
Allah  là Đấng biết rõ điều gì tốt đẹp và cải thiện
cho đám bầy tôi của Ngài và điều gì không tốt cho họ.
Cho nên, mọi vấn đề tranh chấp, mọi vấn đề tranh luận,
mọi vụ việc cần được giải quyết phải được đưa trở về với
giáo luật của Ngài, Ngài phán:

َّ َ ۡ ُ ُ
َّ َشءٖ فَ ُر ُّدوُِ إ ََل ٱ ََّّلل ِ َو
ۡ َ ﴿فَإن ت َ َن َٰ ََ ۡعتُ ۡم ِِف
ِ ٱلر ُسو ِ َ إِن كنتُ ۡم تؤمِنُون بِٱَّلل
ِ
ِ
 َ َ ۡ َ ُ َ ۡ اٞ ۡ َ َ َٰ َ
ۡ ۡ َ
]75 :﴾ [سورة النساء٥٩ وٱِلَو ِم ٱٓأۡلخِرِ ذل ِك خۡي وأحسن تأوِيل
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
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đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình tốt
nhất. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59).
]10 :[سورة الشورى

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

Và bất kỳ điều gì các ngươi không thống nhất ý kiến
nhau thì hãy trình lên Allah quyết định. (Chương 42
– Ash-Shura, câu 10).
Allah  không chập nhận việc các bầy tôi của
Ngài nhận lấy các hệ thống luật khác với hệ thống giáo
luật Ngài, Ngài phán:

َ ْ ُ َ َ َُْۡ َُ ۡ ُ َ َى
ََۡ َ َ
َّ
ُ
ُ
َ
ۡۡ يأذن بِه ِ ٱَّللۚ﴾ [سورة
ِين ما لم
ِ ﴿أم لهم ۡشكؤا ۡشعوا لهم مِن ٱل
]31 :الشورى

Hoặc phải chăng họ có những thần linh có quyền
năng ngang hàng với Allah đã thiết lập cho họ một
tôn giáo mà Allah không chấp thuận? (Chương 42 –
Ash-Shura, câu 21).
Bởi thế, ai chấp nhận một hế thống giáo luật nào
đó ngoài hệ thống giáo luật của Allah  thì người đó đã
làm điều Shirk với Ngài và ai làm một điều nào đó trong
thờ phương không thuộc giáo lý của Allah  và Thiên sứ
Ngài thì người đó đã làm điều Bid’ah; và tất cả mọi điều
Bid’ah đều lệch lạc. Thiên sứ của Allah  nói:

َُ
َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
.وُّردُّ}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُّ سُّفِي ُِّهُّفه
ُّ فُّأم ِرناُّهذاُّماُّلي
ُّ ِ ُّث
ُّ نُّأحد
ُّ {م

“Ai bịa ra một điều gì đó mà nó không nằm trong sứ
mạng của Ta thì y không được chấp nhận” (Albukhari,
Muslim).
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Trong lời dẫn riêng của Muslim:

ُّ

َ ََْ

َُ َْ َْ َ

َ َْ ً َ َ َ َ ْ َ

.وُّردُّ}ُّرواه مسلم
ُّ ُّفه،ُّسُّعلي ُِّهُّأمرنا
ُّ لُّلي
ُّ لُّعم
ُّ نُّع ِم
ُّ {م

“Ai làm một điều gì đó mà nó không phải là điều
trong sứ mạng của Ta thì y không được chấp nhận”
(Muslim).
Những gì không được Allah  và Thiên sứ của
Ngài  qui định thành giáo luật trong chính trị cũng như
trong viếc phân xử mọi vụ việc của thiên hạ thì đó là luật
của tà thần và của thời đại ngu muội Jaahiliyah. Allah 
phán:

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

Phải chăng họ mong được phân xử theo luật lệ của
thời kỳ ngu muội? Và ai phân xử tốt hơn Allah cho
đám người có đức tin? (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu
50).

َ َّ
َ َ َّ
َّ
ُ َۡ ََ
ۡ كلُوا ْ م َِّما ل َ ۡم ي ُ ِۡ َكر
ق ِإَونٞ ٱس ُم ٱَّلل ِ عل ۡيهِ ِإَوز ُهۥ لفِ ۡس
﴿وَّل تأ
ِ
َ ۡ
ُ ُ َ ُ ۡ ٓ َ ۡ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ
ُ َّ ُ
ٱلشي َٰ ِطني ِلوحون إ ِ ى
جَٰدِلوك ۡمُۖ ِإَون أ َط ۡعتُ ُموه ۡم إِزك ۡم
َل أو ِِلائ ِ ِهم ِِل
َ ُ ۡ َُ
.]121 :﴾ [سورة األنعام١٢١ ِّكون
ِ لم

Và các ngươi chớ ăn thịt từ con vật không được
nhân danh Allah lên nó, bởi vì đó là một sự phạm
giới. Và quả thật Shaytan xúi giục bạn bè của nó
tranh luận với các ngươi. Và nếu các ngươi nghe theo
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chúng thì các ngươi sẽ trở thành những người thờ đa
thần. (Chương 6 – Al-An’am, câu 121).
Allah  qui định việc tuân thủ và đi theo Shaytan
và những người bạn của chúng trong việc cho phép điều
Ngài cấm và cấm điều Ngài cho phép là việc làm Shirk
đối với Ngài. Tương tự, ai tuân thủ và đi theo các vị học
giả cũng như các nhà lãnh đạo trong việc cấm điều Ngài
cho phép và cho phép điều Ngài nghiêm cấm được xem
là nhận lấy họ làm Thượng Đế ngoài Allah . Allah,
Đấng Tối Cao phán:

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

Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công 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 trong sạch
cho Ngài về những gì mà chúng đã Shirk với Ngài.
(Chương 9 – Attawbah, câu 31).

Tirmizdi và một số học giả khác có ghi rằng khi
Thiên sứ của Allah  đọc câu Kinh này cho Udai bin
Hatim Atta-i  thì ông ta nói: Thưa Thiên sứ của Allah,
chúng tôi đâu có thờ phượng họ. Thiên sứ của Allah 
bảo:
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َ َ ْ ُ ِّ َ ُ َ ُ َ ْ ِّ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ِّ َ َ ْ َ َ
ُُُّّما َُّأ َح َّلُّالل
ُّو َيرمون،حلونه
ِ {أليسَُّيِلون
ِ ُِّلك ِمُّماُّحرمُّاللُّفت
َُُْ َ َُ
ُّ }فتح ِّرمونه؟
“Chẳng phải họ đã cho phép điều Allah nghiêm cấm
tức họ đã bàn hành điều Halal, và họ cấm điều Allah
cho phép tức họ đã ban hành điều Haram đó sao?”
Udai bin Hatim  nói: Thưa, đúng như vậy.
Thiên sứ của Allah  nói:

َُُْ َ َ ْ َ
ُّ }{فتِلكُّعِبادته ُّم

“Đó chính là thờ phượng họ”.
Việc tuân thủ và làm theo họ trong việc cho phép
làm điều Allah  nghiêm cấm và nghiêm cầm điều Ngài
cho phép có nghĩa là thờ phượng họ. Đó là việc làm
Shirk thuộc dạng đại Shirk phủ nhận hoàn toàn Tawhid:
“Không có Đấng nào đáng được thờ phượng ngoài
Allah”. Lời Tawhid này mang nội dung rằng sự định đoạt
điều Halal và Haram đều thuộc quyền hành của Allah .
Những học giả nói điều này Haram và điều kia Halal
nhưng câu nói của họ khác với giáo luật của Allah 
nguyên nhân không phải họ cố ý làm khác mà là do sai
sót trong cách hiểu và nhìn nhận vấn đề của họ, và những
người này mặc dù họ sai sót nhưng sai sót của họ được
tha thứ và được ban cho ân phước vì sự nỗ lực muốn đạt
được điều chân lý. Tuy nhiên, vẫn không được phép đi
theo họ khi đã biết họ sai sót và trái với giáo lý của Allah
. Nếu đi theo những học giả ngoan đạo này là điều
không được phép thì làm sao có thể đi theo những giáo
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luật do những con người vô đức tin và những con người
theo chủ nghĩa vô thần thiết lập?
Quả thật, ai đi theo những người vô đức tin có
nghĩa là đã nhận lấy họ làm Thượng Đế ngoài Allah .

Chương 8

Đi theo chủ nghĩa vô thần và các
trường phái
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 Đi theo chủ nghĩa vô thần:
Chủ nghĩa vô thần là những chế độ và tư tưởng
không tin vào Thượng Đế chẳng hạn như chủ nghĩa thế
tục, chủ nghĩa tư bản, và những chủ nghĩa khác. Nếu
những ai thuộc các chủ nghĩa này xưng danh Islam thì họ
thường thuộc những người Muna-fiq (ngụy tạo đức tin).
Những người Muna-fiq lấy danh nghĩa Islam làm vỏ bọc
bên ngoài nhưng bên trong là những kẻ vô đức tin như
Allah Tối Cao phán:

َّ ْ ُ َ
َ َ ْ َ َ َ
َ امنُوا ْ قَال ُ ٓوا ْ َء
َ ِين َء
َ ﴿ِإَوذَا لَ ُقوا ْ َّٱَّل
ام َّنا ِإَوذا خل ۡوا إ ِ ََٰل ش َي َٰ ِطين ِ ِه ۡم قال ٓوا إِزا
َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َّ ۡ ُ َ َ
]81 :﴾ [سورة ابلقرة١٤ َءون
ِ معكم إِنما َنن مسته

Và khi gặp những người có đức tin, chúng nói:
“Chúng tôi tin” nhưng khi ở riêng cùng với những tên
Shaytan của chúng thì chúng nói: “Quả thật, chúng
tôi theo phe của quí ngài, chúng tôi chỉ giễu cợt họ mà
thôi”. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 14).

ُ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ َّ َ ٞ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ
﴿ٱَّلِين يَتبصون بِكم فإِن َكن لكم فتح مِن ٱَّلل ِ قالوا ألم زكن
َ َ َٰ َ ۡ َ َ
ُ َۡ َ ۡ ۡ َ َۡ ََۡ ُْٓ َ ٞ
ۡكم
ۡ ُ َ َّ
صيب قالوا ألم نستحوِذ علي
ِ ين ز
ِمعكم ِإَون َكن ل ِلكفِر
ُ َََۡۡ
َ ِ كم م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ
]131 :من ِني ۚ﴾ [سورة النساء
ونمنع

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
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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).
Những người Muna-fiq này là những người kẻ
dối lừa:
Tất cả họ đều mang hai mặt: một mặt được dùng để gặp
những người có đức tin và một mặt dùng để quay đi trở
về với anh em vô thần của họ; họ cũng có hai cái lưỡi:
một cái để thể hiện vỏ bọc Islam ngụy tạo của họ khi
đứng trước những người Muslim và một cái để giải bày
niềm vui được che giấu trong lòng của họ: Và khi gặp
những người có đức tin, chúng nói: “Chúng tôi tin”
nhưng khi ở riêng cùng với những tên Shaytan của
chúng thì chúng nói: “Quả thật, chúng tôi theo phe
của quí ngài, chúng tôi chỉ giễu cợt họ mà thôi”.
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 14).
Quả thật, những người này luôn phản kháng
Qur’an và Sunnah, họ thường giễu cợt và xem thường
những người của Qur’an và Sunnah, họ từ chối tuân thủ
theo giáo luật được mặc khải, họ chỉ vui với kiến thức ở
nơi họ, kiến thức mà không mang lại nhiều hữu ích ngoại
trừ điều xấu và sự ngông cuồng. Cho nên, chúng ta thấy
họ không bao giờ bám lấy đúng mực theo lời mặc khải
mà chỉ có sự giễu cợt:
:[سورة ابلقرة

ۡ
ُ
َ
ُ
ُ َّ ﴿
﴾١٥ ٱَّلل ي َ ۡستَ ۡه َِئ بِهِ ۡم َويَ ُم ُّده ۡم ِِف ُطغ َيَٰنِهِ ۡم َي ۡع َم ُهون
]87

Kitaab Tawhid

85

Allah chế giễu lại chúng và buông cho chúng lang
thang vớ vẩn trong sự thái quá. (Chương 2 – AlBaqarah, câu 15).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc ra lệnh bảo phải
là những người có đức tin trung thực:

َ

َّ

َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ

﴿ ى
﴾ [سورة اتلوبة١١٩ دقِني
ِ َٰ يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل وكوزوا مع ٱلص

]112 :

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah
và hãy cùng với những người chân thật và ngay
chính. (Chương 9 – Attawbah, câu 119).
Những đảng phái vô thần này là những đảng phái
gây hấn bởi vì chúng là tổ chức của sự sai lệch. Chủ
nghĩa thế tục phủ nhận các tín ngưỡng và chỉ dựa trên đời
sống vật chất thế tục, đời sống thế tục của họ chỉ là đời
sống của loài vật không mang mục đích nào ngoài mục
đích hưởng thụ vật chất. Chủ nghĩa tư bản thì chỉ biết tích
góp của cải và đồng tiền bất chấp mọi thứ không hề có
giới hạn Halal, Haram, không có sự thương hại và thông
cảm cho những người nghèo, những người khó khăn; nền
kinh tế của họ dựa trên sự cho vay lấy lại, một hình thức
chống lại Allah  và Thiên sứ của Ngài, nó hủy hoại
quốc gia và cá nhân, hút máu nhưng người dân nghèo. Và
những chủ nghĩa khác thì phủ nhận sự hiện hữu của Đấng
Tạo Hóa, kịch liệt chiến đấu với các tín ngưỡng của
Thượng Đế, chỉ chấp nhận ý thức hệ chứ không có tín
ngưỡng.
Những đảng phái vô thân này đã xâm lược các
quốc gia của những người Muslim khi những người
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Muslim đã lơ đễnh và hời hợt rất nhiều với tôn giáo đúng
đắn của họ.

 Đi theo những nhóm người Jaahiliyah và
những nhóm người phân biệt sắc tộc
Giáo lý Islam không cho phép đi theo những nhóm
người Jaahiliyah và những nhóm người kỳ thị sắc tộc bởi
bản chất của Islam vốn dĩ không chấp nhận sự phân biệt
màu da, chủng tộc, sự thành kiến vô minh và không chấp
nhận chủ nghĩa bè phái của thời Jaahiliyah. Allah, Đấng
Tối Cao phán:

ُ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ُ َ َ َ
ُ َٰ َ ۡ َ َ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ ى
ُ
﴿يأيها ٱنلاس إِزا خلقنكم مِن ذكرٖ وأزَث وجعلنكم شعوبا
ُ َٰ َ ۡ َ َّ َ
ُ َ َ ۡ َ َّ ْ ٓ ۚ ُ َ َ َ َ ٓ َ َ َ
َ َّ ك ۡم إ َّن
ۡ
ٌٱَّلل َعل ِيم
ِ ۚ وقبائِل َلِ عارفوا إِن أكرمكم عِند ٱَّلل ِ أتقى
ٞ َ
]12 :  ﴾ [سورة اْلجرات١٣ خبِۡي

Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa
các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm
cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi
nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các
ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của
các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Thông Lãm và
Am Tường mọi sự việc. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu
13).
Thiên sứ của Allah  nói:
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َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ
َُُّّع ُّعصبِية
ُّ ُّ ل
ُّ ن ُّقات
ُّ س ُّمِنا ُّم
ُّ ل ُّعصبِيةُّ ُّولي
ُّ ِ َع ُّإ
ُّ ن ُّد
ُّ س ُّمِنا ُّم
ُّ {لي
َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ
.َعُّعصبِيةُّ} رواه مسلم
ُّ ُّات
ُّ نُّم
ُّ سُّمِناُّم
ُّ ولي
“Không phải cộng đồng tín đồ của Ta đối với ai đó
kêu gọi đến với chủ nghĩa bè phái, không phải cộng
đồng tín đồ của Ta đối với ai đó chiến đấu cho chủ
nghĩa bè phái, và không phải cộng đồng tín đồ của Ta
đối với ai đó chết trong chủ nghĩa bè phái.” (Muslim).

ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َّ ِّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ُُّّإِنماُّه َُّو،اْلا ِهلِي ُِّةُّ َوتعاظمهاُّبِآبائ ِها
ُّبُّعنك ُّمُّعبي ُّة
ُّ اللُّق ُّدُّأذه
ُّ ُّن
ُّ ِ {إ
َ َْ َ ٌ ُْ
ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ
َ
ُّ،ُِّنُّت َراب
ُّ اللُّآد ُّمُّم
ُّ ُّق
ُّ اسُّبنوُّآد ُّمُّوخل
ُّ ُّوانل،ق
ُّ ِ ج ٌُّرُّش
ا
ُّ ِ ِنُّت
ُّ مؤم
ِ قُّأوُّف
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ َّ
.ولُّفضلُّل ِعر ِِبَُّعُّعج ِِمُّإلُّبِاتلقوى}ُّرواه أبو داود والرتمذي

“Quả thật, Allah đã lấy đi khỏi các ngươi sự tự cao tự
đại của thời Jaahiliyah, sự tự hào về sự cao quý của
ông cha. Quả thật, một người chỉ có thể là người có
đức tin kính sợ (Allah) hoặc là người nghịch đạo và vô
hạnh. Nhân loại đều là con cháu của Adam, Adam
được tạo ra từ đất bụi; người Ả Rập không tốt hơn
dân tộc khác ngoại trừ lòng Taqwa (sự kính sợ
Allah)” (Abu Dawood và Tirmizdi).
Những nhóm người này làm chia rẻ những người
Muslim với nhau trong khi Allah  đã ra lệnh bảo phải
đoàn kết, giúp đỡ nhau trên điều ngoan đạo và kính sợ
Allah , cấm chia rẻ và phân biệt. Ngài phán:
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ْ
َ َّ
َّ َ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ
َۡ
ص ُموا ِِبَ ۡب ِل ٱَّلل ِ َجِيعا وَّل تفرقوا وٱذكروا ز ِعم
ِ ت ٱَّلل
ِ ﴿ َوٱعت
ُ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ
ُ
ۡ ك ۡم فَأ َ ۡص َب
ِٓۚحتُم بِن ِۡع َمتِه
ِ عليكم إِذ كنتم أعداء فألف بني قلوب
َۡ
]803 :إِخوَٰزا﴾ [سورة آل عمران
Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam)
mà Allah đã giăng ra cho các ngươi và chớ đừng chia
rẽ nhau; các ngươi hãy nhớ lại hồng phúc mà Allah
đã ban cho các ngươi, lúc các ngươi đang oán thù
nhau thì Ngài đã kết chặt tình hữu nghị giữa trái tim
các ngươi lại và các ngươi đã trở thành huynh đệ của
nhau dưới hồng phúc của Ngài. (Chương 3 – Ali
‘Imran, câu 103).

Allah  muốn chúng ta thành một cộng đồng duy
nhất, thành một đảng phái hợp nhất của Allah , là
những người thành công ở nơi Ngài, nhưng thế giới
Islam sau khi bị sự xâm lược chính trị và văn hóa của
châu Âu thì trở nên phục tùng chủ nghĩa bè phái, phân
biệt màu da, sắc tộc và quốc tịch. Tinh thần đảng phái
này đã hiên ngang đứng trước Islam như là một niềm tự
hào biến Islam thành tên gọi Jahiliyah trong khi Alalh 
đã giải thoát những người Muslim ra khỏi sự ngu muội
đó và kêu gọi họ tri ân hồng phúc đó của Ngài.
Người tín đồ hãy biết rằng sự phân chia đảng phái
là một sự trừng phạt mà Allah  đã gởi xuống cho những
ai chống lại giáo lý của Ngài và phản đối tôn giáo của
Ngài như Ngài đã phán:
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َ ۡ ُ َۡ
َ َ ۡ ُ َۡ َ َ َ ۡ َ َ ُۡ ُ َ َۡ ُ ََى
ۡ
﴿قل هو ٱلقادِر َع أن يبعث عليكم عِابا مِن فوق ِكم أو مِن
َۡ ُ َ ۡ َ َ ُ
َ َۡ
ۡ َ ُ
ُ
ُ
ۡ
َ
َ
ۡٱزظر
ت أ ۡر ُجل ِك ۡم أ ۡو يَلَ ِ َسك ۡم شِيَعا َويِِيق بعضكم بأس بع ٍض
ِ َت
ُ َ ُ ََۡ
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ َٰ َ
]17 :﴾ [سورة األنعام٦٥ ت لعلهم يفقهون
ِ صف ٱٓأۡلي
ِ ك يف ز
Hãy bảo họ: “Ngài (Allah) có toàn năng gởi sự trừng
phạt từ phía bên trên các ngươi hoặc từ dưới chân các
ngươi hoặc Ngài sẽ bao vây các ngươi bởi nạn xung
đột bè phái và làm cho các ngươi nếm mùi khổ của sự
sát phạt lẫn nhau”. Hãy xem, TA đã giải thích các lời
mặc khải bằng nhiều cách để may ra họ có thể hiểu
được (Thông Điệp của Ngài). (Chương 6 – Al-An’am,
câu 65).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ
ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
م}ُّرواه
ُّ اللُّبأسه ُّمُّبينه
ُّ ُّل
ُّ لُّجع
ُّ ِ للُِّإ
ُّ ابُّا
ُِّ كت
ِ ِ {وماُّل ُّمَُّتك ُّمُّأئ ِمته ُّمُّب

.ابن ماجه

“Và nếu các vị Imam của họ không áp dụng và thực
thi theo Kinh sách của Allah thì Ngài sẽ làm cho giữa
họ xảy ra sự xung đột.” (Ibnu Ma-jah).
Quả thật, sự phân chia bè phái là nguyên nhân chối
bỏ điều chân lý, chối bỏ cái lẽ phải mà người khác đang
có giống như những người Do thái mà Allah  phán nói
về họ:

ََ َ ُ ٓ
ۡ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ْ ُ َ ۡ ُ َ َ َ
ٱَّلل قالوا زؤم ُِن ب ِ َما أزَِ َ عل ۡينَا
َ َ﴿ِإَوذا قِيل لهم ءامِنوا بِما أز
َ ُُ ۡ ََ
َ ُ ُّ َ ۡ ون ب َما َو َرا ٓ َءُِۥ َو ُه َو
ۡ ََُ َ
]58 :ٱۡلق مصدِقا ل ِما معهم ﴾ [سورة ابلقرة
ِ وي ك ف ر
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Và khi có lời bảo họ: “Hãy tin nơi điều Allah ban
xuống” thì họ bảo: “Chúng tôi tin nơi điều đã được
ban xuống cho chúng tôi (Tawrah)” và 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 2 – Al-Baqarah, câu 91).
Và giống như những người của thời Jaahiliyah đã
chối bỏ điều chân lý khi nó được Thiên sứ của Allah 
mang đến nguyên nhân chỉ vì họ đi theo một cách cuồng
tín tôn giáo của ông cha họ, Allah  phán:

ََ
ََۡ ٓ
َّ َ ۡ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ َ َ
َ َ﴿ِإَوذا قِيل لهم ٱتبِعوا ما أز
ِ ٱَّلل قالوا بَل زتب ِ ُع َما ألف ۡينَا عل ۡيه
َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َُٓ َ َ َ َۡ ََ َََٓٓ َ
﴾ [سورة ابلقرة١٧٠ ءاباءزا ۚ أولو َكن ءاباؤهم َّل يعقِلون شيا وَّليهتدون
]170 :

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).
Và những người của các đảng phái này mong
muốn thay thế Islam, tôn giáo mà Allah  đã ban hồng
phúc cho nhân loại.
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Chương 9

Cái nhìn về vật chất của đời sống
trần tục
Có hai cái nhìn về cuộc sống: một cái nhìn theo
chủ nghĩa đời sống vật chất thế tục và một cái nhìn còn
lại theo điều chân lý đúng nghĩa.

 Cái nhìn theo chủ nghĩa đời sống vật
chất:
Đó là tư tưởng con người chỉ giới hạn trong việc
thu thập những hưởng thụ của cõi trần, và việc làm của y
chỉ giới hạn cho phạm vi đó chớ y không nghĩ ngợi gì
đến cuộc sống sau đó nên y không lao động để tích lũy và
chuẩn bị dành cho nó cũng như chẳng thèm quan tâm đến
tình trạng và sự việc của cuộc sống đó; y không biết rằng
cuộc sống trần gian này chỉ là mảnh đất để trồng trọt trái
hạt cho Đời Sau, y không biết rằng cuộc sống trần gian
này là nơi của lao động còn cuộc sống Đời Sau là nơi của
sự ban thưởng, y không biết rằng ai sống ở trần gian với
việc làm ngoan đạo thì sẽ được lợi nhuận cho cả hai cõi
và ai lơ đễnh thì sẽ thua thiệt cho cả hai.

ُ ُ ۡ ُ َ ۡ ُۡ

َُ َ َ َ

َ َ ۡ ُّ

َ َ

]11 :﴾ [سورة اْلج١١ ِس ٱلنيا وٱٓأۡلخ َِرة ۚ ذَٰل ِك هو ٱِلِسان ٱلمبِني
ِ ﴿خ

Thế là y thất bại ở cõi đời này và ở cõi Đời Sau. Đấy
quả thật là một sự thua thiệt và mất mát rõ ràng.
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 11).

Kitaab Tawhid

92

Quả thật, Allah  không tạo thế giới trần gian này
một cách vô nghĩa và phù phiếm mà Ngài tạo ra nó mang
một ý nghĩa và giá trị vô cùng thiêng liêng; Ngài phán:

َ ُ ُّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
َك ۡم أ ۡح َس ُن َع َمل ۚ َو ُهو
َ ﴿ َّٱَّلِي خلق ٱلموت و
ٱۡلي َٰوة ِِلَبل َوكم أي
ُ َُۡ ُ َۡ
]3 : ﴾ [سورة امللك٢ ٱلعَِيَ ٱلغفور

Đấng đã tạo hóa cái chết và sự sống để xem ai trong
các ngươi làm tốt, và Ngài là Đấng Quyền Lực, Hằng
Tha thứ. (Chương 67 – Al-Mulk, câu 2).

َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َّ َ
َ
ِ ﴿إِزا جعلنا ما َع ٱَل
﴾٧ ۡرض زِينة لها نلِ بلوهم أيهم أحسن عمل

]5 :[سورة الكهف

Quả thật, TA đã làm ra mọi vật trên trái đất chỉ
nhằm trang hoàng cho đẹp, mục đích để TA (dùng
chúng) để thử thách xem ai trong họ (nhân loại) là
người làm tốt nhất. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 7).
Allah  làm ra cho cuộc sống trần gian này những
thú vui, những hưởng thụ, những cái đẹp từ tài sản, tiền
bạc, con cái, vật chất, quyền lực và những khoái lạc khác
là mục đích thử thách con người để xem ai trong là người
vượt qua cuộc thử thách tốt nhất.
Trong nhân loại, đa số người thường giới hạn cái
nhìn của họ, họ chỉ thấy những điều trước mắt và thường
phủ nhận sau cuộc sống trần tục này không có cuộc sống
nào khác. Allah  phán về suy nghĩ của những người
này:
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ُ َ َ َّ َ ۡ ْ ٓ ُ َ َ
َ ٱل ۡنيَا َو َما ََنۡ ُن ب َم ۡب ُعوث
ُّ ات َنا
﴾٢٩ ِني
﴿وقالوا إِن ِِه إَِّل حي
ِ
]55

Và chúng nói: “Quả thật, chẳng hề có đời sống nào
khác ngoài đời sống trần gian này cả và không hề có
chuyện chúng tôi được phục sinh trở lại.” (Chương 6
– Al-An’am, câu 29).
Allah  hứa với những ai đi theo thuyết này với
lời phán:

َ ُ ۡ َ َ َ َّ َّ
ۡ ٱل ۡنيَا َو
ُّ ِ ٱۡليَ َٰوة
َٱط َم َأزُّوا ْ بها
َ ۡ ون ل َِقا ٓ َءزَا َو َر ُضوا ْ ب
﴿إِن ٱَّلِين َّل يرج
ِ
ِ
ۡ
ُ
ْ ُ َ َ ُ َّ ُ ُ َٰ َ َ َ َ ْ
َ ُ َ
َ ُ َ َّ َ
َ
 أو ىلئِك مأوىهم ٱنلار بِما َكزوا٧ ِين ه ۡم ع ۡن َءايَٰتِنَا غَٰفِلون
وٱَّل
َ ُ ۡ َ
]5 ،7 :﴾ [سورة يونس٨ يكسِبون
Quả thật những ai không màng đến việc gặp lại TA
(ở Ngày Sau) và họ thỏa nguyện và 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).

ُ ﴿ َمن ََك َن يُر
ُّ َٱۡليَ َٰوة
َ ف إ َِلۡه ۡم أ َ ۡع َمَٰلَ ُه ۡم ف
ِۡيها َو ُهم
َ ُٱل ۡنيَا َوزينَ َت َها ز
َ ۡ يد
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ ُ َ ُۡ َ َ
َ ْ ى
ُ َِّين ل ۡي َس ل ُه ۡم ِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ إَّل ٱنل
َ ك ٱَّل
ئ
ل
و
أ
١٥
ون
فِيها َّل يبخس
ُۖ ار
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َّ ٞ َٰ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
]16 ،16 :﴾ [سورة هود٦ طل ما َكزوا يعملون
ِ وحبِط ما صنعوا فِيها وب
Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống
trần tục thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và
TA sẽ không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. Nhưng
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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).
Đây là lời hứa trừng phạt bao hàm tất cả những ai
thuộc cư dân của thuyết chủ nghĩa vật chất này, dù đó là
những người làm những việc làm của cõi Đời Sau nhưng
với tâm niệm mong muốn lợi ích của cuộc sống cõi trần
như những người Muna-fiq, những người Riya’ (làm các
việc làm thiện tốt và ngoan đạo chỉ vì tiếng tăm trong
thiên hạ); hoặc dù đó là những người ngoại đạo không có
đức tin nơi sự phục sinh, sự phán xét cuối cùng của Ngày
Sau như những người của lời Jaahiliyah, những người
của các học thuyết phá hoại từ chủ nghĩa tư bản, chủ
nghĩa thế tục và những chủ nghĩa vô thần khác, những
người này không nhận thức được giá trị đích thực của
cuộc sống, sự nhìn nhận về cuộc sống trần gian của họ
chỉ giống cuộc sống của loài vật (sống để ăn, uống, vui
chơi, hưởng thụ vật chất của thế gian rồi chết đi).
Cái nhìn nhận về cuộc sống trần gian của những
người này không những được ví như cái nhìn của loài vật
mà họ còn được mô tả rằng “thậm chí còn tệ hơn cả loài
vật” bởi vì họ đã xóa đi trí tuệ nhận thức của họ, trêu đùa
với năng lực của họ, lãng phí thời gian của họ về những
điều chỉ là tạm bợ cho họ và bởi vì họ không làm những
điều dành cho cuộc sống đích thực của họ đang chờ đợi
họ ở phía trước, cuộc sống mà họ phải sống đời sống
trường tồn và vĩnh viễn.

Kitaab Tawhid

95

Các loài vật, chúng không có cuộc sống mai sau
đang chờ đợi chúng, chúng cũng không có bộ não mang
trí tuệ để nhận thức và suy ngẫm, chúng hoàn toàn khác
với con người, chúng chỉ sống theo bản năng vốn có của
chúng. Như vậy, nếu con người được ban cho khối óc
biết nhận thức, biết suy ngẫm, biết phân biệt tốt xấu và
điều đúng sai nhưng lại chỉ biết sống theo bản năng thì
như thế chẳng phải là còn tệ hơn cả loài vật hay sao?!
Chính vì lẽ này mà Allah, Tối Cao và Chí Minh đã phán
về những người đó với lời phán:

ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ون إِن هم إَِّل كٱَلزع ِم بل
ۚ ﴿أم َتسب أن أكَثهم يسمعون أو يعقِل
ُ ۡ َ َ ُّ َ ا
]11 :﴾ [سورة الفرقان٤٤ هم أضل سَِيل

Phải chăng Ngươi (Muhammad) đã nghĩ rằng đa số
bọn chúng nghe hoặc hiểu ư? Thật ra chúng chẳng
khác nào loài vật; thậm chí còn tệ hơn nữa là khác!
(Chương 25 – Al-Furqan, câu 44).
Quả thật, Allah  đã mô tả những người của
thuyết này là những người không có tri thức, Ngài phán:

َ ۡ َ َّ َٰ َ َ
َ ََُۡ
َ ََُۡ َ
َ
َّ
َ ۡ ون َظَٰهرا م َِن
ِ ٱۡليَ َٰوة
ِ كن أكَث ٱنل
 يعلم٦ اس َّل يعلمون
ِ ﴿ ول
ِ
َ ُ َ ۡ ُ
َ ۡ ُ َ َ ۡ ُّ
]2 ،1 :﴾ [سورة الروم٧ ن ٱٓأۡلخ َِرة ِ هم غَٰفِلون
ع
ِ ٱلنيا وهم

Nhưng đa số nhân loại không biết gì cả. Họ chỉ biết
những điều hiện diện hữu hình của đời sống trần tục
nhưng lại vô tâm và lơ là về cuộc sống của cõi Đời
Sau. (Chương 30 – Arrum, câu 6, 7).
Những người này mặc dù thực tế là những người
thuộc thành phần chuyên gia và am hiểu trong vấn đề
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sáng chế và sản xuất như họ không đáng được mô tả là
những người của tri thức bởi vì kiến thức của họ không
vượt qua giới hạn hữu hình của cuộc sống thế gian. Đó là
kiến thức còn hạn chế không xứng tầm được mô tả với
tên gọi học giả cao quý. Bởi thế, học giả là danh từ cao
quý để gọi những người nhận thức được Allah  và kính
sợ Ngài như Ngài đã phán:

ُْ ََُۡ

َ

ۡ

َ َّ

َ ۡ َ َ َّ

﴿إِنما َيَش ٱَّلل مِن عِبادِِ ِ ٱلعل ى
]55 :مؤا﴾ [سورة فاطر
Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai hiểu
biết mới sợ Allah. (Chương 35 – Fatir, câu 28).
Và một trong hình ảnh thí dụ cho chủ nghĩa đời
sống vật chất thế tục là câu chuyện của Qarun và những
ân huệ mà Allah  đã ban cho y từ những kho tàng ngọc
ngà châu báu. Allah  phán:

َ َٰ َ َ َ َ َ َ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ
ُّ َٱۡليَ َٰوة
َ ۡٱل ۡنيَا َيَٰلَي
َ ۡ ون
ت
َع ق ۡو ِمهِۚ ِِف زِينتِهُِۖۚ قا َ ٱَّلِين يرِيد
﴿فخرج
َ َ ُ َ ُ َّ ُ ُ َٰ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ
]55 :﴾ [سورة القصص٧٩ يم
ظ
ع
ٖ ِ ُوِت قرون إِزهۥ َّلو ح ٍظ
ِ نلا مِثل ما

Rồi y (Qarun) ra ngoài gặp dân chúng phô trương vẻ
lộng lẫy và huy hoàng của mình. Những kẻ ham muốn
đời sống trần tục này (thấy vẻ lộng lẫy và hào nhoáng
đó) xuýt xoa ngưỡng mộ và nói một cách thèm
thuồng: “Ôi, ước gì mình có được những gì giống như
Qarun. Quả thật, y đã sở hữu được cả kho báu vĩ
đại!” (Chương 28 – Al-Qisas, câu 79).
Những người dân của Qarun đã ao ước và khao
khát có được kho báu vĩ đại mà Qarun đã sở hữu, đây là
sự ham muốn đời sống vật chất trần tục. Thực trạng này
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giống như hiện trạng của các quốc gia không phải Islam,
những đất nước với sự phát triển và tiến bộ về công
nghiệp và kinh tế, sự thiếu đức tin Iman khiến những
người Muslim hướng cái nhìn đến họ bằng sự ngưỡng
mộ, bằng sự khao khát và thèm thuồng mà không nhìn
đến sự vô đức tin của họ cũng như không nhìn đến cuộc
sống tồi tệ đang chờ họ ở phía trước. Cái nhìn này khiến
người Muslim tôn vinh những người ngoại đạo, ngưỡng
mộ họ và bắt chước theo họ trong phong cách và lề lối
sống xấu xa và tội lỗi của họ nhưng lại không bắt chước
họ trong sự nỗ lực, học hỏi kiến thức để trang bị sức
mạnh cũng như củng cố trí tuệ để phát triển trong sản
xuất và sáng chế.

 Cái nhìn thứ hai về cuộc sống thế tục (cái
nhìn đúng đắn)
Con người của cái nhìn này xem những gì tồn tại
trong cuộc sống trần tục từ tiền bạc, của cải vật chất,
quyền lực và mọi nguồn hữu ích khác cho cuộc sống chỉ
là phương tiện cần thiết trợ giúp họ làm việc chuẩn bị
cho cuộc sống Đời Sau. Đối với họ, bản chất của đời
sống trần tục thực chất không phải là điều đáng khiến
trách và đáng xấu hổ mà sự xấu hổ hay sự được ca ngợi
là việc làm và hành vi của người bê tôi trong cuộc sống
đó. Đối với họ, cuộc sống thế tục là một chiếc cầu đưa họ
sang bên kia sông, nơi của cuộc sống cõi Đời Sau vĩnh
hằng; nơi đó có Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Và việc được
sống nơi Thiên Đàng chỉ có thể đạt được với những nỗ
lực tuân lệnh Allah .
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Như vậy, cuộc sống trần gian đích thực chỉ là nơi
để phấn đấu: chiến đấu, dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay,
làm điều thiện tốt vì chính nghĩa của Allah ; là thước
đo cho cuộc chạy đua đến với điều thiện tốt và ngoan
đạo.
Allah Tối Cao và Công Bằng phán bảo với cư dân
của Thiên Đàng:
:[سورة اْلاقة

َ ۡ ٱۡشبُوا ْ َهن ِٓيا ب َما ٓ أ َ ۡسلَ ۡفتُ ۡم ِف ۡٱَلَيَّا ِم
َ ۡ ﴿ ُُكُوا ْ َو
﴾ ٢٤ ِاِلَة
ِ ٱِل
ِ
ِ

]33

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. (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 19 –
24).
Trong những ngày trước đây có nghĩa là những
ngày của đời sống trần tục.

Chương 10

Bùa chú
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 Sự niệm chú:
Tất cả sự niệm chú mà người chủ thể đọc lên để
cầu xin sự che chở khỏi bệnh tật cũng như xua đuổi tà
ma, được gọi là các lời thần chú. Có hai dạng:
Dạng thứ nhất: Những lời thần chú không dưới
hình thức Shirk chẳng hạn như đọc Qur’an, hay cầu xin
Allah  với những tên gọi và thuộc tính của Allah 
hoặc những lời tụng niệm, những lời Du-a mà Thiên sứ
của Allah  chỉ dạy để chữa bệnh và xua đuổi tà ma hay
giải bùa ngải. Đây là dạng thần chú được phép, bởi vì
Thiên sứ của Allah  đã từng dùng hình thức này để
chữa bệnh và ra lệnh bảo dùng nó. Ông Awf bin Malik
 nói: Trong thời Jaahiliyah chúng tôi thường dùng hình
thức đọc những lời thần chú. Chúng tôi đã hỏi Thiên sứ
của Allah : Thưa Thiên sứ của Allah, Người thấy thế
nào về việc làm đó? Người nói:

َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ْ
ٌ ْ
ْ ُ َ َْ َ َ ل
.ك}ُّرواه مسلم
ُّ نُّفِي ُِّهُّ ِْش
ُّ قُّماُّل ُّمُّيك
ُّ سُّبِالر
ُّ لُّبأ
ُّ َُّعُّرقاك ُّم
ُّ ُّ{اع ِرضوا

“Các ngươi hãy cho Ta biết hình thức niệm chú của
các ngươi, không vấn đề gì đối với sự niệm chú trong
đó không dính dấp với điều Shirk.” (Muslim).
Học giả Assuyu-ti nói: Quả thật, các học giả đều
đồng thuận rằng được phép dùng những lời niệm chú nếu
như đã hội đủ ba điều kiện sau:
- Những lời niệm chú phải là những lời phán của
Allah , hoặc những đại danh và thuộc tính của Allah .
(hoặc những lời Zikir và Du-a mà Thiên sứ của Allah 
chỉ dạy).
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- Phải bằng tiếng Ả Rập hoặc bằng những lời được
hiểu ý nghĩa của nó.
- Phải tâm niệm và tin rằng bản thân của những lời
niệm chú không có gây ra bất cứ tác động nào mà do
chính quyền năng của Allah .(15)
Hình thức niệm chú để chữa bệnh hay xua duổi tài
ma là đọc các lời thần chú được phép rồi thổi (phun nhẹ)
vào người bệnh hoặc vào nước rồi cho người bệnh uống;
như một Hadith xác thực được ghi lại rằng ông Thabit
bin Qais  nói: “Thiên sứ của Allah lấy đất ở Bathaan
để vào trong nồi rồi Người phun nhẹ nước vào trong
đó và đổ lên người ông” (Abu Dawood).
Dạng thứ hai: Những lời thần chú có dính vào
điều Shirk. Đây là những lời tụng niệm cầu xin đến ai
(vật) khác Allah  sự lành bệnh, xua đuổi tà ma và tránh
rủi ro, chẳng hạn như dùng các tên gọi các Thiên Thần,
các vị Nabi hoặc những người ngoan đạo. Đây là hình
thức thuộc dạng đại Shirk. Tương tự, dùng các lời niệm
chú không bằng tiếng Ả Rập hoặc bằng tiếng không hiểu
được nội dung ý nghĩa của nó thì cũng bị cấm đoán bởi vì
có thể trong những lời sẽ là điều vô đức tin hay điều
Shirk mà người chủ thể không hề hay biết.

 Đeo bùa chú: Là việc đeo vào cổ của trẻ con
những dây bùa từ sợi chỉ, khoen kim loại hoặc những vỏ
ốc hay các đồ vật khác với tâm niệm tránh tà ma, bệnh tật
và những rủi ro. Việc đeo bùa chú này không những chỉ
dành cho trẻ con mà ngay cả người lớn nam và nữ; nó
(15)

Fat-hul Al-Majeed trang 135.
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bao hàm cả việc treo các bùa chú trong nhà, trên xe cộ
hay những nơi nào khác.

Bùa đeo được phân thành hai dạng:
Dạng bùa đeo thứ nhất: Viết những câu Kinh
Qur’an hoặc các tên và các thuộc tính của Allah  rồi
đeo lên người hay treo vào một địa điểm nào đỏ để cầu
mong được tốt lành.
Các học giả có hai quan điểm về giới luật đeo hay
treo dạng bùa đeo này:
Quan điểm thứ nhất: Được phép, đây là câu nói
của Abdullah bin Amru bin Aas, là điều được hiểu từ
Hadith do A’ishah thuật lại. Quan điểm này được Abu
Jafar Al-Baaqir và Ahmad bin Hambal lựa chọn. Họ cho
rằng Hadith cấm đeo các bùa đeo là chỉ cấm đối với bùa
đeo dính dấp đến Shirk.
Quan điểm thứ hai: Không được phép, đây là câu
nói của Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, là điều được hiểu qua
lời của Huzdaifah, Uqbah bin Amir và Ibnu A’qeem.
Quan điểm này được tập thể các vị Taabi’een chọn lấy
tiêu biểu như các bạn đồng hành của Ibnu Mas’ud và
Ahmad. Và trong một lời ghi nhận khác rằng đa số các
bạn đồng hành của Ibnu Mas’ud đã chọn lấy quan điểm
này và những người sau này cũng thế. Họ lấy bằng chứng
từ lời nói của Ibnu Mas’ud : Tôi đã nghe Thiên sứ của
Allah  nói:

ٌ ْ

َ َ َ ِّ َ َ َ َّ َ َ ل

َّ

. وأمحد، ابن ماجه،ك}ُّرواه أبو داود
ُّ قُّواتلمائ ُِّمُّواتلول ُّةُّ ِْش
ُّ نُّالر
ُّ ِ {إ
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“Quả thật, các lời thần chú, các bùa đeo và các bùa
yêu đều là Shirk.” (Abu Dawood, Ibnu Ma-jah và
Ahmad).
Quan điểm thứ hai là quan điểm đúng bởi ba yếu
tố:
Yếu tố thứ nhất: Sự cấm đoán mang ý nghĩa bao
quát, không có sự cụ thể nào từ ý nghĩa bao quát
này.
Yếu tố thứ hai: Đóng lại các phương tiện dẫn tới
Shirk, loại bỏ những bùa đeo không được phép.
Yếu tố thứ ba: Nếu đeo một thứ gì đó có ghi các
Kinh Qur’an hay tên và thuộc tính của Allah  thì
chắc người đeo sẽ phải mang hành vi xem Thường
Allah  trong những lúc vào nhà vệ sinh và giải
quyết “nhu cầu giải tỏa hằng ngày”.(16)
Dạng bùa đeo thứ hai: Là đeo lên người các vật
như xương, ngà, các hạt ngọc, các loại vỏ (ốc, sò), chỉ,
móng của con vật, các bùa chú có ghi tên của các
Shaytan, Jinn và các ký hiệu kỳ quặc. Đây là hình thức
Haram, thuộc việc làm Shirk, bởi vì đã mong sự phúc
lành tự vật (ai) khác Allah và các đại danh và thuộc tính
của Ngài. Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ ً ْ َ َ َّ َ َ ْ َ

.ه}ُّرواه الرتمذي وأمحد
ُِّ كُّإ ِ ْْل
ُّ ِ قُّشيئاُّو
ُّ نُّتعل
ُّ {م

“Ai đeo (treo) một thứ gì đó thì y đã phó thác cho thứ
đó” (Tirmizdi, Ahmad).
(16)

Fathu Al-Majeed trang 136.
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Có nghĩa là Allah  sẽ bỏ mặc y với thứ mà y đã
gửi gắm niềm tin. Bởi thế, ai phó thác cho Allah  thì
Ngài sẽ bảo vệ và che chở cho y và Ngài sẽ đến gần kền
bên người đó, Ngài sẽ làm cho điều khó khăn thành điều
dễ dàng cho y; còn ai phó thác và gởi gắm niềm tin vào
các tạo vật của Ngài từ bùa chú, phương thuốc và mồ mả
thì Ngài sẽ để mặc y với những thứ đó, những thứ mà y
gửi gắm và phó thác nhưng chúng sẽ không thể mang đến
điều lợi cho y cũng như không thể gây hại bất kỳ điều gì.
Tất cả mỗi tín đồ Muslim phải duy trì và bảo vệ
đức tin của mình khỏi những điều làm hư hại đến nó,
không được dùng các phương thuốc đi ngược lại với giáo
lý Tawhid, không tìm đến thầy bùa để chữa bệnh bởi vì
họ sẽ gieo rắc bệnh hoạn vào trái tim. Và ai phó thác cho
Allah  thì Ngài đã đủ cho y trong việc bảo hộ và che
chở.
Một số người đã đeo một thứ gì lên người của
mình để phòng ngựa bệnh tật và phòng tránh tà ma bùa
ngải cũng như tránh điều rủi ro; hoặc họ treo một thứ gì
đó trong xe của họ, vật cưỡi của họ hay treo ở cửa nhà
hoặc cửa tiệm của họ. Tất cả là do họ yếu đức tin Iman
và chưa ngay chính trong Tawhid.

Chương 11

Thề thốt với ai (vật) khác Allah và nhờ
vả tạo vật làm kẻ trung gian hướng tới
Allah
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 Thề thốt với ai (vật) khác Allah:
Thề là sự khẳng định điều gì đó một cách chắc
chắn bằng hình thức nhân danh một đấng nào đó được
cho là vĩ đại và thiêng liêng. Và không ai là Đấng Vĩ đại
và Thiêng liêng ngoài Allah  cả cho nên không được
phép thề thốt với ai (vật) khác ngoài Ngài.
Quả thật, các học giả đều đồng thuận rằng chỉ
được phép thề thốt với Allah  hoăc với các tên gọi và
thuộc tính của Ngài. Tất cả đều đồng thuận nghiêm cấm
thề thốt với ai (vật) khác Allah  và sự thề thốt với ai
(vật) khác Ngài là việc làm Shirk. Ibnu Umar  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َْ َْ َََ ْ ََ
َْ ََ َ ْ َ
.ك}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُّ للُِّفق ُّدُّكف ُّرُّأ ُّوُّأْش
ُّ يُّا
ُِّ فُّبِغ
ُّ نُّحل
ُّ {م

“Ai thề với ai (vật) khác ngoài Allah thì y là kẻ vô đức
tin hoặc là kẻ Shirk.” (Albukhari, Muslim).
Là Shirk dạng tiểu, nhưng nếu vật được thề được
người thề thốt tôn vinh lên đến đẳng cấp thờ phượng thì
đó là Shirk dạng đại. Điều này giống như thực trạng của
thời đại ngày nay, đa số người đã thờ phượng mồ mả, họ
tôn vinh và kính sợ những người trong mồ còn nhiều hơn
cả Allah , nếu họ muốn khấn vái cầu xin thì họ khấn
vái cầu xin những người đó và khi họ muốn thề thì họ thề
với những người đó.
Sự thề thốt là tôn vinh sự vĩ đại của thứ mà người
chủ thể thề thốt, cho nên chỉ có Allah  mới là Đấng có
sự vĩ đại đáng cho người bề tôi phải tôn vinh, và cho nên
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bắt buộc người bề tôi phải thề thốt với Ngài, chỉ với một
mình Ngài duy nhất. Allah, Đấng Tối Cao phán:
]80 :[سورة القلم

َّ ُ ۡ ُ َ َ
َّ ك َح َّلف
﴾١٠ ني
ه
م
﴿وَّل ت ِطع
ٖ
ِ
ٍ

Và chớ nghe theo tất cả những tên thề thốt đê tiện.
(Chương 68 – Al-Qlam, câu 10).

ُ َ َٰ َ ۡ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ
ۡ
]55 :م﴾ [سورة املائدة
ۚ ﴿وٱحفظوا أيمنك

Các ngươi hãy coi chừng lời thề của các ngươi.
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 89).
Tức hãy cẩn trọng trong việc thề thốt, chớ đừng
tùy tiện thề thốt một cách vô tội vạ mà hãy thề thốt khi
nào thực sự cần thiết và phải trung thực và ngay chính
trong lời thề; bởi lẽ sự thề thốt quá nhiều hoặc dối trá
trong lời thề là minh chứng cho việc xem thường Allah
 và không tôn vinh Ngài. Đó là điều phủ nhận tính trọn
vẹn và hoàn thiện của Tawhid.
Trong một Hadith, Thiên sứ của Allah  nói rằng
có loại người mà Allah  không nhìn mặt vào Ngày
Phục Sinh, không tha thứ tội lỗi cho họ và họ sẽ bị trừng
phạt đau đớn và một trong ba dạng người này là người
lấy việc thề thốt với Allah  để làm bình phong cho việc
dối trá và gian lận trong mua bán.(17)
Quả thật, Allah  đã hứa trừng phạt nghiêm khắc
đối với những ai thề thốt một cách thái quá và quả thật
Ngài đã mô tả những người Muna-fiq là những người

(17)

Theo Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại.
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thường thề thốt một cách dối trá và họ không bao giờ
thực hiện theo đúng lời thề.
Tóm lược nội dung:
- Cấm thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah : như
thề với ngôi đền Ka’bah, với Thiên sứ của Allah  hoặc
với những thứ gì khác thuộc tạo vật của Allah . Đó là
việc làm Shirk.
- Cấm thề thốt với Allah  về những điều dối trá
bởi đó là việc làm đê tiện.
- Cấm thề thốt với Allah  quá nhiều ngay cả khi
thề thốt một cách trung thực trừ phi trong trường hợp
thực sự cần thiết bởi vì sự thái quá trong thề thốt với
Allah  là việc làm khinh thường Ngài.
- Được phép thề với Allah  nếu là lời thề trung
thực và trong trường hợp cần thiết.

 Nhờ vả tạo vật làm kẻ trung gian hướng
tới Allah
Nhờ vả một vật nào đó hay một nhân vật nào đó
làm kẻ trung gian kết nối với Allah  hay để can thiệp
với Ngài, hoặc dùng một phương tiện nào để được đến
gần với Allah  như Ngài đã phán:

َ َ َ ۡ ۡ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ ى
]37 :﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل وٱبتغوا إِِلهِ ٱلوسِيلة﴾ [سورة املائدة

Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính
sợ Allah và hãy tìm phương cách hướng về Ngài.
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 35).
Sự nhờ vả hay tìm phương tiện để đến gần
Allah được phân thành hai dạng:
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1- Dạng thứ nhất: Sự nhờ vả hay tìm phương tiện để
đến gần Allah  dưới hình thức được phép, dạng này
được phân thành các loại:
 Loại thứ nhất: tìm phương tiện để đến gần Allah 
qua các đại danh và thuộc tính của Ngài như Ngài đã
phán bảo điều đó:

َ َ ُ ۡ ُ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ٓ َ ۡ َ ۡ َّ َ
َ
ۡ
ُ ﴿و َِّلل ِ ٱَلسما ُء
ى
َٰ ٱۡلس
ِۚۚحدون ِِفٓ أسمئِه
ِ َن فٱدعوِ بِهاُۖوذروا ٱَّلِين يل
َ ََُۡ ْ ُ َ َ َ َۡ ۡ ُ َ
]151 :﴾ [سورة األعراف١٨٠ سيجَون ما َكزوا يعملون

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất,
bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và
hãy tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi
họ sẽ lãnh đủ về tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu
180).
 Loại thứ hai: tìm phương tiện để đến gần Allah 
qua đức tin Iman và các việc làm thiện tốt và ngoan đạo,
như Allah Tối Cao và Ân Phúc phán về những người của
Iman:

َ ۡ ُ َ ْ ُ َ ۡ َ َٰ َ ۡ
َّامنا
َ
َ َۡ
َ َّ ٓ َ
َ
ۚ ﴿ َّر َّبنا إِننا َس ِمعنا ُمنادِيا ُينادِي ل ِِۡليم ِن أن ءامِنوا بِربِكم ف
َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ
ۡ
َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َّ َ
َ
َ
﴾ [سورة١٩٣ ِيات ِنا وتوفنا مع ٱَلبرار
ِ ربنا فٱغفِر نلا ذزوبنا وكفِر عنا س

]853 :آل عمران

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật bầy tôi đã nghe
thấy lời gọi của một vị mời gọi đến với đức tin Iman:
“Các ngươi hãy tin tưởng nơi Thượng Đế của các
ngươi!” và bầy tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng Đế của
bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và xóa bỏ
những việc làm xấu của bầy tôi và xin Ngài bắt hồn
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của bầy tôi cùng với những người ngoan đạo.
(Chương 3 – A’li-Imran, câu 193).
Một bằng chứng khác như trong một Hadith mà
Thiên sứ của Allah  đã nói về ba người lữ hành ngủ qua
đêm trong một hang núi và đã bị kẹt trong đó do có một
tảng đá to rơi xuống chắn cửa hang lại. Họ đã cầu xin
Allah  cứu rỗi họ với những việc làm ngoan đạo trước
đây của họ và Allah  đã cứu rỗi họ ra khỏi hang.(18)
 Loại thứ ba: tìm phương tiện đến gần Allah 
bằng sự độc tôn hóa Ngài, như Nabi Yunus  đã làm:

َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ ٓ َّ َ َٰ َ ٓ َّ َ َٰ َ ُ ُّ
َ ََ
َٰ اد
]55 :ت أن َّل إِله إَِّل أزت سبحنك﴾ [سورة األنبياء
﴿ فن
ِ ى ِِف ٱلظلم

Nhưng Y đã cầu xin từ trong những màn u tối:
“Không có Thượng Đế đích thực ngoài Ngài, Quang
vinh thay Ngài..” (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 87,
88).
 Loại thứ tư: tìm phương tiện đến gần Allah  bằng
cách biểu hiện sự yếu đuối và tha thiết cần đến sự giúp
đỡ của Ngài, như Nabi Ayyub  đã cầu nguyện:

َ َ َ َ ُّ ُّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ۡ
ُ
َ
َٰ
ِ
]53 :﴾ [سورة األنبياء٨٣ ﴿أ ِّن مس َِن ٱلُض وأزت أرحم ٱلرَحِني

“Quả thật, bề tôi đã gặp nạn, và Ngài là Đấng Khoan
Dung nhất”. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 83).
 Loại thứ năm: tìm phương tiện đến gần Allah 
bằng cách nhờ vả đến những người ngoan đạo vẫn còn tại
thế cầu nguyện giùm, giống như các Sahabah khi gặp
Nội dung câu chuyện nằm trong Hadith Sahih được ghi lại bởi
Albukhari và Muslim.
(18)
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cảnh khó khăn thì họ thường nhờ Thiên sứ của Allah 
cầu nguyện Allah  cho họ; và khi Thiên sứ của Allah 
qua đời thì họ thường nhờ đến người bác của Người, ông
Abbas  cầu nguyện cho họ.(19)
 Loại thứ sáu: Tìm phương tiện đến gần Allah 
bằng sự thừa nhận tội lỗi và sai quấy của bản thân trước
Ngài.

ۡ َ
َۡ ُ َۡ َ
َ َ ﴿قَ َا
ُ ٱغفِ ۡر َل َف َغ َف َر َ َُل ۚ ٓۥ إزَّ ُهۥ ُه َو ٱلۡ َغ ُف
ور
ت نف ِِس ف
ب إ ِ ِّن ظلم
ر
ِ
ِ
ِ
ُ َّ
]81 :﴾ [سورة القصص١٦ ٱلرحِيم

Musa thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi đã tự
hại bản thân mình, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi”.
Bởi thế, (Allah) đã tha thứ cho y. Quả thật, Ngài là
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng rất mực Khoan dung.
(Chương 28 – Al-Qisas, câu 16).
2- Dạng thứ hai: Sự nhờ vả và tìm phương tiện đến
gần Allah  dưới hình thức không được phép. Đó là nhờ
vả những người đã chết cầu nguyện giùm hoặc nhờ vả họ
can thiệp trong việc cầu xin ân xa nơi Allah  hay tìm
những phương tiện đến gần Allah  bằng những sự vật
nào đó trong tạo vật chẳng hạn như cầu xin Allah  bằng
sự nhắc đến sự cao quý của Thiên sứ .
Dạng nhờ vả và tìm phương tiện đến gần Allah 
dưới hình thức không được phép được trình bày cụ thể
hơn sau đây:
 Nhờ vả khấn vái người chết cầu nguyện Allah
giùm là việc làm không được phép. Bởi vì người chết
(19)

Theo Hadith do Albukhari ghi lại.
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không có khả năng cho việc cầu nguyện giống như lúc
còn sống, và cũng không có khả năng hay bất cứ quyền
hạn trong việc cầu xin ân xá cho ai khác; và bởi vì Umar
bin Al-Khattaab, Mu’a-wiyah bin Abu Sufyaan và các vị
Sahabah trong thời của hai người họ cũng những người
đi theo con đường tốt đẹp của họ mỗi khi gặp điều khó
khăn thì họ chỉ nhờ vả đến những người còn sống tiêu
biểu như nhớ đến Abbas, Zubaid bin Al-Aswad, họ
không hề nhờ vả đến Thiên sứ của Allah  dù là tại mộ
của Người hay không phải tại mộ của Người.
 Nhờ vả và tìm phương tiện đến gần Allah bằng
cách cầu xin Ngài qua sự nhắc đến sự cao quý và địa
vị của Thiên sứ là việc làm không được phép.

ْ َ
َْ
َ َّ َ
َُْ ْ َ َ ُ َُْ َ َ
َ
ُ
ٌ
ُّ }اِهُّعِندُّاللُِّع ِظي ُّم
ِ اِهُّفإِنُّج
ِ ُِّب
ِ {إِذاُّسأتلمُّاللُّفاسألوه

“Khi nào các ngươi muốn cầu xin Allah thì hãy cầu
xin Ngài với địa vị của Ta bởi quả thật vị trí của Ta ở
nơi Allah rất vĩ đại”
Đây là Hadith bịa đặt và dối trá, không mang bất
cứ giá trị và ý nghĩa nào trong các sách của những người
Muslim được dùng làm nên tảng giáo lý. Không ai trong
giới học giả chuyên về Hadith ghi lại Hadith này(20). Và
dĩ nhiên khi Hadith này không xác thực thì đó là bằng
chứng không được phép bởi vì sự thờ phượng phải được
dựa trên bằng chứng giáo lý xác thực.
 Tìm phương cách đến gần Allah bằng cách
nhân danh một tạo vật nào đó trong các tạo vật của
Ngài. Đây là việc làm không được phép bởi vì việc
(20)

Fata-wa tổng hợp (10/319).

Kitaab Tawhid

111

nhân danh mang ý nghĩa tôn sùng sự vĩ đại và thiêng
liêng, và chỉ Allah  mới là Đấng thực sự vĩ đại và
thiêng liêng để cho tạo vật nhân danh. Nếu ai nhân danh
tạo vật với ý nghĩa thề thốt thì người đó đã làm điều
Shirk như được nói trong Hadith được nêu ở phần trên,
còn nếu ai nhân danh tạo vật để làm nguyên nhân để đến
gần Allah  thì hãy biết rằng Allah  không qui định
việc cầu xin tạo vật như một nguyên nhân để Ngài đáp lại
sự cầu xin của họ, và Ngài không hề sắc lệnh điều đó cho
bầy tôi của Ngài.
 Tìm phượng tiện đến gần Allah qua quyền của
tạo vật là việc làm không được phép bởi hai điều sau
đây:
Thứ nhất: Allah Tối Cao không bắt bản thân Ngài
phải thực hiện một điều gì theo quyền của bất cứ một ai
trong tạo vật của Ngài, Ngài ràng buộc bản thân Ngài
phù hộ và che chở cho bề tôi của Ngài như là một ân
phúc đối với những người có đức tin, những ai tin nơi
Ngài sẽ được hưởng phúc che chở và phù hộ của Ngài.
Ngài phán:
]15 :[سورة الروم

َ ص ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ُ ۡ َ ﴿ َو ََك َن َح ًّقا َعلَ ۡينَا ز
﴾٤٧ ِني

Và TA (Allah) có trách nhiệm phải giúp đỡ những
người có đức tin. (Chương 30 – Arrum, câu 47).
Như vậy, người tuân lệnh Allah  đáng được nhận
phần phúc này từ nơi Ngài chứ đó không phải là một sự
đổi chác tương ứng giữa tạo vật với tạo vật.
Thứ hai: Quyền được hưởng phúc che chở và phù
hộ của Allah  là quyền mà Ngài đã dành riêng cho

Kitaab Tawhid

112

người bề tôi đối với Ngài chứ không liên can đến một ai
(vật) nào khác ngoài Ngài. Do đó, nếu ai tìm phương tiện
qua quyền của ai (vật) nào đó thì điều đó không ràng
buộc Ngài bất cứ điều gì.

ْ َّ ِّ َ ُ َ ْ َ
ُّ }ي
َُّ ُِِّبَقُّالسائِل
ِ {أسألك

“Với quyền của những người cầu xin, bề tôi cầu xin
Ngài”
Đây là Hadith không xác thực bởi trong đường dẫn
truyền có Atiyah Al-Awfi là người kém xác thực được tất
cả giới học giả đồng thuận về sự yếu kém của ông ta.
Nếu là vậy thì Hadith này không được dùng để làm bằng
chứng giáo lý trong vấn đề Aqi-dah (tín ngưỡng) quan
trọng này. Mặt khác, đây không phải là tìm kiếm phương
tiện đến gần Allah  bằng quyền của một nhân vật cụ thể
nào đó mà là quyền của những người cầu xin nói chung,
và quyền của những người cầu xin là được Allah  đáp
lại không có nghĩa là họ có quyền ràng buộc Ngài làm
điều đó mà đó chỉ là sự khẳng định lời hứa vinh dự của
Ngai đối với họ, Ngài hứa với chính bản thân mình sẽ
đáp lại lời cầu xin của ai đó thành tâm hướng về Ngài.
Như vậy, nói đúng hơn là tìm kiếm phương tiện đến gần
Allah  bằng lời hứa vinh dự và đích thực của Ngài chứ
không bằng quyền của tạo vật.

 Giới luật về việc nhờ vả và cầu xin sự
giúp đỡ từ tạo vật
Việc nhờ vả và cầu xin sự giúp đỡ từ tạo vật được
phân thành hai dạng
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Dạng thứ nhất: Việc nhờ vả và cầu xin sự giúp đỡ
từ tạo vật về những điều nằm trong khả năng của tạo vật.
Đây là dạng được phép. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
phán:
]5 :[سورة املائدة

ََ ْ َُ َََ
َّ َع ٱلَۡب َو
َٰ ٱَل ۡق َو
﴾ُۖى
﴿وتعاوزوا
ِِ

Hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và
Taqwa (kính sợ Allah. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu
2).
:[سورة القصص

َّ َ َ
َ
َ ٱستَ َغ َٰ َث ُه َّٱَّلِي مِن ش
ۡ َ﴿ف
﴾ ِۚ ِِِيعتِهِۚ َع ٱَّلِي م ِۡن ع ُدو
]87

Và người thuộc phe của Y (Musa) gọi Y tiếp tay để
đánh lại kẻ địch. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 15).
Dạng thứ hai: Việc nhờ vả và cầu xin sự giúp đỡ
từ tạo vật về những điều chỉ thuộc về quyền năng của
một mình Allah  chẳng hạn như cầu xin cho khỏi bệnh,
nhờ vả giúp đỡ và phù hộ tránh khỏi hoạn nạn và tai
ương. Đây là dạng không được phép, là hình thức đại
Shirk.
Quả thật, trong thời Thiên sứ của Allah , có một
người Muna-fiq gây hại những người có đức tin, một số
trong những người có đức tin đó nói: chúng ta hãy đến
nhờ Thiên sứ của Allah  phù hộ chúng ta khỏi tên
Muna-fiq này. Thế là Thiên sứ của Allah  nói:

ُّ

ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ

ُ َ َ ْ ُ َ ُ َّ

ْ {إنهُّلُّيستغاث
.للِ}ُّرواه الطربي
ُّ ُّوإِنماُّيستغاثُّبِا،ُِّب
ِ
ِ
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“Quả thật Ta không ban phúc lành mà chính Allah
mới là Đấng ban phúc lành.” (Attabra-ni).(21)
Thiên sứ của Allah  ghét ai đó dùng lời này nói
về Người. Nếu như Thiên sứ  còn sống thì cũng không
được phép cầu xin phúc lành từ Người thì nói chi đến
việc cầu xin Người sau khi Người đã chết và nếu như
không được phép cầu xin phúc lành từ Thiên sứ của
Allah  thì làm sao có thể được phép cầu xin phúc lành
từ ai khác ngoài Người.

(21)

Hadith yếu.
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PHẦN BA
Đức tin nơi Thiên sứ của Allah và sự nhìn nhận về
gia uyến của Người cũng như các bạn đạo của
Người
Chương 1
Phải thương yêu và tôn kính Thiên sứ của Allah, cấm
thái quá trong việc ngưỡng mộ và ca ngợi Người
Chương 2
Phải vâng lời và tuân thủ theo Thiên sứ của Allah
Chương 3
Cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah
Chương 4
Ân phúc gia quyến của Người
Chương 5
Ân phúc các bạn đạo của Người, tâm niệm đúng đắn về
họ, họ là trường phái Sunnah và Jama’ah
Chương 6
Cấm xúc phạm các bạn đạo của Thiên sứ và các vị
Imam được hướng dẫn
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Chương 1

Phải thương yêu và tôn kính Thiên sứ
của Allah, cấm thái quá trong việc
ngưỡng mộ và ca ngợi Người
 Phải thương yêu và tôn kính Thiên sứ của
Allah 
Người bề tôi trước tiên là phải thương yêu Allah
, đó là một trong các dạng thờ phượng vĩ đại nhất,
Allah  phán:

َّ

ُ ُّ َ َ ْ ٓ ُ َ َ ِين
َ ﴿ َو َّٱَّل

]166 : ءامنوا أشد حبا َِّلل ِ﴾ [سورة ابلقرة

Còn những người có đức tin thì hết mực yêu thương
Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 165).
Bởi vì Allah  là Thượng Đế ban mọi hồng phúc
và ân huệ cho các bầy tôi của Ngài theo cách hữu hình vô
hình.
Sau tình yêu dành cho Allah Tối Cao và Ân Phúc
thì người bề tôi phải yêu thương Thiên sứ của Ngài
Muhammad  bởi vì Người là vị kêu gọi đến với Allah
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, là vị tuyên truyền giáo luật của Ngài, giảng giải giáo
lý của Ngài. Những người có đức tin đạt được điều tốt
đẹp trên thế gian và cuộc sống Đời Sau đều nhờ ban tay
của vị Thiên sứ này, không ai được vào Thiên Đàng trừ
phi vâng lời và tuân thủ theo Người . Trong một
Hadith, Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
َََ َ َ َ َ
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ
ُُّول
ُّ الل ُّورس
ُّ ُّ ون
ُّ ن ُّيك
ُّ ان ُّأ
ُِّ اإليم
ُّ ن ُّك
ُّ ث ُّم
ُّ {ثل
ِ ُّ ن ُّفِي ُِّه ُّوج ُّد ُّحلو ُّة
َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َّ ُ َ َ َّ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ُ ل
ُّن
ُّ نُّيكرُّهُّأ
ُّ ُّوأ،ِلِل
ُّ ِ ُّل
ُّ ِ لَُّيِب ُّهُّإ
ُّ ُّبُّالمر ُّء
ُّ ِنَُّي
ُّ ُّوأ،بُّإِْل ُِّهُّمِماُّ ِسواهما
ُّ أح
َ
َ َ ُْ ْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َُ
.ار}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُِّ َّفُّانل
ُّ ِ ُّف
ُّ نُّيقذ
ُّ فُّالكف ُِّرُّكماُّيكرُّهُّأ
ُّ ِ ُّود
ُّ يع
“Có ba điều mà nếu ai có được thì sẽ cảm nhận được
sự ngọt ngào của đức tin Iman: thương yêu Allah và
Thiên sứ của Ngài hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì, yêu
thương hay không yêu thương một người đều vì
Allah, ghét quay lại với sự vô đức tin giống như ghét
bị ném vào trong lửa” (Albukhari, Muslim).
Tình yêu dành cho Thiên sứ của Allah  đi theo
sau tình yêu dành cho Allah , cả hai tình yêu này dính
chặt với nhau một cách trước sau.
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
َّ
َ
َ
َ
ِ ِ ل ُّه ُِّوو
ِ ِن ُّو
ُّاس
ُّ ِ ال ُّه ُِّوانل
ُّ ب ُّإِْل ُِّه ُّم
ُّ ون ُّأح
ُّ ّت ُّأك
ُّ ِن ُّأحدك ُّم ُّح
ُّ ل ُّيؤم
ُّ {
َْ َ
َ
.ي}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُّ أْج ِع
“Không ai trong các ngươi có đức tin trọn vẹn cho
đến khi nào Ta là người mà y thương yêu hơn cả con
của y, cha của y và tất cả nhân loại” (Albukhari,
Muslim).
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Không những thế, người có đức tin phải yêu
thương Thiên sứ của Allah  hơn cả chính bản thân
mình, như một Hadith được ghi lại rằng Umar bin AlKhattaab  nói với Thiên sứ của Allah : Thưa Thiên
sứ của Allah, quả thật Người là người mà tôi yêu thương
hơn tất cả mọi thứ trừ bản thân mình. Thiên sứ của Allah
 nói:

ْ َ َّ َ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
}ك
ُّ ِنُّنف ِس
ُّ كُّم
ُّ بُّإِْل
ُّ ونُّأح
ُّ ّتُّأك
ُّ سُّبِي ِد ُّه ُِّح
ُّ ِ لُّواَّلِىُّنف
ُّ {

“Không, chưa được. Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta
nằm trong tay Ngài rằng Ta phải là người yêu thương
đối với anh hơn cả chính bản thân anh nữa”.
Thế là Umar  nói: Quả thật, Người là người mà
tôi yêu thương hơn cả bản thân mình.
Lúc này Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ َ َ
}اآلنُّياُّعم ُُّر
ُّ {

“Bầy giờ mới là đích thực đó Umar!” (Albukhari).
Như vậy, ngoài tinh yêu dành cho Allah , thì bắt
buộc tình yêu dành cho Thiên sứ của Allah  phải hơn
tất cả mọi thứ.
Yêu thương Thiên sứ của Allah  là phải kính
trọng Người, đi theo mọi mệnh lệnh và chỉ dạy của
Người, luôn đặt lời nói của Người trên tất cả lời nói của
mọi tạo vật, và phải tôn vinh Sunnah của Người. Học giải
Ibnu Al-Qayyim  nói: Tất cả tình yêu và sự tôn vinh
đối với con người chỉ được phép khi nào nó đi theo tình
yêu và sự tôn vinh dành cho Allah , như tình yêu và sự
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tôn vinh dành cho Thiên sứ của Allah  thật ra là sự
hoàn thiện tình yêu và tôn vinh dành cho Allah , bởi
quả thật cộng đồng tín đồ của Người yêu thương Người
là để yêu thương Allah  và tôn vinh Người là để tôn
vinh sự tối cao của Allah . Cho nên, đấy là tình yêu
thuộc những điều bắt buộc cho tình yêu dành cho Allah
.
Quả thật, Allah  đã rót sự cao trọng và sự được
cảm mến yêu thương vào người của Thiên sứ . Bởi vậy,
không có một người phàm tục nào yêu thương và kính
trọng người phàm tục giống như sự yêu thương và kính
trọng của các vị Sahabah đối với Thiên sứ của Allah .
Amru bin Al-Ass nói sau khi đã vào Islam: quả thật,
không có người nào mà tôi căm ghét hơn Người  nhưng
khi tôi vào Islam thì không có người nào yêu quý đối với
tôi hơn Người cả và trong mắt tôi không ai cao trọng hơn
Người .(22)
Arwah bin Mas’ud nói với dân Quraish: Này hỡi
người dân, thề bởi Allah , quả thật tôi đã từng đi gặp các
hoàng đế và các vua chúa nhưng tôi chưa từng thấy một
vị vua nào được quân thần và dân chúng tôn vinh như các
bạn đạo của Muhammad đã tôn vinh Muhammad .. thề
bởi Allah , sự tôn vinh của họ đối với y không hạn chế
với góc nhìn nào, không khi nào y nhổ nước bọt xuống
mà không có người trong bọn họ dùng bàn tay hứng lấy
và lau lên mặt và ngực của mình, và khi y làm Wudu’ thì

(22)

Theo Hadith Sahih do Albukhari và Muslim ghi lại.
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họ dường như muốn giết nhau để giành lấy phần nước dư
lại từ Wudu’ của y.(23)

 Cấm thái quá trong việc ca ngợi và tôn
vinh Thiên sứ của Allah 
Thái quá có nghĩa là vượt quá giới hạn cho phép
hay vượt quá giới hạn qui định. Allah, Đấng Tối Cao
phán:

ۡ ُ

ْ َُۡ َ

]858 :َّل تغلوا ِِف دِين ِكم﴾ [سورة النساء

َ ۡ َََۡى
َٰ
ب
ِت
ِ ﴿يأهل ٱلك

Hỡi người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong
tôn giáo của các ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu
171). Có nghĩa là chớ vượt quá mức giới hạn.
Ý nghĩa của việc thái quá trong sự ca ngợi và tôn
vinh Thiên sứ của Allah  là nâng Người lên vị trí được
thờ phượng, gán cho Người những thuộc tính của thần
linh để cầu xin phúc lành từ Người và thề thốt với Người
thay vì cầu xin phúc lành từ Allah  và thế thốt với
Ngài.
Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cấm điều đó với
lời:

ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َْ َ َ
ُْ َ
ُُّّفقولوا،ُُّفإِنماُّأناُّعبده،نُّم ْري َم
ُّ تُّانلصارىُّاب
ُِّ ونُّكماُّأط َر
ُّ ِ لُّتط ُر
ُّ {
َُْ
ُُّ ُ للُِّ َو َر ُس
.ول}ُّرواه ابلخاري
ُّ عب ُّدُّا
“Các ngươi chớ đừng ca ngợi Ta giống như những
người Thiên chúa đã ca ngợi con trai của Maryam,
bởi quả thật Ta chỉ là người bề tôi của Allah, các
(23)

Theo Hadith Sahih được thống nhất về tính xác thực của nó.
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ngươi hãy nói: người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ
của Ngài.” (Albukhari).
Có nghĩa là các ngươi đừng ca ngợi Ta một cách
thái quá, sai lệch với sự thật giống như những người
Thiên chúa đã thái quá với Nabi Ysa (Giêsu)  khi mà
họ đã đưa Người lên vị trí Thượng Đế, các ngươi hãy mô
tả Ta như Thượng Đế của Ta đã mô tả Ta, đó là các
ngươi hãy nói: người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ của
Ngài.
Khi một số vị Sahabah nói với Thiên sứ của Allah
“Người là ông chủ của chúng tôi” thì Thiên sứ của Allah
 nói:

َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ِّ َّ
»ُّال
ُّ كُّ َوتع
ُّ اللُّتبار
ُّ ُّ«ُّالسي ُّد

“Chủ là Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc”.
Và khi họ nói “Người tốt và vĩ đại hơn chúng tôi
rất xa” thì Người  nói:

ُ َ ْ َّ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ
ان} ُّرواه
ُّ لُّيستج ِرينك ُّمُّالشيط
ُّ ضُّقول ِك ُّمُّو
ُّ ِ {قولواُّبِقول ِك ُّمُّأ ُّوُّبع

.أبو داود وأمحد

“Các ngươi hãy nói với lời của các ngươi hoặc một số
lời của các ngươi nhưng chớ tạo cơ hội cho Shaytan
nhảy vào” (Abu Dawood và Ahmad).
Người dân thường gọi Thiên sứ của Allah : Ôi
Thiên sứ của Allah, ôi vị tốt nhất của chúng tôi, người
con của ngươi tốt nhất trong chúng tôi, ôi ông chủ của tôi
hoặc ôi người con của ông chủ chúng tôi. Thiên sứ của
Allah  nói:
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ُ ْ َ ٌ َّ َ ُ َ َ ُ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ل
ُّان ُّأنا ُُّمم ُّد ُّعب ُّد
ُّ ط
ُّ ل ُّيستج ِرك ُّم ُّالشي
ُّ {أيهاُّانلاس ُّقولوا ُّبِقول ِك ُّم ُّو
َ
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ َ
ُ ََْ ْ َ َ َ ُ ُُ َ ُ ل
ُُّ ُّ ن
َُّّالل ُّ َع ُّز
ُّ ِ ّت ُّأنزل
ُّ ِ ّت ُّال
ُّ ِ ْنل
ُّ ون ُّفو
ُّ ِ ن ُّترفع
ُّ ب ُّأ
ُّ ح
ُّ للِ ُّورس
ُّ ا
ِ ول ُّما ُّأ
ِ ق ُّم
َّ َ
.ل}ُّرواه أمحد والنسايئ
ُّ َوج
“Này hỡi người dân, các người hãy nói bằng lời của
các người, và chớ để Shaytan sai khiến các người, Ta
đây là Muhammad, người bề tôi của Allah và thiên sứ
của Ngài, Ta không thích các người đưa Ta lên khỏi
vị trí mà Allah Tối Cao đã ban cho Ta” (Ahmad và
Annasa-i).
Thiên sứ của Allah  ghét họ ca ngợi và tán
dương Người với những lời này mặc dù Người đích thực
là người tốt nhất và cao quý nhất trong nhân loại. Người
đã cấm họ làm điều đó với Người mục đích để họ phòng
tránh việc thái quá trong ca ngợi và tán dương Người
đồng thời để bảo đảm sự thuần túy của Tawhid. Người đã
chỉ dạy họ xưng hô và gọi Người với hai thuộc tính:
người bề tôi của Allah và vị thiên sứ của Ngài. Hai danh
từ này hay hai thuộc tính này không có sự thái quá cũng
như không gây mạo hiểm đến đức tin. Thiên sứ của Allah
 không thích được nâng lên khỏi vị trí mà Allah  đã
ban cho Người. Tuy nhiên, có không ít người trong thiên
hạ vẫn làm trái lệnh và ý của Người, họ cầu xin đến
Người, van vái phúc lành từ nơi Người, thề thốt với
Người, họ không còn phân biệt đâu là quyền của Allah 
và đâu là quyền của Thiên sứ , họ không còn phân biệt
đâu là nghĩa vụ của họ đối với Allah  và đâu là nghĩa
vụ đối với Thiên sứ của Ngài .

 Vị trí và vai trò của Thiên sứ 
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Quả thật, không vấn đề gì khi chúng ta khen ngợi
Thiên sứ của Allah  theo đúng với địa vị cao quý cũng
như ân phúc mà Allah  đã giáo phó và ban cho Người.
Thiên sứ của Allah  có một vị trí cao trọng mà
Allah  đã ban cho Người, Người là người bề tôi của
Allah , là Thiên sứ của Ngài và là người tốt nhất trong
nhân loại. Người là Thiên sứ của Allah được cử đến cho
toàn thể nhân loại, cho cả hai loài: con người và Jinn.
Người là vị Thiên sứ cao quý nhất và tốt đẹp nhất trong
các vị Thiên sứ, Người là vị Nabi cuối cùng sau Người
không có vị Nabi nào được cử phái đến nữa, và Người 
là vị được Allah  ban cho một địa vị vô cùng vinh dự
nơi Ngài như Ngài đã phán:
]55 :﴾ [سورة اإلرساء٧٩

َ َ َ
َ َ
ۡ َّ
َ َ
﴿ع ى
ِس أن َي ۡب َعثك َر ُّبك َمقاما َّم ُمودا

Có lẽ Thượng Đế của Ngươi sẽ nhấc Ngươi lên một
địa vị thật vinh dự đáng ca ngợi. (Chương 17 – AlIsra’, câu 79).
Địa vị thật vinh dự đáng ca ngợi mà Allah  ban
cho Thiên sứ của Allah  là: Người là người được quyền
cầu xin ân xá cho nhân loại vào ngày Phục sinh. Đây là
địa vị đặc biệt và vô cùng vinh dự của một mình Người
trong khi các vị Nabi khác không có. Và Người là người
kính sợ Allah và ngoan đạo nhất trong nhân loại. Quả
thật, Allah  đã cấm lớn tiếng trước Người  và khen
ngợi những ai hạ giọng khi nói chuyện với Người hoặc ở
trước mặt Người, Ngài phán:
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َ َ َّ
َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ ى
َ
ۡ
ب وَّل
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل ترفعوا أصوتكم فوق صو
ِ ِ ت ٱنل
َ ُ ُ ۡ َ َۡ َ
َۡ َ ْ َۡ
ُ
ۡ ۡ َ َ
ضك ۡم ۡلِ َ ۡع ٍض أن َتبَ َط أع َمَٰلك ۡم َوأزتُ ۡم
ِ َت َه ُروا َُلۥ بِٱلق ۡو ِ َ كجهرِ َبع
َۡ َ
َ ُّ ُ َ َ َّ َّ
َ
َ َّ ُ ْ َ ى
َ ون أ َ ۡص َو َٰ َت ُه ۡم ع
لئِك
ِند َر ُسو ِ َ ٱَّلل ِ أو
 إِن ٱَّلِين يغض٢ َّل تش ُع ُرون
َ
َّ
َّ ٱَّلل قُلُوبَ ُه ۡم ل
ۡ ِين
َ َٱمت
ُ َّ ح َن
َ َّٱَّل
ٌ  َوأ ۡج ٌر َع ِظٞ ى ل َ ُهم َّم ۡغفِ َرة
َٰۚ ِلت ۡق َو
 إِن٣ يم
َ ُ ُ َ ۡ َ َ ُ ُۡ ٓ َ َ
َّ َ َ
َ ُ
َ َ ُ َ َ َّ
 َول ۡو أن ُه ۡم٤ َثه ۡم َّل َي ۡعقِلون
ت أك
ٱَّل
ِ َٰ ِين ُينادوزك مِن وراءِ ٱۡلجر
َّ َبوا ْ َح
ُ َ َص
ٞ َّ ٞ ُ َ ُ َّ َ ۡ ِت ََّتۡ ُر َج إ َِلۡه ۡم لَ ََك َن َخ ۡۡيا ل َّ ُه
َٰ
﴾ [سورة٥ م وٱَّلل غفور رحِيم
ۚ
ِ ِ
]2 :اْلجرات

Này hỡi những người có đức tin! Chớ cất giọng của
các ngươi cao hơn giọng nói của Nabi (Muhammad)
và chớ lớn tiếng với Y khi nói chuyện, giống như việc
các ngươi thường ăn nói lớn tiếng với nhau, e rằng
việc làm của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa trong lúc
các ngươi không nhận thấy điều đó. Quả thật những
người hạ thấp giọng nói của họ xuống trước mặt Sứ
giả của Allah là những người mà tấm lòng của họ đã
được Allah rèn luyện đạt được lòng Taqwa (ngay
chính và kính sợ Allah). Họ sẽ được tha thứ và được
một phần thưởng vô cùng to lớn. Quả thật, những ai
lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên ngoài nội
phòng, thì đa số họ đều là những người thiếu suy
nghĩ. Phải chi họ chịu khó chờ chốc lát cho đến khi
Ngươi bước ra ngoài phòng để tiếp họ thì tốt cho họ
hơn. Và Allah là Đấng hằng tha thứ và rất mực
Khoan dung. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 2 - 5).
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Imam Ibnu Katheer  nói: Đây là những câu Kinh
mà Allah  muốn dạy lễ nghĩa và phép tắc cho những bề
tôi có đức tin của Ngài trong việc giao tiếp, cư xử và nói
năng với Thiên sứ của Ngài ; Ngài dạy cho họ cách
biểu hiện sự kính trọng, nhã nhặn và lễ giáo với một vị
Thiên sứ cao quý bằng cách là họ không được lớn tiếng
trước mặt của Người và Ngài cấm kêu gọi và xưng hô
Người bằng tên của Người như cách xưng hộ và kêu gọi
những người bình thường khác trong thiên hạ mà phải
gọi bằng chức vụ và sứ mạng của Người: Thưa Thiên sứ
của Allah, hoặc ôi Nabi của Allah, ..
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َۡ ُ

ۡ َ َٓ ُ َ ۡ ُ ََۡ

ُ َّ َ ٓ َ ُ ْ ُ َ ۡ َ َّ

ضكم بعضا ۚ﴾ [سورة انلور
ِ ﴿َّل َتعلوا دَعء ٱلرسو ِ َ بينكم كدَعءِ بع
]13 :

Các ngươi chớ đừng làm cho việc xưng hô kêu gọi
Thiên sứ giữa các ngươi giống như cách xưng hô
kêu gọi nhau của các ngươi. (Chương 24 – Annur,
câu 63).
Hãy kêu gọi và xưng hô Thiên sứ của Allah 
giống như Allah  đã gọi Người: Này hỡi Nabi, này
hỡi Thiên sứ.
Quả thật, chính Allah  và các Thiên thần của
Ngài đã Salawat cho Người , và Ngài ra lệnh cho các
bề tôi của Ngài Salawat cho Người; Ngài phán:

ْ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
لئِكتهۥ يصلون َع ٱنلب ۚ ى
﴿إِن ٱَّلل وم ى
يأيها ٱَّلِين ءامنوا صلوا
ِِ
َ َۡ َ َ ُ ْ َۡ ا
]66 :﴾ [سورة األحزاب٥٦ عليهِ وسل ِموا تسل ِيما
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Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn
Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy
Salawat và cầu xin bằng an cho Y. (Chương 33 –
Al’Ahzab, câu 56).
Tuy nhiên, Allah  không qui định thời điểm và
giờ giấc cụ thể cho việc ca tụng cũng như cách thức ca
tụng Thiên sứ của Allah . Bởi thế, những người tổ chức
mừng sinh nhật cho Người và một ngày nào đó với tâm
niệm rằng ngày sinh nhật của Người là ngày nên ca tụng
và tán dương Người là việc làm Bid’ah.
Một trong hình thức tôn kính Thiên sứ của Allah
 là đi theo Sunnah của Người và tin rằng bắt buộc phải
chấp hành theo sự chỉ dạy của Người, bởi lẽ Sunnah của
Người là nền tảng giáo lý thư hai sau Qur’an. Và Sunnah
của Người  được mặc khải xuống từ nơi Allah  như
Ngài phán:

َ ُ

ۡ َ َّ َ ُ ۡ

َ َۡ

َ ُ

َ ََ

ٞ  إِن هو إَِّل و٣ ى
﴿وما ين ِطق عن ٱلهو ى
َٰ ِح ي
] 3 ،2 :  ﴾ [سورة انلجم٤ وِح
ِ
Và Y (Muhammad) không nói theo ý muốn ngẫu
hứng của bản thân mà đích thực nó là lời mặc khải
được mặc khải cho Y. (Chương 53 – Al-najm, câu 3,
4).
Bởi thế, không được phép nghi ngờ về Sunnah của
Thiên sứ  hoặc tự ý phê bình và đánh giá xác thực, kém
xác thực, các đường dẫn có vấn đề hoặc giảng giải ý
nghĩa các Hadith trừ phi có kiến thức và thuộc những học
giả am hiểu. Trong thời đại ngày nay, có rất nhiều người
thiếu hiểu biết về Sunnah của Thiên sứ, đặc biệt là đối
với một số thanh niên vẫn còn đang ở bậc sơ cấp của kiến

Kitaab Tawhid

127

thức nhưng lại thản nhiên đánh giá và nhận xét rồi khẳng
định Hadith này Sahih, Hadith kia yếu, họ phê bình chỉ
trích người dẫn Hadith một cách chưa nghiên cứu và tìm
hiểu qua các nguồn tài liệu. Đây là vấn đề rất nguy hiểm
và tệ hại cho cộng đồng tín đồ Muslim. Do đó, họ phải
kính sợ Allah  và phải biết dừng lại ở cấp độ hiểu biết
của bản thân mình.
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Chương 2

Phải vâng lời và tuân thủ theo Thiên sứ
của Allah 
Bắt buộc phải vâng lời và tuân thủ theo những gì
Thiên sứ của Allah  ra lệnh và từ bỏ những gì Người
ngăn cấm. Đây chính là sự chứng thực cho lời tuyên thệ
rằng Người là Thiên sứ của Allah.
Quả thật, Allah Tối Cao đã ra lệnh phải vâng lời
của Người  trong nhiều câu Kinh, có lúc mệnh lệnh này
đi cùng với mệnh lệnh vâng lời Allah , có lúc mệnh
lệnh này đứng riêng một mình và có lúc là lời cảnh báo
về sự trừng phạt dành cho những ai làm trái lệnh của
Người. Allah  phán:

َ ُ َّ ْ ُ

َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
﴿ ى
يأيها ٱَّلِين َءامن ٓوا أطِيعوا ٱَّلل

]75 :وأطِيعوا ٱلرسو َ﴾ [سورة النساء

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và
tuân lệnh Thiên sứ. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59).

َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ
َّ
َ
]50 :طعِ ٱلرسو َ فقد أطاع ٱَّللُۖ ﴾ [سورة النساء
ِ ُ ﴿ من ي

Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã tuân lệnh
Allah. (Chương 4 – Annisa’, câu 80).

َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ْ ُ َ َ
]71 :﴾ [سورة انلور٥٦ ﴿وأطِيعوا ٱلرسو َ لعلكم ترَحون
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Và hãy tuân lệnh Thiên sứ mong rằng các ngươi
được thương xót. (Chương 24 – Annur, câu 56).

ُ َ ٓ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ُِ صيبَ ُه ۡم ف ِۡتنَ ٌة أ َ ۡو ي
َ ص
ۡيب ُهم
ِ ﴿فليحِرِ ٱَّلِين َيال ِفون عن أم ِرِ ِۚ أن ت
َ ٌ َ َ
ٌ
]13 : ﴾ [سورة انلور٦٣ عِاب أ ِِلم

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 24 – Annur, câu 63).
Allah  đặt việc tuân lệnh và vâng lời Thiên sứ
của Ngài  là nguyên nhân để Ngài yêu thương và tha
thứ; Ngài phán:

ُۡ
َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ۡ ُ َّ ُ ُ ۡ ۡ ُ
ُ ٱَّلل فَٱتَّب
َ َّ ون
ٱَّلل َويَغ ِف ۡر لك ۡم
وِن ُيبِبكم
ع
﴿قل إِن كنتم َتِب
ِ ِ
ُ َ ُُ
ٞ َّ ٞ ُ َ ُ َّ َ ۡ ك
]38 :  ﴾ [سورة آل عمران٣١ م وٱَّلل غفور رحِيم
ۚ ذزوب

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.
(Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31).
Allah  qui định rằng ai đi vâng lời Thiên sứ của
Allah  là được hướng dẫn còn ai làm trái lệnh của
Người thì kẻ đó là kẻ lầm lạc; Ngài phán:

ْ ََُۡ ُ ُ ُ
ِ﴿ِإَون ت ِطيعو

]71 :تهتد ۚوا﴾ [سورة انلور
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Và nếu các ngươi vâng lời Y (Muhammad) thì các
ngươi sẽ được hướng dẫn. (Chương 24 – Annur, câu
54).

ُّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ
َّ
جيبوا لك فٱعلم أنما يتبِعون أهواءه ۚم ومن أضل مِم ِن
ِ ﴿فإِن لم يست
َ َ َّ َّ َّ َ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ َّ
ُ َ
َ ٱلظَٰلِم
﴾٥ ني
ٱَّلل َّل َي ۡهدِي ٱلقوم
ٱت َب َع ه َوى َٰ ُه بِغ ۡۡيِ هدى مِن ٱَّللِۚ إِن
ِ
]70 :[سورة القصص

Nhưng nếu chúng không đáp lại lời Ngươi
(Muhammad) thì có nghĩa 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 28 – Al-Qisas, câu 50).
Allah, Đấng Tối Cao cho biết rằng ở nơi Thiên sứ
của Allah  là một tấm gương đạo đức cũng như lối
sống tốt đẹp cho cộng đồng tín đồ của Người, Ngài phán:

َّ ْ ُ ۡ َ َ َ َ ٞ َ َ َ ٌ َ ۡ ُ َّ
ُ َ َ َ َ َّ
َٱَّلل
﴿لق ۡد َكن لك ۡم ِِف َر ُسو ِ َ ٱَّلل ِ أسوة حسنة ل ِمن َكن يرجوا
َ َ َّ َ َ َ
َۡ ۡ َ
]31 :﴾ [سورة األحزاب٢١ وٱِلَوم ٱٓأۡلخ َِر وذك َر ٱَّلل كثِۡيا

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm
gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những
ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và
những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều.
(Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21).
Học giả Ibnu Katheer  nói: Câu Kinh thiêng
liêng này là đại nền tảng trong việc kêu gọi đến với việc
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tuân thủ vâng lời Thiên sứ của Allah  từ lời nói, hành
động và mọi tráng thái của Người. Và Allah  Tối Cao
ra lệnh bảo nhân loại phải noi theo gương của Thiên sứ
về sự kiên nhẫn, nỗ lực, nhiệt quyết, kiên cường và mong
đợi sự phù hộ từ Thượng Đế của Người trong trận chiến
Ahzaab.
Quả thật, Allah  đã lặp lại mệnh lệnh bảo vâng
lời Thiên sứ của Allah  và tuân thủ theo Người khoảng
bốn mươi lần trong Qur’an. Các linh hồn cần biết những
gì Người mang đến cũng nhần cần phải tuân thủ theo
Người giống như các cơ thể cần đến thức ăn và đồ uống.
Nếu không có thức ăn và nước uống thì cơ thể sẽ phải
chết trên thế gian này còn nếu không vâng lời Thiên sứ
của Allah  và không tuân thủ theo Người thì linh hồn sẽ
gặp phải sự trừng phạt mãi mãi.
Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã bảo các tín đồ
phải thực hiện và làm theo Người trong cung cách và
nghi thức thờ phượng, Người nói:

ِّ َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ل
.ّل} رواه ابلخاري
ُّ {صلواُّكماُّرأيتمو ِِنُّأص

“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah theo cách các
ngươi nhìn thấy Ta dâng lễ nguyện Salah”
(Albukhari).

ُّ

ْ ُ َ

َ َ ِّ َ ْ ُ ُ

ْ {خذواُّع
.م}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُّ ِّنُّمنا ِسكك

“Các ngươi hãy lấy các nghi thức Hajj từ nơi Ta”
(Albukhari và Muslim).

َ َ ُ َ َُ َْ َْ َ

َ َْ ً َ َ َ َ ْ َ

.{منُّع ِملُّعملُّليسُّعلي ِهُّأمرناُّفهوُّردُّ} رواه مسلم
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“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).

ِّ

َ ََْ

َّ ُ ْ َ َ

َ ْ َ

ْ ِ {منُّرغِبُّعنُّسن
.ِِّن} رواه ابلخاري ومسلم
ُّْ ِتُّفليسُّم
“Ai ghét Sunnah (đường lối) của Ta thì người đó
không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta” (Albukhari,
Muslim).
Còn có rất nhiều Hadith khác nữa cho thấy Thiên
sứ của Allah  ra lệnh bảo phải thực hiện và làm theo sự
chỉ dạy và hướng dẫn của Người cũng như phải tránh xa
những điều Người ngăn cấm.
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Chương 3

Cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên
sứ của Allah 
Allah Tối Cao sắc lệnh cho các cộng đồng tín đồ
của Thiên sứ Muhammad  Salawat cho Người khi Ngài
phán:

ْ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
لئِكتهۥ يصلون َع ٱنلب ۚ ى
﴿إِن ٱَّلل وم ى
يأيها ٱَّلِين ءامنوا صلوا
ِِ
َ َۡ َ َ ُ ْ َۡ ا
]66 :﴾ [سورة األحزاب٥٦ عليه ِ وسل ِموا تسل ِيما
Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn
Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy
Salawat và cầu xin bằng an cho Y. (Chương 33 –
Al’Ahzab, câu 56).
Ý nghĩa của Salawat: Allah  Salawat cho Thiên
Sứ  có nghĩa là Ngài khen ngợi Người với các Thiên
Thần và Ngài ban phúc lành cho Người ; các Thiên
Thần Salawat cho Người  là cầu nguyện phúc lành cho
Người; và con người Salawat cho Người  là cầu xin
phúc lành và bằng an cho Người.
Trong câu Kinh này, Allah  cho biết về vị trí cao
quý của người bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài rằng
Người sẽ được Ngài ca ngợi và tuyên dương ở nơi các
Thiên Thần cận kề Ngài; Người được các Thiên Thần cầu
nguyện cho Người; sau đó, Allah  bảo những người của
thế giới bên dưới phải cầu xin bằng an và phúc lành cho
Người .
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Như vậy, Thiên sứ của Allah  được sự cầu phúc
của những người ở trên trời và những người ở dưới trái
đất.
Salawat cho Thiên sứ của Allah  là nói:

َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ
ُُّّوسل َم
صَّلُّاللُّعلِي ِه

ُّ Sollolo-hu-alayhi-wasallam
Cầu xin bằng an và phúc lành cho Người!
Việc Salawat cho Thiên sứ của Allah  được qui
định ở nhiều chỗ có lúc mang tính bắt buộc và có lúc
mang tính khuyến khích cao (Sunnah Mu-akkadah). Học
giả Ibnu Al-Qayyim  nói trong cuốn sách của ông
“Jala’ Al-Ifhaam” rằng có bốn mươi mốt chỗ được qui
định Salawat cho Thiên sứ của Allah . Ông bắt đầu với
lời của ông: “Chỗ đầu tiên: là chỗ quan trọng nhất và bắt
buộc, đó là Salawat ở phần Tashahhud cuối của lễ
nguyện Salah” – quả thật, các học giả đều đồng thuận
rằng giáo lý qui định Salawat cho Thiên sứ của Allah 
trong Tashahhud cuối nhưng họ bất đồng quan điểm về
tính bắt buộc của nó trong nghi thức này. Sau đó, ông đã
một số chỗ khác cho việc Salawat: như trong Du-a
Qunut, trong các bài thuyết giảng như bài thuyết giảng
thứ sáu, thuyết giảng ngày Eid, thuyết giảng cho lễ
nguyện Salah cầu mưa, trong Du-a (cầu nguyện), khi
bước vào và bước ra Masjid, khi nhắc đến Thiên sứ , ..
và ông đã đề cập đến nhiều lợi ích và trái quả của việc
Salawat cho Thiên sứ của Allah , ông đã đưa ra bốn
mươi điều hữu ích về việc làm đó.
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Và một số điều tiêu biểu trong những điều hữu ích
của việc Salawat cho Thiên sứ của Allah  mà học giả
Ibnu Qayyim  nói:
 Thực thi theo lệnh của Allah Tối Cao.
 Người Salawat cho Thiên sứ của Allah  một lần
Allah  Salawat cho người đó mười lần.
 Salawat cho Thiên sứ của Allah  là nguyên nhân
được Người cầu xin ân xá vào Ngày Phục sinh.
 Salawat cho Thiên sứ của Allah  là nguyên nhân
được tha thứ tội lỗi.
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị
Thiên sứ cao quý và nhân từ của Ngài.

َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ
ُُّّوسل َم
صَّلُّاللُّعلِي ِه
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Chương 4

Ân phúc gia quyến của Người
Ahlu Al-Bait là những người trong gia quyến của
Thiên sứ , những người mà giáo lý qui định không
được phép ăn phần bố thí Sadaqah. Họ gồm gia tộc của
Ali, gia tộc của Ja’far, gia tộc của A’qeel, gia tộc của
Abbas, gia tộc Al-Harith bin Abdul-Mutalib, cùng các
người vợ và con cái của Thiên sứ . Allah, Đấng Tối
Cao phán:

ۡ ََۡ َ ۡ
ُ َ َ ۡ ُ ُ َّ ُ ُ َ َّ
ۡ
ۡت َو ُي َطه َر ُكم
ُ نك
َ
م
﴿إِنما يرِيد ٱَّلل ِِلِهِب ع
ِ ٱلرجس أهل ٱۡلي
ِ
ِ
َۡ
]33 :﴾ [سورة األحزاب٣٣ تطهِۡيا

Hỡi người nhà của Nabi, thật ra, Allah chỉ muốn xóa
điều nhơ nhuốc khỏi các ngươi và tẩy sạch các ngươi
thành những người hoàn toàn trong sạch thanh
khiết. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 33).
Imam Ibnu Katheer  nói: ]Không phải nghi ngờ
gì nữa trong việc suy ngẫm về Qur’an rằng những người
vợ của Thiên sứ đều nằm trong câu Kinh này (tức là
người nhà của Nabi ). Cũng chính vì lẽ này, Allah đã
phán sau đó:

ُ ۡ
َ َ َ َّ َّ َ ۡ ۡ َ َّ
َ
ُ
َٰ َ ﴿ َوٱذك ۡر َن َما ُي ۡت
ٱَّلل َكن
ت ٱَّلل ِ وٱۡل ِكمةِ إِن
ِ َٰ ل ِِف ُبيُوت ِك َّن م ِۡن َءاي
لَ ِ ا َ ا
]31 :﴾ [سورة األحزاب٣٤ طيفا خبِۡيا

Và hãy ghi nhớ những điều nằm trong các Lời mặc
khải đã được đọc ra trong nhà của các ngươi (những
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người vợ của Thiên sứ) và điều khôn ngoan đúng đắn.
Quả thật, Allah rất mực Tinh tế và Am tường (mọi sự
viêc). (Chương 33 – Al-Ahzaab, câu 34).
Có nghĩa là các ngươi (hỡi những người vợ của
Nabi) hay ghi nhớ những điều được Allah  ban xuống
cho vị Thiên sứ của Ngài  trong nhà của các ngươi từ
Qur’an và Sunnah.
Qata-dah và những người khác nói: Các nàng hãy
ghi nhớ ân huệ này, điều đặc ân chỉ dành riêng cho các
nàng trong khi những người khác trong nhân loại không
có, đó là sự mặc khải được ban xuống trong nhà của các
nàng mà không phải là nhà của ai khác trong nhân loại.
A’ishah  người phụ nữ trung trực con gái của người
đàn ông trung trực Abu Bakr Assiddeeq  là người diễm
phúc nhất về ân huệ này; bởi quả thật lời mặc khải không
được ban xuống cho Thiên sứ của Allah  ngay trên
giường của người phụ nữ nào ngoài bà cả như Thiên sứ
của Allah  đã nói. Một số học giả nói: bởi vì Thiên sứ
của Allah  không cưới người phụ nữ nào con trinh
nguyên ngoài A’ishah cả, và chưa từng có người đàn ông
nào nằm ngủ với A’ishah trên giường của bà ngoài Thiên
sứ của Allah  cả (ý nói bà A’ishah chừa từng có chồng
trước khi làm vợ Thiên sứ của Allah). Bởi thế, những
người vợ của Thiên sứ là những người Ahlu Al-Bait (gia
quyến của Người ) thì những người họ hàng thân tộc
của Người lại càng đáng liệt vào danh từ nay hơn[.
Những người của phái Sunnah và Jama’ah đều yêu
quí và kính trọng những người trong gia quyến của Thiên
sứ , và họ luôn ghi nhớ và lưu giữ lời di ngôn của
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Thiên sứ  về họ khi Người nói vào ngày Ghudair Kham
(địa danh):

ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ِّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
ُّّت
ُّ ِ ل ُّبي
ُِّ ف ُّأه
ُّ ِ ُّ الل
ُّ ُّ ّت ُّأذكرك ُّم
ُّ ِ ل ُّبي
ُِّ ف ُّأه
ُّ ِ ُّ الل
ُّ ُّ ّت ُّأذكرك ُّم
ُّ ِ ل ُّبي
ُّ {وأه
َ
َْ ْ
َ ُ ُ ُ ِّ َ ُ
.ّت}ُّرواه مسلم
ُّ ِ لُّبي
ُِّ فُّأه
ُّ ِ ُّالل
ُّ ُّأذكرك ُّم
“Và gia quyến của Ta, Ta nhắc các ngươi nhớ đến
Allah về gia quyến của Ta, Ta nhắc các ngươi nhớ
đến Allah về gia quyến của Ta, Ta nhắc các ngươi
nhớ đến Allah về gia quyến của Ta.” (Muslim).
Phái Sunnah và Jama’ah yêu thương và quí trọng
những người trong gia quyến của Thiên sứ  bởi đó là
tình yêu và quí trọng dành cho Thiên sứ . Nhưng điều
đó phải kèm theo điệu kiện rằng những người trong gia
quyến của Thiên sứ  phải là những người đi theo
Sunnah của Người  một cách ngay chính chẳng hạn
như Abbas  và con cháu của ông, Ali  và thế hệ con
cháu của ông, ...; còn những ai đi ngược lại với Sunnah
của Người hoặc không ngay chính trong tôn giáo của
Allah  thì không được phép kính trọng và yêu quí họ
cho dù những người đó thuộc những người thân thích của
Người .

Bởi thế, sự nhìn nhận của phái Sunnah và Jama’ah
về những người thuộc gia quyến của Thiên sứ  (Ahlu
Al-Bait) là một sự nhìn nhận công bằng, chính trực.
Những người của phái Sunnah và Jama’ah chỉ yêu quí
những người của tôn giáo và ngay chính trong đức tin, họ
hoàn toàn vô can với những ai làm trái với Sunnah của
Thiên sứ  cũng như những ai lệch khỏi tôn giáo của
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Người cho dù người đó thuộc thành phần gia quyến của
Người  đi chăng nữa.
Như vậy, việc thuộc gia quyến của Thiên sứ  và
dòng họ thân thích của Người không mang lại bất cứ điều
hữu ích nào cho con đường ngay chính trên tôn giáo của
Allah  cả. Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Khi câu
َ ََ َ ۡ ََ
َ ك ۡٱَلَقۡ َرب
Kinh: ﴾٢١٤ني
 ﴿وأزِِر عشِۡيتVà Ngươi (Muhammad)
ِ
hãy đi cảnh báo bà con thân tộc của Ngươi (Chương
26 – Ash-Shu’ara’, câu 214) thì Thiên sứ của Allah 
đứng lên nói:

ْ ُ َ َ َْ َ
َ ًْ َ
ْ ُ َْ ْ َُ ْ ُ َ َُْ َُ ْ
ُُّّيا،للُِّشيئا
ُّ ِنُّا
َُّ نُّعنك ُّمُّم
ُّ ِ لُّأغ
ُّ ُّ،ُّاشْتواُّأنفسكم،ُِّّشُّق َريش
ُّ {ياُّمع
ُ
ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ً ْ َ
ََ َْ َ
ْ ُ َْ ْ َ
ُّن ُّعب ُِّد
ُّ اس ُّب
ُّ  ُّيا ُّعب،للِ ُّشيئا
ُّ ِن ُّا
َُّ ن ُّعنك ُّم ُّم
ُّ ِ ل ُّأغ
ُّ ُّ ُّن ُّعب ُِّد ُّمناف
ُّ ِ ب
ُ
َ
ُ َ َّ َ ُ َّ َ َ ً ْ َ
َ َْ ْ َ
َّ ُ ْ
ُّل
ُّ ُِّلل
ُّ ولُّا
ُِّ ُّ َوياُّص ِفي ُّةُّعم ُّةُّ َرس،للُِّشيئا
ُّ ِنُّا
َُّ كُّم
ُّ نُّعن
ُّ ِ لُّأغ
ُّ ُّب
ُِّ ِالمطل
ْ َ
َْ ْ ُ
َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ً ْ َ
ْ
ُِّن
ُّ تُّم
ُِّ ينُّماُّ ِشئ
ُّ ِ ِتُُّممدُُّّسل
ُّ ُّوياُّفاطِم ُّةُّبِن،للُِّشيئا
ُّ ِنُّا
َُّ كُّم
ُّ ِ نُّعن
ُّ ِ أغ
َْ ْ َُ
ًْ َ
َ
.للُِّشيئا}ُّرواه ابلخاري
ُّ ِنُّا
َُّ كُّم
ُّ ِ نُّعن
ُّ ِ لُّأغ
ُّ ُّال
ُّ ِ م
“Này hỡi người dân Quraish, các người hãy mua bản
thân của các người, Ta không thể mang lại bất cứ
điều lợi nào cho các người ở nơi Allah cả; hỡi dòng họ
Abdul-Manaaf, Ta không thể mang lại bất cứ điều lợi
nào cho các người ở nơi Allah cả; hỡi Abbas con trai
của Abdul-Mutalib, Ta không thể mang lại bất cứ
điều lợi nào cho người ở nơi Allah cả; hỡi Safiyah
người cô của Thiên sứ của Allah, Ta không thể mang
lại bất cứ điều lợi nào cho người ở nơi Allah cả; hỡi
Fatimah con gái của Muhammad, con hãy xin Ta bất
cứ điều gì con muốn từ tiền bạc và tài sản của Ta
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nhưng Ta không thể giúp ích được gì cho con ở nơi
Allah cả.” (Albukhari).
Trong một Hadith khác, Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
.ه}ُّرواه مسلم
ُّ عُّب ِ ُِّهُّنسب
ُّ ْس
ُّ {وم
ِ نُّبط ُّأُّب ِ ُِّهُّعمل ُّهُّل ُّمُّي

“Và ai chậm chạp trong việc làm ngoan đạo thì gia tộc
và thân thế của y chẳng giúp ích được gì cho y trong
việc chạy nhanh (để tìm bấc cấp cao ở nơi Allah vào
Ngày Sau)” (Muslim).
Những người của phái Sunnah và Jama’ah vô can
với đường lối của những người Ra-fidhah, họ đã thái quá
trong vấn đề nhìn nhận một số thành phần trong gia
quyến của Thiên sứ  và họ cho rằng những người đó là
những người có cấp độ như Thiên sứ  hoặc hơn thế
nữa. Những người của phái Sunnah và Jama’ah vô can
với đường lối của những người Nawa-sib, những người
này đem lòng hận thù với gia quyến của Thiên sứ (Ali)
và luôn xúc phạm đến họ. Và Những người của phái
Sunnah và Jama’ah cũng vô can với đường lối của những
người Bid’ah, những người lệch lạc, họ đã đưa những
người trong gia quyến của Thiên sứ  thành thần linh
ngang hàng với Allah .
Như vậy, những người của phái Sunnah và
Jama’ah trong vấn đề này hay trong những vấn đề khác
đều đi trên đường lối chính trực, đúng đắn với giáo lý và
Sunnah của Thiên sứ , họ không thái quá trong việc
nhìn nhận gia quyến của của Thiên sứ . Quả thật, vị thủ
lĩnh của những người có đức tin Ali bin Abu Talib  đã
muốn thiêu đốt những người đã thái quá bằng lửa, và
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Ibnu Abbas  cũng đồng thuận cho việc giết những
người đó nhưng ông thấy nên giết họ bằng kiếm thay vì
bằng lửa. Ali Abu Talib  đã cho đòi cái đầu của
Abdullah bin Saba’ (kẻ đầu đảng của nhóm thái quá)
nhưng hắn ta đã trốn mất.

Chương 5
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Ân phúc các bạn đạo của Người, tâm
niệm đúng đắn về họ, họ là trường phái
Sunnah và Jama’ah
Sahabah (các bạn đạo) của Thiên sứ  là những ai
gặp được Người và có đức tin nơi Người và chết trong
đức tin đó.
Điều bắt buộc phải nhìn nhận về họ rằng họ là
những người tốt nhất trong cộng đồng tín đồ, thế kỷ của
họ là thế kỷ tốt nhất. Họ đã đồng hành với Thiên sứ của
Allah  trong chinh chiến, trong gánh vác trách nhiệm
giáo lý và tuyên truyền cho những ai sau họ. Quả thật,
Allah  đã khen ngợi họ trong Kinh sách của Ngài, Ngài
phán:

َۡ َ َ
ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َّ َ
َ
َ
ُ
َٰ
جرِين وٱَلزصارِ وٱَّلِين ٱتبعوهم
ِ ﴿وٱلسبِقون ٱَلولون مِن ٱلمه
َ
َۡ
ۡ َ َٰ َّ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ َ ِ َّ َٰ َ ۡ
ت َترِي َتتَ َها
ٖ بِإِحس ٖن رِض ٱَّلل عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جن
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ٓ َ َ َٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ
َ
ُ
]111 :﴾ [سورة اتلوبة١٠٠ ظيم
ِ ٱَلزهَٰر خ ِلِين فِيها أبداۚ ذل ِك ٱلفوز ٱلع

Và những người tiên phong trong số những người
Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến
Madinah) và những người Al-Ansar (cư dân
Madinah) cùng với những ai theo đường lối tốt đẹp
của họ thì sẽ được Allah hài lòng và tất cả họ sẽ hài
lòng về Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ các ngôi
vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy,
họ sẽ ở trong đó đời đời. Đấy là một sự thành đạt vĩ
đại. (Chương 9 – At-Tawbah, câu 100).
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ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ٞ َّ َ ُّ
ۡك َّفار ُر ََحَا ٓ ُء بَيۡنَ ُه ۡمُۖ ت َ َرى َٰ ُهم
﴿َّممد رسو َ ٱَّللِۚ وٱَّلِين معهۥ أشِداء َع ٱل
ِ
ۡ َ َ ُ
ُ َ َُۖ َّ َ ۡ َ َٰ ا
َّ ُر َّكعا ُس
ِيماه ۡم ِِف ُو ُجوهِ ِهم م ِۡن
جدا يََۡ َتغون فضل مِن ٱَّلل ِ ورِضوز س
ۡ ۡ ُ ُ َ َ َ َٰ َ ۡ َّ
َ
ۡ َ
ُ ٱلس
ُّ َأثَر
ۡ جودِ َذَٰل َِك َمثَلُ ُه
يل ك ََ ۡر ٍع أخ َر َج
جن
ٱۡل
ِف
م
ه
ل
ث
م
و
ة
ى
ر
و
ٱَل
ِف
م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ ُّ ُ ۡ ُ
َ
َ َش ۡط ُهۥ َف
ۡ َٱس َت ۡغل َظ ف
ۡ َاز َرُِۥ ف
ُ َٰ َ ى
َٰ ٱس َت َو
ٱلَ َّراع ِِلَغِيظ
جب
ِ َع سوقِهِۚ يع
ُ ۡ ُ
ۡ
َ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ٱَّلل َّٱَّل
ُ َّ ار َو َع َد
َ ك َّف
ت م ِۡن ُهم َّمغفِ َرة
ب ِ ِهم ٱل
ِ َِٰين َءامنوا َوع ِملوا ٱلصَٰل ِح
َ ِ َوأ َ ۡج ارا َع
]32 :﴾ [سورة الفتح٢٩ ظيما
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. Ngươi (Muhammad) sẽ thấy
họ cúi đầu và quỳ lạy (Allah) vì họ muốn tìm kiếm
hồng phúc và sự hài lòng nơi Allah. Dấu vết của họ
nổi trên gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ
phục. Đó là hình ảnh của họ (được mô tả) trong Kinh
Tawrah; và hình ảnh của họ thì như một hạt giống
đâm ra chồi và trở thành cứng, và dày đặc và đứng
thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát lòng
người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có
đức tin thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần
thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin và làm
việc thiện. (Chương 48 – Al-Fath, câu 29).

ْ ُ ۡ ُ َ َّ َ
َ ُ َ ۡ َ ۡ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َٰ َ
َُۡ َٓ َ ُۡ
جرِين ٱَّلِين أخ ِرجوا مِن دِيرِهِم وأمولِهِم يَتغون
ِ َٰ ﴿ل ِلفقراءِ ٱلمه
ۡ َ
َ َ َّ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ٓ ُ ْ َ ى
ُك ُهم
ِ فضل مِن ٱَّلل ِ ورِضوزا وينصون ٱَّلل ورسوَل ۚۥ أولئ
َ
َ ُ
َ ُ َٰ َّ
َ ٱل َار َو ۡٱۡل
َّ ِين َتبَ َّو ُءو
َ  َو َّٱَّل٨ ون
يم َٰ َن مِن ق ۡبلِهِ ۡم ُي ُِّبون َم ۡن
ٱلصدِق
ِ
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َ ََ ۡ َۡ َ َ َ
َ ُ ۡ ُ َ ْ ُ ُ ٓ َّ َ َ ۡ
َ
ون َ َ ى
َع
َي ُدون ِِف ُص ُدورِهِم حاجة مِما أوتوا ويؤث ِر
ِ هاجر إِِل ِهم وَّل
ٞ َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ ۡ ُ َ
َۡ ُ َ
ُ َ َُْ َى
لئِك ه ُم
سهِۚ فأو
س ِهم ولو َكن ب ِ ِهم خص
ِ اصة ۚ َو َمن يُوق ش َّح نف
ِ أزف
َ ُ ُۡۡ
]5،5 :﴾ [سورة اْلرش٩ ٱلمفل ِحون
Dành cho những người Muhajir nghèo khó vốn đã bị
trục xuất khỏi nhà cửa của họ và bị tước đoạt tài sản
để tìm thiên phúc và sự hài lòng của Allah và họ đã
ủng hộ Allah và Sứ giả của Ngài. Họ đích thực là
những người chân thật. Và những người đã có nhà
cửa và có đức tin trước họ đã yêu thương những ai di
cư đến với họ, trong lòng họ thật sự không cảm thấy
một điều gì về những gì mà họ đã cho đi. Họ đã dành
ưu tiên cho những người Muhajir hơn chính bản thân
họ mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn không
kém. Và ai giữ được lòng mình khỏi tham lam thì họ
là những người sẽ thành công. (Chương 59 – AlHashr, câu 8, 9).
Trong các câu Kinh trên, Allah  đã khen ngợi
những người Muhajir (dân di cư từ Makkah đến
Madinah) và những người Ansaar (dân Madinah). Ngài
mô tả họ là những người luôn tiên phong làm điều tốt và
ngoan đạo, Ngài cho biết rằng Ngài đã hài lòng về họ và
đã chuẩn bị cho họ những khu vườn tốt đẹp nơi Thiên
Đàng, Ngài mô tả họ là những người luôn biết yêu
thương lẫn nhau nhưng rất nghiêm khắc với những kẻ vô
đức tin, Ngài mô tả họ là những người rất nhiều lễ
nguyện Salah và có con tim lương thiện, họ được biết đến
là những người luôn tuân mệnh Allah  bằng cả đức tin
Iman. Allah  đã lựa chọn họ làm những người bạn đạo
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đồng hành với vị Nabi của Ngài để chống lại kẻ thù vô
đức tin của Ngài, Ngài đã mô tả những người Muhajir đã
rời bỏ quê hương, tài sản của họ chỉ vì Ngài, vì ủng hộ
cho tôn giáo của Ngài và vị muốn tìm ân phúc và sự hài
lòng ở nơi Ngài, và họ đã trung thực trong tất cả những
việc làm đó; Ngài mô tả những người Ansaar là những
người dân của bản xứ Madinah, nơi của Hijrah (nơi của
cuộc dời cư đến), họ đã hết lòng giúp đỡ những người di
cư đến với họ bằng cả đức tin trung thực, họ đã yêu
thương những người anh em đồng đạo của họ từ Makkah
đến một cách rất chân thành, họ tình nguyện chia sẻ tài
sản, nhà cửa và tất cả mọi thứ với những anh em đồng
đạo của họ một cách không chút do dự mặc dầu họ cũng
khó khăn không kém. Với tất cả những hình ảnh đó của
họ, những người Muhajir và Ansaar, mang lại sự thành
công to lớn cho họ.
Đây là một số ân phúc nói chung của họ, còn riêng
ở mỗi con người họ thì có những ân phúc và sự tốt đẹp
khác vượt trội lẫn nhau. Tuy nhiên, tất cả họ đều được sự
hài lòng nơi Allah  bởi vì họ là những người tiên phóng
đến với Islam, tiên phóng trong chiến đấu vì chính nghĩa
của Islam và tiên phong trong cuộc dời cư đến với Islam.

 Những vị tốt nhất trong các Sahabah của
Thiên sứ :
Những vị tốt đẹp nhất và cao quý nhất trong các vị
Sahabah của Thiên sứ  là bốn vị Khalifah: Abu Bakr
Assiddeeq, Umar bin Al-Khattaab Al-Farooq, Uthman
bin Affaan Zdul-Nurain, và Ali bin Abu Talib. Sau bốn
vị này là những người còn lại trong mười vị được Thiên
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sứ của Allah  báo tin Thiên Đàng; mười vị đó là bốn vị
Khalifah vừa nêu và sáu vị khác: Talhah, Azzubair,
Abdurrahman bin Awf, Abu Ubaidah bin Al-Jaraah,
Sa’ad bin Abu Wiqaas và Sa’eed bin Zaid.
Ân phúc của những vị Muhajir hơn ân phúc của
những vị Ansaar, ân phúc của những vị tham gia trận
chiến Badr tốt đẹp hơn những vị khác, ân phúc của
những vị vào Islam trước khi chinh phục được Makkah
tốt hơn những vị sau vào Islam sau khi chinh phục được
Makkah.

 Phái Sunnah và Jama’ah nhìn nhận về
Fitnah xung đột giữa các vị Sahabah:
Nguyên nhân xảy ra Fitnah xung đột: Những
người Do thái đã âm mưu chống lại Islam và những
người Muslim, họ đã xảo quyệt cố tình tạo ra một cuốc
dấy loạn trong Islam. Tên đầu não cho âm mưu này là
Abdullah bin Saba’, một người Do thái từ xứ Yemen.
Tên Do thái này vì lòng hận thù với vị Khalifah thứ ba
thuộc các vị Khalifah chính trức – Uthman bin Affaan 
– đã tìm cách tạo ra cuộc nổi loạn chống lại vị Khalifah
này, hắn đã lợi dụng sự yếu đức tin của một số người
Muslim và sự bất mãn của họ do hiểu lầm về Uthman ,
hắn đã âm thầm kích động tạo ra sự nổi dậy giữa những
người Muslim và cuối cùng dẫn đến cái chết mưu sát của
Uthman . Cái chết của Uthman đã làm cho sự xung đột
và biến động giữa những người Muslim trở nên bạo loạn
hơn. Lợi dụng tình hình này kẻ Do thái đầu não này cùng
bọn người theo hắn đã tìm cách gây hiểu lầm giữa những
người Muslim khiến một cuộc chiến không mong muốn
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xảy ra giữa các vị Sahabah. Như vậy, cuộc chiến này
diễn ra không phải do nguyên nhân của sự thù hằn giữa
các vị Sahabah mà là do âm mưu của kẻ thù muốn gây ra
sự chia rẽ và giết hại nhau giữa những người Muslim.
Học giả giảng giải cuốn sách Attahawiyah nói:
Quả thật, nguồn gốc sự việc này là do kẻ ngụy tạo đức tin
Munafiq dị giáo mà ra. Ý đồ của hắn là muốn tôn giáo
Islam bị hủy hoại và muốn bội nhọ hình ảnh Thiên sứ của
Allah  như các học giả đã đề cập. Abdullah bin Saba’,
hắn mang vỏ bọc Islam chỉ nhằm mưu đồ phá hoại tôn
giáo Islam bằng sự sự thù hằn và căm hận trong lòng của
hắn, giống như Paul đã hành động đối với Kitô giáo. Hắn
ngụy trang bằng sự kêu gọi đến với điều ngoan đạo và
ngăn cản điều trái đạo cho đến khi Uthman bị ám sát, sau
đó hắn lộ diện nguyên hình khi đến Ku-fah, hắn đã biểu
hiện sự thái quá rõ rệt đối với Ali  và khi Ali  biết
được tin này ông đã ra lệnh giết hắn nhưng hắn đã chạy
trốn đến Kerkas. Điều này được nói đến trong lịch sử.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Khi Uthman
 bị giết sự chia rẽ trong cộng đồng trở nên dữ dội hơn,
sự náo loạn trở nên căng thẳng hơn. Tình hình biến động
càng ngày càng gia tằng và rất nghiêm trọng giữa những
người Muslim cũng như sư xung đột giữa họ do không có
người lãnh đạo. Thế là Ali  bin Abu Talib được bầu
làm Khalifah, ông là người xứng đáng nhất cho chức vụ
này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, do tấm lòng của những
người Muslim lúc bấy giờ không đồng lòng, ngọn lửa
bạo loạn vẫn còn chưa được dập tắt, họ chưa tìm được
tiếng nói chung, chưa thể ổn định trật tự đang diễn ra,
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mỗi nhóm đều có cách nghĩ và hướng giải quyết riêng
cho nên đó là kết quả của Fitnah chiến tranh giữa họ[.(24)
Sheikh  cũng nói về lý do xảy ra cuộc chiến
thảm khốc giữa hai nhóm Sahabah dưới sự cầm đầu của
Ali  và Mu’a-wiyah : Mu’a-wiyah không đánh Ali
chỉ vì không được bầu làm Khalifah và Ali cũng không
đánh vì để giữ chức vụ Khalifah của mình vì cho mình
xứng đáng với chức vụ Khalifah này. Tất cả các Sahabah
đều thừa nhận rằng Ali xứng đáng, quả thật Mu’a-wiyah
đã thừa nhận điều đó khi ông nói với người đã hỏi ông.
Mu’a-wiyah cùng với những người trong nhóm của ông
đều nhìn nhận rằng Ali và nhóm của ông là những người
khởi chiến vì muốn lên nắm quyền. Việc Ali lên giữ chức
Khalifah là do những người trong nhóm của ông thấy
rằng trong thời thế bạo loạn và bất ổn thì cần phải có
người lên làm Khalifah để lãnh đao và chỉ có Ali mới
xứng đáng. Có một nhóm người đã không phục và cố
gắng chống cự và phản kháng điều này và họ là những kẻ
kích động muốn chia rẽ và Ali và những người của ông
muốn đánh họ để bắt họ qui phục nhằm có được một
cộng đồng yên bình và trật tự. Còn nhóm của Mu’awiyah thì nói: Uthman đã bị giết trong phạm vị quân lính
của Ali, chắc Ali không có khả năng bảo vệ chúng ta
giống như ông đã không có khả năng bảo vệ Uthman cho
nên chúng ta phải bầu một vị Khalifah nào có khả năng
cam kết về điều đó.

(24)

Fata-wa tổng hợp (25/304 – 305)
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Phái Sunnah và Jama’ah nhìn nhận về việc xung
đột gây ra một cuộc Fitnah khốc liệt giữa các vị Sahabah
một cách tóm lược qua hai điều:
Điều thứ nhất: Rằng họ giữ im lặng, không phê
bình chỉ trích và ý kiến về những sự việc đáng tiếc xảy ra
giữa các vị Sahabah. Họ dừng lại việc nghiên cứu tìm
hiểu xấu vấn đề, bởi lẽ cách tốt nhất và bằng an nhất là
im lặng đối với những sự việc như thế này. Họ chỉ nói
theo lời phán dạy của Allah :

ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ
َ ٱغفِ ۡر َنلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰز ِنَا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ُ ٓ ِين َجا
ِين
ا
ن
ب
ر
ون
ول
ق
ي
ِم
ه
د
ع
ب
ِن
م
و
ء
ِ
ِ
ۡ َ َُ َ
ْ
َ َّ ٓ
َ ٱۡل
َ ِين َء
َ يمَٰن َو ََّل ََتۡ َع ۡل ِف قُلُوبنَا غِل ل ََِّّل
امنُوا َر َّبنَا إِزك
ِ
ِ
ِ ِ ِ سبقوزا ب
ٌ َّ ٞ ُ َ
]80 :﴾ [سورة اْلرش١٠ رءوف رحِيم

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng
Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho
những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng
Nhân Từ và Khoan Dung”. (Chương 59 – Al-Hashr,
câu 10).
Điều thứ hai: Trả lời cho những điều được thuật
lại về những điều xấu của các Sahabah trên nhiều phương
diện:
 Phương diện thứ nhất: Trong những điều được
thuật lại đó, có điều mang sự dối trá mà kẻ thù của họ
muốn bôi nhọ phỉ báng danh tiếng của họ.
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 Phương diện thứ hai: Trong những điều được thuật
lại đó có điều được thêm bớt và bóp méo sự thật nên
không được dùng để làm cơ sở.
 Phương diện thứ ba: Những gì được thuật lại là
đúng và là xác thực thì rất ít, nhưng họ được tha thứ và
được xí xóa những sai sót của họ, bởi vì họ là những
người nỗ lực tìm kiếm điều chân lý nên có thể họ đúng và
có thể họ sai; đó chỉ là bản chất của sự việc nỗ lực tìm
kiếm điều chân lý nếu đúng thì được hai ân phước còn
nếu sai thì được một ân phước và cái sai sẽ được tha thứ
và xí xóa. Điều này dựa theo Hadith rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ْ َ ََْ َ
َ َ َ ْ ََ َ ََ ْ ْ َ َ ْ َ ََُ َ َ ََ ُ
ٌُُّّفلَ ُه َُّأ ْجر
َ
انُّوإِنُّا ِجتهدُّفأخطأ
ِ {إِذاُّا ِجتهدُّاِلا
ِ كمُّفأصابُّفلهُّأجر
ٌ َ
.د}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُّ ح
ِ وا
“Nếu người lãnh đạo nỗ lực (tìm kiếm điều chân lý)
và đạt được điều chân lý thì y được hai ân phước còn
nếu y nỗ lực nhưng y đã sai thì y được một ân
phước.” (Albukhari, Muslim).
 Phương diện thứ tư: Họ là những con người phàm
tục, họ được phép mắc lỗi, họ không phải là Thiên thần
cũng không phải là những người được Allah  bảo vệ
khỏi mọi điều tội lỗi và sai trái. Tuy nhiên, những lỗi lầm
của họ được xí xóa bởi nhiều điều:
1- Có thể họ đã sám hối: sự sám hối bối xóa những
điều xấu và tội lỗi cho dù nó có lớn như thế nào như
được nói trong các bằng chứng giáo lý.
2- Họ là những người tiên phong nên họ có những ân
phúc giúp họ xóa hết các tội lỗi của họ. Allah  phán:
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َّ

َۡ ُۡ

َ َ ۡ

َّ

َ ﴿إِن
]881 :ات﴾ [سورة هود
ِ ت يِهِۡب ٱلس ِي
ِ َٰ ٱۡلسن
Quả thật những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu.
(Chương 11 – Hud, câu 114).
3- Những ân phước và công đức của họ được nhân
lên nhiều hơn những ai khác ngoài họ, không ai có thể tốt
hơn họ về hồng phúc mà Allah  ban cho họ. Quả thật
điều này được chứng minh qua lời di huấn của Thiên sứ
:

َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ
ْ ُ َ َْ
ُُّّوأن ُّالمد ُّمِن ُّأح ِدهِم ُّإِذاُّتصدق ُّب ِ ِه ُّأفضل ُّمِن،{أنهم ُّخي ُّالقرون
َ َّ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ
َُُْْ
.م}ُّرواه ابلخاري ومسلم
ُّ يه
جب ِلُّأح ِدُّذهباُّإِذاُّتصدقُّب ِ ِهُّغ
“Quả thật họ là những người tốt nhất trong các thế
kỷ, một nắm Sadaqah của ai đó trong số họ tốt hơn
một núi vàng Sadaqah của những ai khác họ”
(Albukhari, Muslim).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Những người
của phái Sunnah và Jama’ah cũng như những người
Imam của tôn giáo đều không nói rằng ai đó trong các vị
Sahabah là người không vướng tội lỗi, dù đó là người
thân thích của Thiên sứ , những người tiên phong hay
những người khác; mà tất cả họ đều được phép lầm lỗi và
mắc sai phạm. tuy nhiên, Allah Tối Cao và Ân Phúc đã
tha thứ cho họ qua sự sám hối của họ, Ngài nâng cấp bậc
cho họ, Ngài tha thứ tội lỗi cho họ bằng những việc làm
tốt đẹp của họ. Allah  phán:
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َّ
َ
َٓ
َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ َ ٓ ُ ْ َ ى
 ل ُهم َّما٣٣ لئِك ه ُم ٱل ُم َّتقون
ٱلصد ِق وصدق بِهِۚ أو
ِ ِ ﴿ َوٱَّلِي جا َء ب
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ
َ
ۡ ۡ ٓ َ َ َ
َ سن
َ َ ٓ ََ
 ِِلُكفِ َر ٱَّلل عنهم أس َوأ٣٤ ني
ِ ِ يشا ُءون عِند َرب ِ ِه ۡ ۚم ذَٰل ِك ج ََا ُء ٱل ُمح
َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ َ
َّ
َ ََُْۡ ُ َ
﴾ [سورة٣٥ ن ٱَّلِي َكزوا يعملون
س
ح
أ
ب
م
ه
ر
ج
أ
م
ه
ي
َ
ج
ي
و
وا
ل
م
ع
ِي
ٱَّل
ِ
ِ
ِ
ِ

]37 - 33 :الزمر

Và những ai mang chân lý đến và tin nơi nó thì là
những người ngay chính sợ Allah. Họ sẽ có được mọi
điều mà họ ước muốn ở nơi Thượng Đế của họ. Đó là
phần thưởng của những người làm tốt. Mục đích để
Allah xóa tội mà họ đã phạm và ân thưởng họ về
những điều tốt mà họ đã từng làm. (Chương 39 –
Azzumar, câu 33 – 35).

ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ى
َن أن أشك َر
ِ ﴿حِت إِذا بلغ أشدِۥ وبلغ أربعِني سنة قا َ ر
ِ ب أوزِع
َ َ ۡ َ َۡ
َ َ
َ ََۡ
َ ِ َٰ َع َو
َ ِت َأ ۡن َع ۡم
َّ َ َ ت
َٰ َ َ َع َو
ٓ ِ َّك ٱل
ل َّي َوأن أع َمل ََٰٰل ِحا ت ۡرضى َٰ ُه
ز ِعمت
َ ُْ َى
َ َۡ ُ ُۡ
َ ك ِإَوّن م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
َّ َوأ َ ۡصل ِۡح َل ِف ذُر
ٓ
لئِك
 أو١٥ ني
ِل
إ
ت
ب
ت
ّن
إ
ِت
ي
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
َّ
َ َِين َنتَ َق َّب ُل َع ۡن ُه ۡم أ َ ۡح َس َن َما َعملُوا ْ َو َنت
َ ج
َ
ٓاو ُز َعن َس ِيات ِ ِه ۡم ِِف
ٱَّل
ِ
َ
ۡ
َّ
َ
ۡ
َ
َٰ
]16 ،16:ب ٱۡلنةِ ﴾ [سورة األحقاف
ِ أ صح
Mãi cho đến khi y trưởng thành và được bốn mươi
tuổi, y cầu nguyện thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi!
Xin Ngài ban cho bề tôi khả năng và sức mạnh để bề
tôi có thể đền đáp về các ân huệ mà Ngài đã ban cho
bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi và để cho bề tôi có thể
làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài
nhân từ với bề tôi về con cháu của bề tôi. Quả thật, bề
tôi quay về sám hối với Ngài và là một người Muslim
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(thần phục Ngài). Họ sẽ là những người nằm trong cư
dân của Thiên Đàng mà TA sẽ thu nhận về công đức
tốt nhất mà họ đã làm và bỏ qua những việc làm xấu
xa của họ. Đây là lời hứa chân thật đã được hứa với
họ. (Chương 46 – Al-Ahqaaf, câu 15, 16).
Quả thật, một số kẻ viết sách ngày nay thực sự
không hiểu biết gì nhưng lại dám cho mình có quyền
thẩm phán đánh giá phê bình các vị Sahabah của Thiên
sứ , một số họ phán xét và một số khác lại phán xét sai
một cách không có bằng chứng. Họ chỉ nói theo sở thích
của riêng họ và những gì mà những kẻ đông phương học
đã bày vẽ để rồi họ nghi ngờ những người Muslim và
chối bỏ ân phúc của những vị tiền nhân ngoan đạo,
những người được Thiên sứ  nói rằng tốt hơn các thế
kỷ khác. Chốt lại mục đích của ngoại đạo cũng như
những kẻ ngụy tạo đức tin chỉ muốn hủy hoại thanh danh
của Islam, muốn chia rẽ tiếng nói chung của những người
Muslim, họ có ý đồ gieo nỗi hận thù và căm ghét trong
tim của thế hệ hậu nhân Muslim đối với thế hệ tiền nhân
Muslim. Cho nên, người Muslim có đức tin nơi Allah 
và Thiên sứ của Ngài  hãy thực hiện theo lời phán dạy
của Ngài:

ٓ َ َّ َ
ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ
َ ٱغفِ ۡر َنلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰز ِنَا َّٱَّل
ِين
ِين َجا ُءو مِن بع ِدهِم يقولون ربنا
﴿وٱَّل
ِ
ۡ َ َُ َ
ُُ
ۡ َۡ َ
َ َّ ٓ ْ َ َ َ َّ
َ ٱۡل
امنُوا َر َّبنَا إِزك
يم َٰ ِن َوَّل َت َعل ِِف قلوبِنَا غِل ل َِّلِين ء
ِ ِ سبقوزا ب
ٌ َّ ٞ ُ َ
]80 :﴾ [سورة اْلرش١٠ رءوف رحِيم

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng
Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho
những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
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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 59 – Al-Hashr,
câu 10).

Chương 6

Cấm xúc phạm các bạn đạo của Thiên
sứ và các vị Imam được hướng dẫn
 Cấm xúc phạm các bạn đạo của Thiên sứ
:
Một trong những nền tảng giáo lý của phái Sunnah
và Jama’ah là phải có trái tim và chiếc lưỡi bình an đối
với những vị bạn đạo Sahabah của Thiên sứ , hãy chỉ
nói về họ như Allah  đã phán dạy:
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ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ
َ ٱغفِ ۡر َنلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰز ِنَا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ُ ٓ ِين َجا
ِين
ا
ن
ب
ر
ون
ول
ق
ي
ِم
ه
د
ع
ب
ِن
م
و
ء
ِ
ِ
ۡ َ َُ َ
ْ
ٓ
َ َّ
َ ٱۡل
َ ِين َء
َ يمَٰن َو ََّل ََتۡ َع ۡل ِف قُلُوبنَا غِل ل ََِّّل
امنُوا َر َّبنَا إِزك
ِ
ِ
ِ ِ ِ سبقوزا ب
ٌ َّ ٞ ُ َ
]80 :﴾ [سورة اْلرش١٠ رءوف رحِيم
Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng
Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho
những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng
Nhân Từ và Khoan Dung”. (Chương 59 – Al-Hashr,
câu 10).
Và hãy tuân theo lời di huấn của Thiên sứ :

َّ َ َ
َْ
َّ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ َُ ل
َ ْ َ َ َُ ل
ُّن
ُّ س ُّبِي ِد ُّه ِ ُّل ُّو ُّأ
ُّ ِ اب ُّفواَّلِى ُّنف
ُّ ِ ل ُّتسبوا ُّأصح
ُّ ُّ اب
ُّ ِ ل ُّتسبوا ُّأصح
ُّ {
َ
َ
َ
ُ
ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ً َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ
ه} أخرجه
ُّ لُّن ِصيف
ُّ كُّم ُّدُّأح ِده ُِّمُّو
ُّ لُّأحدُُّّذهباُّماُّأدر
ُّ قُّمِث
ُّ أحدك ُّمُّأنف
.3631  ومسلم برقم2622 ابلخاري برقم

“Các ngươi chớ đừng chửi rủa các vị bạn đạo của Ta,
các ngươi chớ đừng chửi rủa các vị bạn đạo của Ta,
thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng
dù ai đó trong các ngươi có bố thí cả một núi vàng đi
chăng nữa thì cũng không bằng một nắm tay hoặc
một nửa nắm tay của họ” (Albukhari: 3673, Muslim:
2541).
Những người của phái Sunnah và Jama’ah không
liên can đến đường lối của nhóm người Rafidhah, nhóm
người Khawa-rij, những kẻ đã chửi rủa và xúc phạm các
vị Sahabah , họ chối bỏ ân phúc và sự cao quý của các
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vị Sahabah , họ thù hằn và căm ghét các vị Sahabah ,
thậm chí họ còn cho rằng đã số vị Sahabah  là những kẻ
ngoại đạo.
Nói đến ân phúc, sự tốt đẹp và cao quí của vị
Sahabah  thì phái Sunnah và Jama’ah thừa nhận theo
đúng những gì được nói trong Qur’an và Sunnah của
Thiên sứ .
Thiên sứ của Allah  nói:

َ
ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َّ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َّ َّ ُ
َْ
ُِّن
ُّ ُّث ُّمُّي ِِج ُّءُّم،ُِّينُّيلونه ُّم
ُّ ُّث ُّمُّاَّل،ُِّينُّيلونه ُّم
ُّ ُّث ُّمُّاَّل،ُّن
ُّ ِ اسُّق ْر
ُّ ِ َّيُّانل
ُُّ {خ
ْ ََُ َ َ ْ ُُ ََْ ْ َُ َ َْ ْ َُُ َ َ ُ َْ ٌَْ ْ َْ
،م} أخرجه ابلخاري
ُّ قُّشهادته ُّمُّأيمانه ُّمُّ َوأيمانه ُّمُّشهادته
ُّ ِ بع ِده ُِّمُّقو ُّمُّتسب

.5733  برقم،5175 برقم

“Những người tốt nhất là những người trong thế kỷ
của Ta, kế đến là những người tiếp nối sau họ, kế đến
là những người tiếp nối sau họ, rồi sau đó, sẽ xuất
hiện một nhóm người thường thề thốt trong việc làm
chứng” (Albukhari: 2652, Muslim: 2533).
Khi Thiên sứ của Allah  nói rằng cộng đồng tín
đồ sẽ chia rẽ ra thành bảy mươi ba nhóm nhưng chỉ có
một nhóm duy nhất vào Thiên Đàng thì các vị Sahabah
đã hỏi nhóm vào Thiên Đàng đó là nhóm nào thì Người
nói:

َ ْ ََ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ْ
.اِب} رواه الرتمذي وأمحد
ُّ ِ {همُّمنَُّكنَُّعُّمِث ِلُّماُّأناُّعلي ِهُّاْلومُّوأصح

“Họ là những ai đi trên điều mà Ta và các bạn đạo
của Ta đang đi ngày hôm nay” (Tirmizdi và Ahmad).
Abu Zar’ah, một trong những vị Sheikh của Imam
Muslim, nói: Nếu ngươi thấy một người chỉ trích các vị
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Sahabah thì hãy biết rằng người đó là kẻ dị giáo. Qur’an
là chân lý, Thiên sứ của Allah  là chân lý và những gì
Người mang đến là chân lý, và tất cả những chân lý đó
đến với chúng ta đều là từ các vị Sahabah. Bởi thế, ai xúc
phạm họ thì thật ra người đó chỉ muốn hủy hoại Qur’an
và Sunnah. Và lời để đánh giả và khẳng định cho người
đó là kẻ dị giáo, lệch lạc.
Học giả Ibnu Hamdaan nói trong Niha-yah AlMubtadi-in: Ai chửi rủa bất kỳ một vị Sahabah nào đó thì
người đó đáng trở thành Kafir, nếu không phải là Kafir
thì là kẻ nghịch đạo và dấy loạn, và ai chỉ trích tôn giáo
của họ hoặc cho rằng họ là Kufr thì người đó là Kafir.(25)

 Cấm chửi rủa các vị Imam được hướng
dẫn từ những học giả của cộng đồng này
Tiếp nối theo sau các vị Sahabah trong sự tốt đẹp
và ân phúc là những vi Imam được hướng dẫn từ những
người Ta-bi’een (thế hệ tiếp theo sau Sahabah) và những
ai đi theo thuộc các thế kỷ ân phúc tiếp sau đó cũng
những ai thời sau đi theo con đường tốt đẹp của các vị
Sahabah, như Allah  phán:

َۡ َ َ
ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َّ َ
َ
َ
ُ
َٰ
جرِين وٱَلزصارِ وٱَّلِين ٱتبعوهم
ِ ﴿وٱلسبِقون ٱَلولون مِن ٱلمه
َۡ
ۡ َ َٰ َّ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ َ ِ َّ َٰ َ ۡ
ت َترِي َتتَ َها
ٖ بِإِحس ٖن رِض ٱَّلل عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جن
َ َ َ
َۡ ۡ
َ
ُ ِ ِيها ٓ أبَداۚ َذَٰل َِك ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َع
]111 :﴾ [سورة اتلوبة١٠٠ ظيم
ٱَلز َه َٰ ُر خ َٰ ِلِين ف

(25)

Sharh Aqi-dah Al-Fa-ri-ni (2/388,389).
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Và những người tiên phong trong số những người
Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến
Madinah) và những người Al-Ansar (cư dân
Madinah) cùng với những ai theo đường lối tốt đẹp
của họ thì sẽ được Allah hài lòng và tất cả họ sẽ hài
lòng về Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ các ngôi
vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy,
họ sẽ ở trong đó đời đời. Đấy là một sự thành đạt vĩ
đại. (Chương 9 – At-Tawbah, câu 100).
Không được phép chỉ trích và chửi rủa họ bởi họ là
những vị hiểu biết sự Chỉ đạo và được hướng dẫn. Quả
thật, Allah  phán:

َ ُ َّ
َ
َ ني َ َُل ٱل ۡ ُه
َ َّ َََو َ مِن َب ۡع ِد َما ت
َ ۡي
َ ۡ ى َويَتَّب ۡع َغ
َٰ
يل
َ
س
د
﴿ َو َمن يُشاق ِِق ٱلرس
ِ
ِ ِ
ُ َّ َ
ُ َ ۡ ُۡ
ۡ َ ٓ َ َ َ َّ َ َ
ت َم ِ ا
﴾ [سورة١١٥ صۡيا
ِني ز َو َِل ِۚ َما ت َو َِٰل َوز ۡصلِهِۚ جهنمُۖ وساء
ٱلمؤ ِمن
]887 :النساء

Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả (của Allah) sau
khi sự Chỉ đạo đã được trình bày rõ cho y và y đi theo
con đường khác với con đường của những người có
đức tin, thì TA (Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã
quay mặt đi và TA sẽ nướng y trong Hỏa Ngục, một
nơi đến cuối cùng vô cùng tồi tệ. (Chương 4 –
Annisa’, câu 115).
Học giả giảng giải Attahawiyah nói: Bắt buộc mỗi
tín đồ Muslim sau khi đã đi theo Allah  và Thiên sứ
của Ngài  thì phải đi theo những người có đức tin, như
Qur’an đã nói rằng họ là những người kế thừa từ các vị
Nabi, họ là những người được Allah  ví như các vì sao
hướng dẫn mọi người trong u tối của đất liền và biển cả.
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Quả thật, những người Muslim đều đồng thuận sự hướng
dẫn của họ rằng họ là những vị Khalifah của Thiên sứ
trong cộng đồng của Người, họ là những người làm sống
lại cũng như bảo tồn Sunnah của Người, tất cả họ đều
đồng thuận về việc bắt buộc phải theo Thiên sứ của Allah
, tuy nhiên nếu tìm thấy ở nơi một ai đó trong số họ câu
nói và có một Hadith Sahih trái với câu nói đó thì phải bỏ
qua câu nói đó không do dự.
Họ mang lại ân phúc cho chúng ta, họ đã truyền
đạt những gì mà Thiên sứ của Allah  đã mang đến cho
chúng ta, họ giảng giải cho chúng ta hiểu những điều
chưa được rõ, chúng phải cầu xin Allah  hài lòng về
họ:

ۡ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ
ُُ
ۡ َۡ َ
َ ٱۡل
يم َٰ ِن َوَّل َت َعل ِِف قلوبِنَا
ِ ِ ﴿ربنا ٱغ ِفر نلا و ِ ِۡلخوَٰز ِنا ٱَّلِين سبقوزا ب
ٌ َّ ٞ ُ َ َ َّ ٓ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ
]80 :﴾ [سورة اْلرش١٠ غِل ل َِّلِين ءامنوا ربنا إِزك رءوف رحِيم

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 59 – Al-Hashr, câu 10).
Việc “vạch lá tìm sâu” để chỉ trích lỗi và sai sót
của các vị học giả trong việc Ijtihaad (nghiên cứu và
phân tích để hiểu đúng giáo lý của Allah ) là một trong
những kế hoạch của kẻ thù muốn gây hại tới uy tín của
tôn giáo Islam cũng như muốn gieo rắc sự thù hằn và
chia rẽ giữa những người Muslim. Mục đích trong kế
hoạch của kẻ thù là muốn phân ranh giữa thế hệ thời sau
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với thế hệ thời trước, muốn chia rẽ giữa lớp trẻ với những
học giả bô lão cũng như đã xảy ra thực tế của ngày nay.
Bởi thế, một điều lưu ý đến một số nghiên cứu sinh giáo
lý phải biết kính trọng các vị học giả và hãy kính sợ
Allah  trong việc tranh luận và phê bình họ. Cầu xin
Allah  soi sáng và hướng dẫn!!!

PHẦN BỐN
SỰ BID’AH
Chương một
Khái niệm, phân loại và giáo luật về Bid’ah
Chương hai
Sự xuất hiện Bid’ah trong cuộc sống người Muslim và
những nguyên nhân dẫn đến việc làm đó
Chương ba
Góc nhìn của cộng đồng Islam về những người Bid’ah,
đường lối của phái Sunnah và Jama’ah trong việc phản
hồi lại họ
Chương bốn
Nói về một số việc làm Bid’ah của thời đại ngày nay:
tổ chức mừng lễ sinh nhật cho Nabi; tìm phúc lành từ
những địa điểm, chứng tích xưa, người chết; Bid’ah
trong khía cạnh thờ phượng và tiếp cận Allah.
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Chương một

Khái niệm, phân loại và giáo luật về
Bid’ah
 Khái niệm Bid’ah
Bid’ah có nghĩa là sự sáng tạo, sáng lập một điều
gì đó mà trước đây chưa hề có. Về ý nghĩa sáng tạo thì
Allah  có phán:

َۡ َ

َ َ َّ

ُ

َ

ِ ت وٱَل
]117 :ۡرض﴾ [سورة ابلقرة
ِ َٰ ﴿بدِيع ٱلسمَٰو
Ngài (Allah) là Đấng khởi tạo các tầng trời và trái
đất. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 117).
Có nghĩa là Allah  là Đấng sáng tạo ra nó trong
một mô hình và bản chất mà trước đó chưa từng có. Và
Ngài phán:

ۡ

ُ َ ُۡ

ُ ﴿قل ما ك
ُّ نت بدَع م َِن
]2 :ٱلر ُس ِل ﴾ [سورة األحقاف
ِ
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Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt
điều mới trong các sứ giả (của Allah). (Chương 46 –
Al-Ahqaf, câu 9).
Có nghĩa là Ta không hề mang đến một điều mới
trong sự thờ phượng Allah , mà điều này đã có trong sứ
mạng các vị Nabi trước Ta.
Sự sáng chế được chia làm hai loại:
1- Sự sáng chế trong sinh hoạt đời sống: như phát
minh, sáng chế ra một thứ gì đó mới mẻ để phục vụ cho
cuộc sống, phục vụ cho sinh hoạt đời thường. Đây là sự
sáng chế được phép.
2- Sự sáng chế trong đạo (thờ phượng): Sáng lập,
bịa ra một điều mới trong đạo (thờ phượng). Đây là việc
làm được gọi là Bid’ah, không được phép bởi vì theo căn
nguyên giáo lý là không được phép tự ý hành động trong
thờ phượng. Thiên sứ của Allah  nói:
.رواه ابلخاري

َ
َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ ُّف ُه َو
}ُُّّرد
{منُّأحدث ُِّفُّأم ِرناُّهذاُّماُّليسُّفِي ِه

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm
trong sứ mạng của Ta thì điều đó không được chấp
nhận” (Albukhari).

ُ َ َُ َْ َْ َ َ َْ ً َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
{منُّع ِملُّعملُّليسُّعلي ِهُّأمرناُّفهوُّردُّ} رواه مسلم

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là
mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp
nhận” (Muslim).

 Phân loại Bid’ah
Bid’ah được phân thành hai dạng:
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 Dạng thứ nhất: Bid’ah bằng lời và niềm tin
chẳng hạn như những lời nói và niềm tin của nhóm phái
Jahmiyah, Mu’tazilah, Rafidhah và phái lệch lạc khác.
 Dạng thứ hai: Bid’ah trong hành động thờ
phượng như thờ phượng Allah  bằng những hình thức
thờ phượng không được giáo lý qui định. Dạng này được
chia làm nhiều loại:
Loại thứ nhất: Bid’ah ở bản chất gốc của thờ
phượng, đó là bịa ra hình thức thờ phượng mới không có
trong giáo lý chẳng hạn như sáng chế ra một lễ nguyện
Salah không được giáo lý qui định hoặc bịa ra một sự
nhịn chay không được giáo lý qui định hoặc sáng lập ra
những ngày lễ không được giáo lý qui định như lễ mừng
sinh nhật cho Nabi và những ngày lễ khác.
Loại thứ hai: Bid’ah ở việc thêm bớt trong hình
thức thờ phượng những nghi thức không được giáo lý qui
định như thêm một Rak’at trong lễ nguyện Salah Zuhur
hoặc Asr chẳng hạn.
Loại thứ ba: Bid’ah ở cung cách thực hiện sự thờ
phượng được giáo lý qui định, đó là thực hiện một hình
thức thờ phượng nào đó theo một cung cách mà giáo lý
không qui định, chẳng hạn như tụng niệm những lời tụng
niệm đúng theo giáo lý nhưng bằng phong cách khác
giáo lý: tụng niệm tập thể một cách đồng loạt.
Loại thứ tư: Bid’ah ở việc ấn định thời điểm và
giờ giấc nào đó mà giáo lý không qui định chẳng hạn như
ấn định việc nhịn chay và lễ nguyện Salah Qiyaam vào
ngày của nửa tháng Sha’baan; quả thật việc nhịn chay và
lễ nguyện Salah trong đêm là có trong giáo lý nhưng ấn
định thời gian cụ thể nào đó cho nó thì cần phải có cơ sở
giáo lý.
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 Giới luật về việc làm Bid’ah trong đạo đối
với tất cả các dạng
Tất cả mọi điều Bid’ah trong đạo đều Haram và
lệch lạc, bởi Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ْ ُ ْ ُ َّ
ٌ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُ ُ
ُّ}كُّبِدعةُُّّضلل ُّة
ُّ كُُّمدثةُُّّبِدع ُّةُّو
ُّ ُّن
ُّ ِ ورُّفإ
ُِّ اتُّاألم
ُِّ { َوإِياك ُّمُّ َوُمدث
.رواه الرتمذي وأبو داود

“Các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới, quả
thật tất cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều
Bid’ah đều lệch lạc” (Abu Dawood và Tirmizdi).
.رواه ابلخاري

َ
َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ ُّف ُه َو
}ُُّّرد
{منُّأحدث ُِّفُّأم ِرناُّهذاُّماُّليسُّفِي ِه

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm
trong sứ mạng của Ta thì điều đó không được chấp
nhận” (Albukhari).

ُ َ َُ َْ َْ َ َ َْ ً َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
{منُّع ِملُّعملُّليسُّعلي ِهُّأمرناُّفهوُّردُّ} رواه مسلم

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là
mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp
nhận” (Muslim).
Các Hadith vừa nêu đều chỉ ra rằng tất cả mọi điều
đổi mới, bịa đặt và sáng chế trong đạo đều là việc làm
Bid’ah; và mọi điều Bid’ah đều lệch lạc không được chấp
nhận.
Sự Bid’ah trong thờ phượng và đức tin là Haram,
nhưng mức độ nghiêm cấm tùy theo từng loại Bid’ah. Có
Bid’ah là Kufr (vô đức tin) như Tawaaf mồ mả để được
đến gần với những người trong mộ, giết tế dâng lên mồ
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mả và thề nguyện với nó, cầu xin khấn vái đến người
trong mộ; còn về lời nói chằng hạn như lời nói thái quá
của nhóm Jahmiyah và Mu’tazilah. Có Bid’ah là phương
tiện dẫn đến Shirk như xây cất trên mồ mả, dâng lễ
nguyện Salah và cầu nguyện tại mồ mả. Có Bid’ah là sự
dấy loạn như niềm tin của những người của nhóm
Khawa-rij, Qadriyah, Marji-ah về những lời nói và đức
tin của họ trái với cơ sở giáo lý. Và có Bid’ah chỉ là tội
lỗi chẳng hạn như sống độc thân, nhịn chay đứng trong
ánh nắng mặt trời, thiến để cắt đứt ham muốn tình dục.

Lưu ý:
Ai phân loại Bid’ah thành Bid’ah tốt và Bid’ah xấu
thì người đó đã sai và đi ngược lại với lời di huấn của
Thiên sứ  khi Người nói:

ٌََ َ

َ ْ َّ ُ َ

.ة}ُّرواه الرتمذي وأبو داود
ُّ كُّبِدعةُُّّضلل
ُّ {و

“Tất cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều
Bid’ah đều lệch lạc” (Abu Dawood và Tirmizdi).
Thiên sứ của Allah  đã khảng định rằng tất cả
mọi điều Bid’ah đều lệch lạc còn người này lại nói không
phải tất cả điều Bid’ah đều lệch lạc mà có một số Bid’ah
tốt. Ibnu Rajab nói trong cuốn sách giảng giải bốn mươi:
lời của Thiên sứ “Tất cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah
và mọi điều Bid’ah đều lệch lạc” là lời nói ngắn nhưng
mang ý nghĩa bao quát tất cả mọi điều Bid’ah, và nó là cơ
sở nền tảng cho các cơ sở giáo lý và nó cũng giống như
lời của Thiên sứ :

َُ
َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
.ُّفُّأم ِرناُّهذاُّماُّليسُّفِي ِهُّفهوُّردُّ} رواه ابلخاري
ِ {منُّأحدث
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“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm
trong sứ mạng của Ta thì điều đó không được chấp
nhận” (Albukhari).
Bởi thế, ai sáng lập và bịa đặt ra một điều gì đó
trong đạo mà nó không có cơ sở giáo lý thì người đó là
kẻ lệch lạc, tôn giáo Islam vô can với y, dù việc đó liên
quan đến niềm tin, hành động hoặc lời nói thầm kín hay
công khai.(26)
Những người này không có sở nào để nói rằng có
những Bid’ah là Bid’ah tốt trừ lời nói của Umar  về lễ
nguyện Salah Tarawih: “Ân phúc cho việc làm Bid’ah
này”.
Họ còn nói: Một số điều được sáng chế ra nhưng
những người Salaf đã không phản đối như tập hợp
Qur’an thành một quyển duy nhất, việc viết và ghi chép
thành sách Hadith.
Trả lời cho điều đó: Tất cả những việc làm này
được giáo lý qui định chứ không phải là những việc làm
bịa đặt và tự sáng lập. Câu nói của Umar  “Ân phúc
cho việc làm Bid’ah này” mang ý Bid’ah về ngôn từ chứ
không phải về giáo lý. Bất cứ điều gì có nền tảng giáo lý
để quay trở lại dựa vào thì khi nói nó Bid’ah là nó mang
ý nghĩa Bid’ah ngôn từ chứ không phải Bid’ah mang ý
nghĩa giáo lý, bởi vì Bid’ah theo giáo lý qui định là điều
không có cơ sở giáo lý để quay trở về. Việc tập hợp
Qur’an thành một quyển duy nhất là có cơ sở giáo lý, đó
là Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh bảo phải viết và ghi
chép Qur’an tuy nhiên nó được viết và biên chép một
(26)

Jami’a Al-Ulum Wal-Hikam
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cách rời rạc, cho nên, các vị Sahabah của Người đã tập
hợp nó lại một quyển Kinh duy nhất để bảo quản. Lễ
nguyện Salah, Thiên sứ của Allah  đã có dâng lễ
nguyện Salah này cùng với các bạn đạo của Người trong
những đêm nhưng sau đó Người không làm nữa sợ rằng
nó sẽ trở thành điều bắt buộc cho họ, nhưng các vị
Sahabah của Người vẫn duy trì lễ nguyện Salah này
nhưng thực hiện một cách riêng lẻ trong sinh thời của
Thiên sứ ; sau khi Thiên sứ của Allah  qua đời Umar
bin Al-Khattaab đã tập hợp mọi người dâng lễ nguyện
Salah một cách tập thể giống như họ đã từng dâng lễ
nguyện này theo sau Thiên sứ của Allah , cho nên nó
không phải là điều Bid’ah trong đạo. Còn về việc ghi
chép Hadith cũng là điều có cơ sở giáo lý, quả thật, Thiên
sứ của Allah  đã ra lệnh biên chép một Hadith cho một
số vị Sahabah khi họ yêu cầu Người về điều đó, tuy
nhiên, nó cấm viết chúng với phần ghi chép của Qur’an
trong thời Thiên sứ vì sợ có lẫn lộn với Qur’an, rồi khi
Thiên sứ của Allah  qua đời thì việc cấm đoán này
không còn nữa bởi vì Qur’an đã được hoàn chỉnh trước
khi Thiên sứ của Allah  qua đời, cho nên sau đó những
người Muslim đã ghi chép lại Hadith để lưu giữ sợ mất.
Cầu xin Allah  ban nhiều phúc lành cho họ trong việc
giữ gìn và bảo quản Kinh sách Thượng Đế của họ và
Sunnah của vị Nabi của họ.
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Chương hai

Sự xuất hiện Bid’ah trong cuộc sống
người Muslim
 Thời điểm xuất hiện Bid’ah
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói(27): Hãy biết
rằng nhìn chung những điều Bid’ah liên quan đến kiến
thức giáo lý, sự thờ phượng chỉ xảy ra trong cộng đồng
vào cuối thời của các vị Khalifah chính trực như Thiên sứ
của Allah  đã thông tin cho biết khi Người nói:

َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ ً َ ْ
َّ ُ
ُ ْ ْ َ ْ َ
َ َ ك ُّْم ُّفَ َس
ُّّت ُّ َوسن ُِّة
ُّ ِ يا ُّفعليك ُّم ُّبِسن
ش ُّمِن
ُّ ن ُّي ِع
ُّ {م
ِ يى ُّاختِلفا ُّكث
َ َ ُْ
ِّ ْ َ ْ َ
َ
َّ
. الرتمذي وابن ماجه وأمحد،ي} رواه أبو داود
ُّ ينُّالمه ِدي
ُّ اش ِد
ِ اْللفاءُُِّّالر
“Ai trong các ngươi sống đến thời sau thì sẽ thấy
nhiều sự mâu thuẫn, lúc bấy giờ các ngươi hãy bám
chặt lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các vị
Khalifah chính trực được hướng dẫn.” (Abu Dawood,
Tirmizdi, Ibu Ma-jah và Ahmad).

Bid’ah đầu tiên xuất hiện là Bid’ah của nhóm
Khawa-rij khi xảy ra sự chia rẽ sau cái chết của Uthman
, sau đó vào cuối thời của Sahabah xuất hiện nhóm
phái Qadriyah, đó là vào cuối thời của Ibnu Umar, Ibnu
(27)

Fata-wa tổng hợp (10/354)
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Abbas, Jabir và các vị Sahabah khác; kế đến là xuất hiện
nhóm Marja-iyah. Riêng nhóm Jahmiyah thì nó xuất hiện
vào cuối thời của thế hệ Ta-bi’een sau Umar bin AbdulAziz.
Những nhóm phái Bid’ah này quả thật đã xuất hiện
vào khoảng thế kỷ thứ hai trong lúc các vị Sahabah vẫn
còn hiện hữu, họ đã phản đối những thành phần này, sau
đó Bid’ah nhóm phái Mu’tazilah xuất hiện, và sau khi
xảy ra Fitnah giữa những người Muslim thì xuất hiện
nhiều mâu thuẫn và có nhiều quan điểm nghiêng về
những nhóm phái Bid’ah đó; còn nhóm phái Bid’ah thần
bí và Bid’ah xây cất trên mồ mả xuất hiện sau các thể kỷ
ân phúc (Sahabah và Ta-bi’een), cứ như thế, càng về sau
thì những điều Bid’ah càng xuất hiện nhiều hơn và với
muôn hình vạn trạng hơn.

 Nơi xuất hiện điều Bid’ah:
Sự xuất hiện những điều Bid’ah trong các quốc gia
Islam đều khác nhau. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah :
Có năm xứ sở lớn mà các vị Sahabah của Thiên sứ 
sinh sống cũng như là những cái nôi của kiến thức giáo lý
và đức tin Iman: Makkah, Madinah, Kufah, Basrah và
Sham. Đây là những cái nôi của Qur’an, Hadith, Fiqh
(giáo lý thực hành), sự thờ phượng và mọi kiến thức của
Islam. Từ những nơi này đều xuất hiện những căn cơ của
Bid’ah ngoại trừ Madinah; Kufah là nơi xuất hiện Shi’ah
và lan ra những nơi khác, Basrah là nới xuất hiện nhóm
Mu’tazilah sau đó lan ra ở những nơi khác, Sham là xuất
hiện nhóm Nawa-sib, riêng nhóm phái Jahmiyah thì xuất
hiện từ hướng Khara-saan và đây là nhóm Bid’ah xấu
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nhất. Sự xuất hiện và hình thành những nhóm Bid’ah đều
tùy theo khoảng cách xa so với khu vực của Nabi. Khi
cuộc chia rẽ sau cái chết của Uthman  thì xuất hiện
Bid’ah Al-Hururiyah. Riêng Madinah Nabawiyah thì
bình an vô sự không có những điều Bid’ah này; mặc dù
nhóm Qadriyah và những nhóm khác được hình thành từ
đây nhưng những nhóm này không thể công khai khác
với Shi-ah ở Kufah, Mu’tazilah ở Basrah và Nawa-sib ở
Sham thì công khai nổi loạn. Quả thật, Thiên sứ của
Allah  đã có nói rằng Dajjaal sẽ không thể vào được
Madinah khi nó xuất hiện; và kiến thức giáo lý và đức tin
Iman sẽ luôn hiên diện cho đến thời của Malik, đó là vào
thế kỷ thứ tư.(28)
Riêng trong suốt thời gian ba thế kỷ hồng phúc thì
ở Madinah Nabawiyah không hề có bất cứ nhóm Bid’ah
nào xuất hiện.

 Những nguyên nhân cho sự hình thành
những nhóm phái Bid’ah
Không phải nghi ngờ gì nữa rằng việc bám chặt lấy
Kinh Qur’an và Sunnah của Thiên sứ thì chắc sẽ thoát
được khỏi việc rơi vào Bid’ah và lệch lạc. Allah, Đấng
Tối Cao phán:

َ َ َّ َ
َ َ َ َ ُّ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ
ُ
ٱلسبُل ف َتف َّرق بِك ۡم
ص َر َٰ ِِط ُم ۡس َتقِيما فٱتبِعوِ ُۖ وَّل تتبِعوا
ِ ﴿ َوأن هَِٰا
َ َ
]873 :عن سَِيلِهِۚۚ﴾ [سورة األنعام

(28)

Fata-wa tổng hợp (20/300 – 302).
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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 6 – Al-An’am,
câu 153).
Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng: “Thiên sứ của
Allah  nói vạch một đường cho chúng tôi và nói:

َ
ًْ َ ْ ُ
ُّ }س ُّت ُِّق ُّي ُّما
ُّ للُِّ ُّم
ُّ {هذاُّسبِيلُُّا

“Đây là con đường ngay chính của Allah”
Sau đó, Người  vạch nhiều đường vạch khác, bên
trái, bên phải rồi Người nói:

َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َّ ٌ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ل
َ
}انُّيدعوُّإ ِ ْْل ُِّه
ُّ لُّعلي ُِّهُّشيط
ُّ ِ يلُّإ
ُّ ِسُّمِنهاُّسب
ُّ لُّلي
ُّ {ه ِذ ُّه ُِّالسب

“Đây là những con đường mà Shaytan kêu gọi đến với
nó”.
Sau đó, Thiên sứ của Allah  đọc câu Kinh:

َ َٰ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡكم
ِ
َٰ
ِ ﴿وأن هِا
ِ صرِط مستقِيما فٱتبِعوِ ُۖ وَّل تتبِعوا ٱلسبل فتفرق ب
َ َ
]873 :عن سَِيلِهِۚۚ﴾ [سورة األنعام
Và quả thật đây là con đường ngay chính của Ta
(Muhammad). Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con
đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi
con đường của Ngài (Allah). (Chương 6 – Al-An’am,
câu 153).” (Hadith do Ahmad ghi lại).
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Bởi thế, ai đi ngược lại với Kinh sách của Allah 
và Sunnah thì người đó đã bước vào những con đường
lệch lạc và Bid’ah.
Những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành
nhứng nhóm người Bid’ah được tóm lược trong
những điều sau đây:
“Thiếu hiểu biết về kiến thức giáo lý, đi theo dục
vọng của bản thân, đi theo những quan điểm, tư tưởng và
những cá nhân một cách mù quáng, bắt chước những kẻ
ngoại đạo”.
Thiếu hiểu biết về kiến thức giáo lý:
Khi thời đại cũng như con người càng cách xa
chứng tích của Bức Thông Điệp (Islam) thì kiến thức tôn
giáo càng trở nên ít đi và sự ngu dốt và thiếu hiểu biết về
đạo càng trở nên nhiều hơn. Điều này giống như Thiên sứ
của Allah  đã cho biết trong lời di huấn của Người:

ً َ ًَ

ْ

ََ َ َ ْ ُ ْ

ْ َ ْ َ

 الرتمذي وابن ماجه،مُّفسيىُّاختِلفاُّكثِيا} رواه أبو داود
ُّ شُّمِنك
ُّ نُّي ِع
ُّ {م
.وأمحد

“Ai trong các ngươi sống đến thời sau thì sẽ thấy
nhiều sự mâu thuẫn.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Ibu Majah và Ahmad).

ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
ُّض
ُّ ِ نُّيقب
ُّ ك
ُّ ِتع ُّهُّم
ُّ ِ لُّيقب
ُّ ُّالل
ُّ ُّن
ُّ ِ {إ
ِ ُّول،ِِنُّال ِعباد
ِ ُّين،ضُّال ِعل ُّمُّان ِِتاَع
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ً َّ ُ ً ُ ُ ُ َّ َ َ ً َ ْ ُ ْ َ َّ َ
َْ
َ ُ
ُّال
ُّ اسُّرءوساُّجه
ُّ ُّاَّت ُّذُّانل،قَُّعل ِما
ُِّ ّتُّإِذاُّل ُّمُّيب
ُّ ُّح،ِضُّالعلماء
ُّ ِ ال ِعل َُّمُّبِقب
َ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ل ََ َ ل
.ُّفضلواُّوأضلوا}ُّرواه ابلخاري ومسلم،يُّعِلم
ُِّ ُّفأفتواُّبِغ،فسئِلوا
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“Quả thật, Allah không lấy lại kiến thức đạo bằng
cách bóc nó đi khỏi các bề tôi mà Ngài lấy lại kiến
thức đạo bằng cách bắt hồn của các học giả cho đến
khi không còn một vị A’lim (học giả) nào nữa, lúc đó
con người sẽ bầu những người dốt (kiến thức đạo) lên
làm lãnh đạo, những người này khi được hỏi thì họ sẽ
Fata-wa một cách không có kiến thức, thế là họ lầm
lạc càng trở nên lầm lạc.” (Albukhari, Muslim).
Bởi thế, một khi kiến thức đạo và các học giả mất
đi thì đó là cơ hội để cho những điều Bid’ah nổi dậy và
lan rộng.
Đi theo dục vọng của bản thân:
Ai nghịch lại với Qur’an và Sunnah là những kẻ đi
theo dục vọng của bản thân như Allah  phán:

ُّ َ َ
ُ ٓ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ ْ
َ ۡ َ ۡ َّ َ
جيبُوا لك فٱعل ۡم أن َما يَتب ِ ُعون أه َوا َءه ۡ ۚم َو َم ۡن أضل م َِّم ِن
ِ ﴿فإِن لم يست
َ َ َّ َّ َّ َ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ َّ
ُ َ
َ ٱلظَٰلِم
﴾٥ ني
ٱَّلل َّل َي ۡهدِي ٱلقوم
ٱت َب َع ه َوى َٰ ُه بِغ ۡۡيِ هدى مِن ٱَّللِۚ إِن
ِ
]70 :[سورة القصص

Nhưng nếu chúng không đáp lại lời Ngươi
(Muhammad) thì có nghĩa 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 28 – Al-Qisas, câu 50).
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َ َ َ َ َ َ ۡ َٰ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ُ َٰ َ َ ُ َ َ َ َ َّ
ََ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ََٰع
َٰ
﴿أفرءيت م ِن ٱَّتِ إِلههۥ هوىه وأضله ٱَّلل َع عِل ٖم وختم
َ َٰ َ
َّ
ۡ
َ ََع ب
َٰ َ َ َس ۡمعِهِۚ َوقَلۡبِهِۚ َو َج َع َل
صِ ِۚ غ
ِِۚش َوة ف َمن َي ۡهدِيهِ مِن َبع ِد ٱَّلل
ِ
َ َّ َ َ َ َ َ
]53 :﴾ [سورة اْلاثية٢٣ أفل تِك ُرون
Thế Ngươi 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
45 – Al-Jathiyah, câu 23).
Đi theo những quan điểm, tư tưởng và những
cá nhân một cách mù quáng
Thay vì đi theo cơ sở giáo lý cũng như bằng chứng
từ Qur’an và Sunnah thì họ lại đi theo những quan điểm,
tư tưởng lệch lạc cũng như những cá nhân nào đó một
cách mù quáng. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ
ِۡ ٱَّلل قَالُوا ْ ب َ ۡل زَتَّب ُع َما ٓ َألۡ َف ۡينَا َعلَيه
ُ َّ َ َ َز
َ َ ِيل ل َ ُه ُم ٱتَّب ُعوا ْ َما ٓ أ
﴿ِإَوذا ق
ِ
ِ
َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َُٓ َ َ َ َۡ ََ َََٓٓ َ
﴾ [سورة ابلقرة١٧٠ ءاباءزا ۚ أولو َكن ءاباؤهم َّل يعقِلون شيا وَّليهتدون
]170 :

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
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không được hướng dẫn ư?! (Chương 2 – Al-Baqarah,
câu 170).
Và đây là tình trạng của mốt số người trong thời
đại ngày nay khi họ đi theo những trường phái lệch lạch
như Sufi, trường phái tôn vinh mồ mả mà ngoảnh mặt với
Qur’an và Sunnah, và lý do mà họ làm trái với Qur’an và
Sunnah là lập luận: chúng tôi đi theo ông cha và tổ tiên
của chúng tôi.
Bắt chước những kẻ ngoại đạo:
Đây là điều nghiêm trọng và tệ hại nhất trong thực
trạng Bid’ah.
Ông Abu Wa-qid Allaythi thuật lại: Chúng tôi
cùng ra đi với Thiên sứ của Allah  đến Hunain. Những
người thờ đa thần có một cây táo, họ thường nghỉ chân ở
đưới gốc cây này và treo gươm kiếm của họ lên đó và họ
gọi cây táo đó là Zhaatu Anwaat. Chúng tôi đi ngang qua
một cây táo, chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah,
Người hãy làm cho nó thành cây Zhaatu Anwaat giống
Zhaatu Anwaat của họ (để nghỉ chân và treo vũ khí trên
đó). Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ٓ َّ ۡ
ْ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َ ُ َُْ َ َ َ َ َ
ِ {قلتمُّو
ٱج َعل نلَا إِلَٰها ك َما
﴿ُّ:ُّاَّليُّنف ِِسُّبِي ِدهُّكماُّقالُّقومُّموَس
َ
َ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ َ ٞ
}ُّ]835 :﴾ [سورة األعراف١٣٨  َت َهلونٞل ُه ۡم َءال َِهة ۚ قا َ إِزك ۡم ق ۡوم

“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài,
các ngươi giống như dân 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
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đám người ngu muội!” (Chương 7 – Al-A’raf, câu
138).” (Ahmad).
Đây là Hadith cho thấy sự bắt chước những người
ngoại đạo là việc làm của dân Isra’il khi họ yêu cầu Nabi
Musa làm cho họ một thần linh để họ thờ phượng. Một số
vị Sahabah đòi Thiên sứ Muhammad  làm cho cây táo
thành một cái cây phúc lành cho họ ngoài sự phúc lành
của Allah . Đây là thực trạng của ngày nay, đa số người
Muslim đã bắt chước những người ngoại đạo trong việc
sáng chế và bịa ra những hình thức thờ phượng mới và
trong việc làm Shirk như tổ chức mừng lễ sinh nhật,
mừng lễ vào các ngày, tháng của sự kiện đặc biệt nào đó,
mừng lễ kỷ niệm, dựng lên các tượng đài kỷ niệm, xây
cất mồ mả, ...
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Chương ba

Góc nhìn của cộng đồng Islam về những
người Bid’ah, đường lối của phái Sunnah
và Jama’ah trong việc phản hồi lại họ
Những người của phái Sunnah và Jama’ah vẫn
luôn phản đối những người của nhóm phái Bid’ah, họ
phản đối và ngăn cản những người dị giáo, sau đây là
một số hình ảnh:
 Bà Ummu Addarda’  nói: Abu Addarda’  bước
vào nhà với vẻ mặt giận dữ, tôi hỏi: Có chuyện gì xảy ra
với ông? Ông nói: Thề bởi Allah, ta không thấy ở họ bất
cứ điều gì từ mệnh lệnh của Muhammad ngoài việc họ
dâng lễ nguyện Salah. (Albukhari).
 Umar bin Yahya nói: Tôi nghe cha tôi thuật lại
rằng ông nội tôi nói: Chúng tôi đang ngồi ngay cửa của
Abdullah bin Mas’ud trước giờ lễ nguyện Salah Fajar,
khi ông đi ra chúng tôi đi bộ cùng ông đến Masjid. Rồi
Abu Musa Al-Ash’ary đến chỗ chúng tôi và nói: Abu
Abdurrahman đã ra chưa? Chúng tôi nói: Không thấy.
Thế là ông ấy ngồi cùng với chúng tôi cho đến khi ông
Abu Abdurrahman ra. Khi ông Abdurrahman đi ra thì tất
cả chúng tôi đứng dậy tiến đến chỗ ông ấy. Ông Abu
Musa Al-Ash’ary nói: Này Abu Abdurrahman, quả thật
tôi thấy trong Masjid ông đã phản đối một điều mà tôi
thấy rằng đó là điều tốt – Alhamdulillah. Ông Abu
Abdurrahman nói: Đó là điều gì? Abu Musa Al-Ash’ary
nói: Tôi nhìn thấy trong Masjid có một nhóm người ngồi
đợi lễ nguyện Salah, nhóm người này chia thành nhiều
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nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ có một người đàn ông chủ trì
(nhóm trưởng) và trên tay họ là những viên sỏi. Người
nhóm trưởng nói hãy Takbir 100 lần thì họ thì Takbir 100
lần, người nhóm trường nói hãy Tahleel (nói câu La-ilaha-illallah) 100 lần thì họ Tahleel 100 lần, người nhóm
trưởng nói hãy Tasbeeh 100 lần thì Tasbeeh 100 lần. Ông
Abu Abdurrahman nói: Anh nói gì với họ? Ông Abu
Musa Al-Ash’ary nói: Tôi chẳng nói gì với họ cả, tôi đợi
ý kiến của ông (hoặc tôi đợi mệnh lệnh của ông). Sau đó,
ông Abu Abdurrahman rời đi và chúng tôi đi cùng với
ông đến chỗ của nhóm người đó, ông đứng tại chỗ họ và
nói: Các người đang làm gì ở đây? Này cộng đồng tín đồ
của Muhammad điều gì làm các người trở nên tệ hại
nhanh chóng thế này, các bạn đạo của Người vẫn còn rất
nhiều, chiếc áo của Người vẫn còn chưa rách, vật dụng
của Người vẫn còn chưa hư hỏng, thề bởi Đấng mà linh
hồn tôi nằm trong tay Ngài rằng chẳng lẽ các người nghĩ
các người đang được hướng dẫn tốt hơn cộng đồng tín đồ
của Muhammad ư hay các người đang muốn mở ra một
cánh cửa của sự lệch lạc? Những người đó nói: Này Abu
Abdurrahman, xin thề bởi Allah, chúng tôi chỉ muốn điều
tốt lành thôi. Ông Abu Adurrahman nói: Đã có bao nhiêu
người muốn điều tốt nhưng đã không bao giờ đạt được ..
sau đó ông rời đi. Umar bin Salamah nói: Chúng tôi thấy
đa số những người trong nhóm người đó đã chỉ trích
chúng tôi vào một ngày nọ cùng với những người
Khawa-rij.(29)

Adda-rami ghi lại trong lời mở đầu của bộ Sunan của ông số
210.
(29)
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 Một người đàn ông đến gặp Imam Malik bin Anas
, nói: Tôi định tâm Ihram từ chỗ nào? Imam Malik nói:
từ điểm Miqaat mà Thiên sứ của Allah  qui định phải
Ihram từ chỗ đó. Người đàn ông đó nói: Nếu tôi định tâm
Ihram tại một chỗ xa hơn thì sao? Imam Malik nói: Tôi
thấy điều đó không được. Người đàn ông đó nói: Ông
ghét điều đó sao? Imam Malik nói: Tôi ghét điều Fitnah
của anh. Người đàn ông đó nói: Làm gì có chuyện Fitnah
trong việc tôi làm thêm điều tốt chứ? Imam Malik nói:
Quả thật, Allah  phán:

ُ َ ٓ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ُِ صيبَ ُه ۡم ف ِۡتنَ ٌة أ َ ۡو ي
َ ص
يب ُه ۡم
ِ ﴿فليحِرِ ٱَّلِين َيال ِفون عن أم ِرِ ِۚ أن ت
َ ٌ َ َ
ٌ
]13 : عِاب أ ِِلم﴾ [سورة انلور

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh
của Y (Thiên sứ Muhammad) nên biết rằng làm như
thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự
trừng phạt đau đớn. (Chương 24 – Annur, câu 63).
Còn có việc làm nào Fitnah hơn việc anh lại tự
khẳng định một sự việc mang lại ân phúc khi mà Thiên
sứ của Allah không hề khẳng định như thế.(30)
Đây là một số hình ảnh về việc các học giả luôn
phản đối và ngăn những điều Bid’ah, và các học giả vẫn
luôn như thế trong mọi thời đại, Alhamdulillah!.

(30)

Abu Sha-mah nói trong cuốn sách của ông: Al-Ba-ith Ala
Inkaar Al-Bid’a Wal-Hawa-dith, trích từ lời của ông Abu Bakr AlKhalaal trang 14.
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 Đường lối của những người phái Sunnah
và Jama’ah trong việc phản hồi lại những
người Bid’ah:
Đường lối của họ là dựa trên Qur’an và Sunnah.
Đây là đường lối thuyết phục khi những người Bid’ah
chưa hiểu rõ. Phái Sunnah và Jama’ah luôn dẫn chứng
bằng Qur’an và Sunnah rằng phải bám chặt lấy Sunnah
và ngăn cấm điều Bid’ah và đổi mới.
Quả thật, họ đã viết và biên soạn nhiều sách nói về
vấn đề đó. Họ đã phản bác trong các cuốn sách của họ về
những tín ngưỡng lệch lạc của Shi’ah, Khawa-rio,
Jamiyah, Mu’tazilah, Asha’irah. Họ đã biên soạn các
sách chuyên đề về vấn đề đó như Imam Ahmad đã viết
cuốn sách “Arrad Ala Al-Jahmiyah” – “Phản bác nhóm
phái Jahmiyah” và những vị Imam khác cũng đã biên
soạn về chuyên đề đó như Uthman bin Sa’eed Addarami, tương tự trong các sách của Sheikh Ibnu Taymiyah
và học trò của ông Ibnu Al-Qayyim, Sheikh Muhammad
bin Abdul-Wahaab và những vị học giả khác. Riêng các
cuốn sách chuyên phản bác những nhóm phái Bid’ah thì
có rất nhiều, tiêu biểu như:
1- “Al-Itisaam” của Imam Ash-Sha-ti
2- “Iqtidha’ Assiraat Al-Mustaqeem” của Sheikh
Islam Ibnu Taymiyah.
3- “Kitab Inkaar Al-Hawa-dith Wal-Bid’a” của Ibnu
Wadhaah
4- “Al-Hawa-dith Wal-Bid’a” của Al-Turtu-si
5- “Al-Ba-ith Ala Inkaar Al-Bid’a Wal-Hawa-dith”
của Abu Sha-mah.
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Một số sách tiêu biểu của thời đại nay:
1- “Al-Ibdaa’ Fi Madhaar Al-Ibtidaa’” của Sheikh Ali
Mahuzh.
2- “Assunan Wal-Mubtadi’aat Al-Muta’alliqah BilAzdkaar Wassalawaat” của Sheikh Muhammad bin
Ahmad Ash-Shaqi-ry Al-Hawa-midi.
3- “Risa-lah Attahzheer Min Al-Bid’a” của Sheikh
Abdul-Aziz bin Baaz.
Và các học giả Muslim vẫn mãi luôn phản bác và
ngăn chặn những người Bid’ah, họ vẫn tiếp tục con
đường bảo vệ và gìn giữ tôn giáo đúng đắn của Allah .

Chương bốn
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Nói về một số việc làm Bid’ah của thời
đại ngày nay
Những việc làm Bid’ah tiêu biểu của thời đại ngày
nay:
1- Mừng lễ sinh nhật cho Thiên sứ của Allah .
2- Tìm phúc lành từ những địa điểm, những chứng
tích, những người đã khuất và những gì khác.
3- Bid’ah trong khía cạnh thờ phượng và cúng tế
Allah .
Có rất nhiều việc làm Bid’ah của thời đại ngày nay
do ở cách xa thời đại trước đây, ít kiến thức đạo và nhiều
sự kêu gọi và tuyên truyền đến với những điều Bid’ah,
trái đạo, và bắt chước những người ngoại đạo trong
phong cách sinh hoạt và nghi thức, điều này đã chứng
thực lời di huấn của Thiên sứ  khi Người nói:
.رواه ابلخاري

ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ
}نُّقبلك ُّم
ُّ نَُّك
ُّ نُّم
ُّ نُّس
ُّ {تلتبع

“Chắc chắn các ngươi sẽ đi theo các đường lối của
những người thời trước các ngươi.” (Albukhari).

 Tổ chức mừng sinh nhật của Nabi vào
tháng Rabi’a Al-Auwal (tháng 3 Hijri)
Đây là việc làm bắt chước theo những người Thiên
Chúa giáo khi họ thường tổ chức mừng sinh nhật cho
Nabi Ysa (Giêsu)  của họ được gọi là Lễ Giáng sinh.
Những người Muslim thiếu hiểu biết cũng như những
học giả lệch lạc đã tổ chức lễ này vào tháng Rabi’a Al-
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Auwal (tháng 3 lịch hijri) hàng năm để mừng sinh nhật
cho Thiên sứ Muhammad . Một số họ tổ chức lễ này
trong các Masjid, một số thì tổ chức tại nhà của họ hoặc
ở tại một địa điểm nào đó dành riêng. Công chúng đến
tham dự ngày lễ này rất đông đảo, trong ngày này họ
thường ngâm thơ ca hát ca ngợi và tán dương Thiên sứ
của Allah  giống như những người Thiên Chúa đã ca
ngợi Nabi Ysa quá mức đến độ thái quá, đó là đưa Người
lên vị trí ngang hàng với Thượng Đế. Quả thật, Thiên sứ
của Allah  đã cấm việc làm thái quá đối với Người
trong việc ca tụng Người, Người nói:

ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َْ َ َ
ُْ َ
َ
ُُّّفقولوا،ُّفإِنماُّأناُّعبده،نُّمري ُّم
ُّ تُّانلصارىُّاب
ُِّ ونُّكماُّأطر
ُّ ِ لُّتط ُر
ُّ {
ُُ ُ َ َ
َُْ
.ول}ُّرواه ابلخاري
ُّ للُِّورس
ُّ عب ُّدُّا
“Các ngươi chớ đừng ca ngợi Ta giống như những
người Thiên chúa đã ca ngợi con trai của Maryam,
bởi quả thật Ta chỉ là người bề tôi của Allah, các
ngươi hãy nói: người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ
của Ngài.” (Albukhari).

Ca ngợi ở đây là ca tụng Người một cách quá mức.
Có thể họ tin rằng Thiên sứ của Allah  đến tham dự
mừng lễ với họ.
Và một trong những điều sai trái đồng hành với
ngày lễ này là họ cùng nhau ca hát và đánh trống, thêm
vào đó, họ còn làm những hành động tụng niệm của
nhóm phái Sufi. Vào ngày này, nam nữ đến tham dự trà
trộn với nhau là một trong những điều Fitnah khôn
lường. Và điều này đã chứng thực lời của Thiên sứ  khi
Người nói:
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ٌ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ
}كُّبِدعةُُّّضلل ُّة
ُّ كُُّمدثةُُّّبِدع ُّةُّو
ُّ {و

“Và mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều Bid’ah
đều lệch lạc.” (Muslim).
Lễ mừng sinh nhật cho Nabi  là việc làm Bid’ah
bởi vì nó không có sơ sở giáo lý từ Qur’an, Sunnah hay
việc làm của các vị Sahabah cũng như những người Salaf
ở các thế kỷ ân phúc mà nó chỉ xảy ra sau thế kỷ thứ tư
Hijri. Việc làm này là do nhóm phái Shi’ah Fatimah hình
thành. Imam Abu Hafs Taaj Addin Al-Fa-kaha-ni  nói:
Quả thật, một câu hỏi được lặp đi lặp lại của một số
người về việc những người tổ chức ngày lễ vào tháng 3
hijri và gọi đó là Mawlid (lễ sinh nhật) có cở giáo lý hay
không thì tôi nói: Cầu xin Allah  phù hộ, tôi không hề
biết lễ Mawlid này có trong cở sở giáo lý từ Qur’an hay
Sunnah của Thiên sứ  và cũng không một ai trong các
học giả gương mẫu về tôn giáo nói về điều này; mà thật
ra nó là việc làm Bid’ah do những người lệch lạc sáng
lập và hình thành.(31)
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Những gì mà
một số người đã làm hoặc là bắt chước theo Thiên Chúa
giáo trong việc mừng sinh nhật cho Ysa (Giêsu)  hoặc
là yêu thương và tôn vinh Nabi  .. Ai lấy ngày sinh của
Nabi  làm ngày lễ trong khi mọi người đang tranh cãi
nhau về ngày sinh của Người thì đây là việc mà các vị
Salaf không hề làm, nếu việc làm này tốt đẹp thì các vị
Sahabah đã làm bởi họ luôn tiên phong làm điều tốt đẹp
và bởi vì họ yêu thương Nabi  và kính trọng Người hơn
(31)

Bức Thông Điệp về việc làm Mawlid.

Kitaab Tawhid

185

chúng ta. Thật ra, sự yêu thương và kính trọng Thiên sứ
 được thể hiện ở việc vâng lời Người và tuân thủ những
gì Người ra lệnh và nghiêm cấm, thể hiện ở việc bảo tồn
Sunnah của Người một cách công khai và thầm kín, thể
hiện ở việc tuyên truyền và kêu gọi mọi người đến với
Sunnah của Người, và thể hiện ở việc đấu tránh cho con
đường Sunnah của Người bằng trái tim, chiếc lưỡi và thể
xác. Đó là đường lối của những người Muhajir và Ansaar
và những người đi theo trên con đường tốt đẹp của họ.(32)

 Tìm phúc lành từ những địa điểm, những
chứng tích, những người đã khuất và những gì
khác.
Một trong những việc làm Bid’ah là tìm phúc lành
từ các tạo vật. Đây là một trong các hình thức và sắc thái
của sự thờ phượng bục tượng. Tìm phúc lành có nghĩa là
cầu xin phúc lành, và chỉ có Allah  là Đấng duy nhất có
quyền năng ban phúc. Ngài là Đấng ban xuống phúc lành
và khẳng định nó. Còn tạo vật thì không có khả năng ban
phúc, không có khả năng khẳng định nó hay giữ nó. Cho
nên, việc tìm ân phúc từ các địa điểm, các vết tích cổ
xưa, hay một cá nhân nào đó dù còn sống hay đã chết đều
không được phép bởi vì đó là hành động Shirk nếu cho
rằng sự vật nào đó ban cho phúc lành hoặc là phương tiện
dẫn đến Shirk nếu cho rằng việc viếng thăm nó hoặc sờ
chạm vào nó là nguyện nhân đạt được phúc lành từ nơi
Allah . Riêng đối với việc các vị Sahabah từng tìm
phúc lành từ tóc của Thiên sứ, từ nước bọt của Người và
những gì khác từ cơ thể Người thì đó là điều riêng biệt ở
(32)

Iqtidha’ Assiraat Al-Mustaqeem (2/615).
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Thiên sứ của Allah  lúc Người còn sinh thời, bằng
chứng cho điều này là các vị Sahabah đã không tìm phúc
lành từ mộ của Người sau khi Người qua đời. Các vị
Sahabah cũng không tâm niệm rằng những địa điểm nào
nên dâng lễ nguyện Salah tại đó hoặc ngồi tại đó để được
phúc lành, tương tự họ cũng không hề cho rằng những cá
nhân nào đó ngoan đạo và cao quý đến nỗi có thể mang
lại phúc lành cho nên họ không tìm phúc lành tức các vị
Sahabah cao quý như Abu Bakr, Umar hay những ai khác
dù lúc họ còn sống hay lúc họ đã chết. Họ không hề đi
vào hang núi Hira’ để dâng lễ nguyện Salah hay cầu
nguyện ở trong đó. Họ cũng không đi đến ngọn núi Tur,
nơi mà Allah  đã nói chuyện với Nabi Musa  để
dâng lễ nguyện Salah hay câu nguyện tại đó. Nói chung
họ không hề đi đến bất cứ nơi nào được nói là địa điểm
của các vị Nabi hay những cá nhân ngoan đạo nào đó để
dâng lễ nguyện Salah và cầu xin. Ngay cả khi chỗ mà
Thiên sứ của Allah  thường dâng lễn nguyện Salah
trong Madinah thì cũng không hề có ai trong các vị
Sahabah đến để tìm phúc lành. Như vậy, nếu như ngay cả
chỗ của Thiên sứ , một vị Nabi cao quý nhất trong các
vị Nabi của Allah  cũng không được phép đến đó tìm
phúc lành thì nói chi đến ai khác ngoài Người. Tóm lại,
tất cả đều không nằm trong giáo lý của Thiên sứ .

 Những điều Bid’ah trong phương diện
thờ phượng và dâng cúng Allah
Những điều Bid’ah trong phương diện thờ phượng
ở thời đại này rất nhiều. Nguyên tắc giáo lý trong thờ
phượng là không được tự ý hành động bất cứ một hình
thức thờ phượng nào ngoại trừ giáo lý qui định, còn bất

Kitaab Tawhid

187

cứ điều gì giáo lý không qui định thì đều là việc làm
Bid’ah bởi lời di huấn của Thiên sứ :

َ َ ُ َ َُ َْ َْ َ

َ َْ ً َ َ َ َ ْ َ

{منُّع ِملُّعملُّليسُّعلي ِهُّأمرناُّفهوُّردُّ} رواه مسلم

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là
mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp
nhận” (Muslim).

 Những hình thức thờ phượng được diễn
ra rất nhiều trong thời đại ngày nay nhưng
không hề có trong giáo lý Islam, tiêu biểu:
Định tâm vào lễ nguyện Salah bằng cách nói
bằng lời:
Người dâng lễ nguyện Salah khi định tâm thì nói
bằng lời: Tôi định tâm dâng lễ nguyện Salah vì Allah thế
này, thế này. Đây là việc làm Bid’ah bởi vì nó không
phải là Sunnah của Thiên sứ , và bởi vì Allah Tối Cao
đã phán:

َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ُ
َّ َ ُ َ ُ َ ۡ ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َٰ
َٰ
ت وما ِِف
ِ ﴿قل أتعل ِمون ٱَّلل بِدِين ِكم وٱَّلل يعلم ما ِِف ٱلسمو
َ ۡ َ ُ ُ َّ َ ِ َ ۡ
ٞ
]81 :﴾ [سورة اْلجرات١٦ ل َش ٍء عل ِيم
ِ ٱَلۡرض وٱَّلل بِك

Ngươi (Muhammad) hãy bảo chúng: “Phải chăng
các người muốn dạy Allah về tôn giáo của các người
trong lúc Allah biết hết mọi vật trong các tầng trời và
mọi vật dưới đất hay sao? Quả thật, Allah biết hết cả
mọi điều. (Chương 49 – Al-Hujuraat, câu 16).
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Định tâm là ở con tim chứ không phải bằng lời nói
trên môi. Định tâm là việc làm của trái tim chứ không
phải là việc làm của chiếc lưỡi.
Những viêc làm Bid’ah thường thấy:
- Tụng niệm tập thể một cách đồng loạt sau lễ
nguyện Salah là việc làm Bid’ah, bởi vì giáo lý chỉ qui
định cho mỗi người tự mình tụng niệm.
- Yêu cầu đọc bài Fatihah vào các dịp cũng như sau
Du-a hoặc đọc cho người chết là việc làm Bid’ah.
- Làm thức ăn và mở tiệc tùng trong đám tang với ý
nghĩ rằng đó là hành động an ủi gia đình người chết.
- Tổ chức lễ mừng kỷ niệm tôn giáo như kỷ niệm sự
Isra’ và Mi’raaj, kỷ niệm Hijrah của Nabi .
- Nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah trong đêm vào
vào ngày giữa tháng Sha’baan.
- Xây tô mồ mả thành lăng mộ, trồng cây và thấp
sáng nơi mồ mả.

 Lời kết
Quả thật, Bid’ah là phong cách và đường lối của
sự vô đức tin. Nó là sự thêm bớt trong tôn giáo điều mà
Allah  và Thiên sứ của Ngài  không qui định.
Bid’ah là việc làm xấu xa và đại nghịch. Shaytan
yêu thích những người Muslim phạm phải các việc làm
Bid’ah bởi nó biết rằng người làm điều tội lỗi có thể họ
sẽ quay đầu sám hối nhưng người làm điều Bid’ah thì
thường cho rằng y đang làm đúng, y đang làm điều mà
Allah  yêu thích nên không sám hối.
Những người làm điều Bid’ah thường ghét những
người theo Sunnah bởi những việc làm Sunnah của họ.
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Những người Bid’ah là những người sẽ bị Allah  giận
dữ và trừng phạt và Ngài sẽ khiến họ lệch khỏi con
đường chân lý.
Cầu xin Allah  phù hộ cho tôn giáo của Ngài, xin
Ngài nhấc cao lời Tawhid của Ngài và hạ thấp những ai
là kẻ thù của Ngài.

ح
َّ َ ُ َ ِّ َ َ َ َّ َ ُ َو َص ََّل
.آِل َو َصح هب هه
اهلل َوسل َم لَع ن هبينا حمم ٍد َو ه ه

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho
Nabi của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người
cùng tất cả các bạn đạo của Người!!!.
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