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َِن الرَِّحيممِ   ِمْسِب اهلِل الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 
 

Lời Mở Đầu 
 

دَ  إِنَّ  َمم ِ  اْلم ِفُرهُ َوَنُعوذُ بِ ََنمَمُدهُ وَ  لِِلَّ تَغم تَِعينُهُ َونَسم وِر  اهللِ نَسم ِمنم ُُشُ
نمُفِسنَا

َ
َماِِلَا، أ عم

َ
دِ  َوِمنم َسيِّئَاِت أ ِللم  ،فَاَل ُمِضلَّ َلُ  اهللُ  هِ َمنم َيهم َوَمنم يُضم

نم ََل  ،فَاَل َهاِدَي َلُ 
َ
َهُد أ شم

َ
هَ َوأ ـٰ يَك َلُ إَِلَّ ا إِلَ َدهُ ََل َُشِ نَّ  هلُل وَحم

َ
َهُد أ شم

َ
َوأ

ًدا َعبمُدُه َورَُسوُلُ  َحاولَََعَ آِلِ وَ  َصَّلَّ اهلُل َعلَيمهِ  حُمَمَّ صم
َ
بِِه َوَمنم تَِبَعُهمم أ

يمِن  ِم ادلِّ َساِن إََِل يَوم ِليماً َكِثرياً  بِإِحم ُد:وََسلََّم تَسم ا َبعم مَّ
َ
 ، أ

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều 

kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu 

xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở 

tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong 

mọi việc làm của bầy tôi. Chắc rằng ai đã được Ngài dẫn 

dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ 

không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên thệ không có 

Thượng Đế nào đích thực ngoài Allah, Đấng duy nhất 

không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài và xin chứng 

nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của 

Ngài, cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, 

cho gia quyến của Người, cho bằng hữu của Người và 

cho tất cả những ai noi theo tấm gương cao quí của họ 

cho đến ngày cuối cùng, Am maa Ba’d: 
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Quyển sách “Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ 

Phượng” đã được xuất bản nhiều lần kể từ năm 1416 H 

(nhằm năm 1995), xem đây là ấn bản đầu tiên và chúng 

tôi xin gởi lời cám ơn trịnh trọng đến giáo sư tiến sĩ 

Abullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Taiyaar - cầu xin 

Allah ban điều tốt cho ông -. 

 Nhằm thực hiện theo tiêu chí, qui tắc và di huấn 

của Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen – cầu 

xin Allah thương xót ông – đã để lại là được phép xuất 

bản khi quyển sách được chuẩn bị và kiểm duyệt kỷ 

càng. Và người soạn thảo đã sắp xếp các câu hỏi cho thứ 

tự hơn là Sheikh Sulaiman bin Muhammad Al-

Shabaanah – cầu xin Allah thương xót ông –. 

Cho nên, đây là bản soạn cuối cùng của quyển 

sách này. 

Chúng tôi khẩn cầu Allah biến việc làm này thành 

tâm vì Ngài, Đấng Rộng Lượng; xin biến nó hữu ích cho 

cộng đồng Islam.  

Khẩn cầu Allah ban trọng hậu cho tác giả quyển 

sách phần thưởng tốt đẹp, xin thu nhận ông ta và thiên 

đàng vĩnh cữu của Ngài, quả thật, Ngài rất gần để đáp lại 

lời thỉnh cầu.  

Xin tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và 

muôn loài.  

Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi 

Muhammad, cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của 

Người.   

Hội đồng kiến thức 



 

 

 

3 

Thuộc Hội Từ Thiện của Sheikh 

Muhammad bin Saaleh Al-

U’thaimeen 
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Mục đích tạo hóa con người 

 

Hỏi (1): Thưa Sheikh mục đích con người được 

tạo hóa là để làm gì ? 

Đáp:  

َِن الرَِّحيممِ  َ  .ِمْسِب اهلِل الرَّْحم ِ رَبِّ المَعالَِمنيم ُد لِِلَّ َمم َسلُِّم  اْلم
ُ
َصِّلِّ َوأ

ُ
أ

 وَ   آِلِ لََعَ وَ  د  مَّ ا حُمَ نَ يِّ بِ نَ لََعَ 
َ
َ  هِ بِ احَ صم أ مَجِعنيم

َ
ا ،أ مَّ

َ
 :دُ عم بَ وَ  أ

Nhân danh Allah Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng 

Rất Mực Khoan Dung. Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah 

Đấng Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài. Tôi cầu xin Allah 

ban phúc lành và bình an cho Nabi Muhammad, cho 

dòng dõi và cho tất cả bằng hữu của Người, Amma Ba'd:  

Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn nhắc về 

một qui tắc chung trong việc tạo hóa và qui định giáo luật 

của Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao – và qui tắc 

này được rút ra từ lời phán của Ngài – Đấng Hồng Phúc 

& Tối Cao –:  

 2 اتلحريم: ﴾٢وَُهَو ٱۡلَعلِيُم ٱۡۡلَِكيُم ﴿

Và Ngài là Đấng Am Tường, Đấng Sáng Suốt. Al-

Tahreem: 2 (chương 66), Allah phán ở chương khác: 

َ ََكَن َعلِيًما َحِكيم  ﴿  1األحزاب:  ﴾١ا إِنَّ ٱَّللَّ

Chắc chắn Allah luôn am tường, luôn sáng suốt. 
Al-Ahzaab: 1 (chương 33). Ngoài ra, còn có rất nhiều 
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câu Kinh khác khẳng định sự sáng suốt của Allah – 

Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao – trong việc tạo hóa và 

qui định giáo luật tức Ngài luôn sáng suốt trong việc 

tạo hóa bất cứ vật gì hoặc qui định bất cứ luật lệ nào. 

Chắc chắn trong bất cứ tạo vật mà Allah đã tạo đều có 

ý nghĩa thiêng liêng trong việc tồn vong của nó, và 

chắc chắn không một giáo luật nào mà Ngài đã qui 

định lại không có ý nghĩa thiêng liêng trong nó, không 

phân biệt là lệnh bắt buộc hoặc lệnh cấm hoặc lệnh 

được phép. 

Tuy nhiên, ý nghĩa thiêng  liêng đó có khi chúng 

ta biết hoặc đôi khi không biết; có khi trong số chúng 

ta có người biết và số khác thì không. Tùy theo kiến 

thức và sự nhận thức của mỗi người mà biết được ý 

nghĩa này. 

Một khi bạn đã chấp nhận vấn đề vừa nêu thi tôi 

xin trả lời câu hỏi bạn: Việc Allah tạo hóa ra loại Jin 

(ma) và loài người mang một ý nghĩa thiêng liêng và 

cao cả, đó là thờ phượng Ngài Đấng Hồng Phúc & Tối 

Cao, như Ngài đã phán: 

نَّ وَ ﴿ نَس إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوِن َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ  65اذلاريات:   ﴾٥٦ٱۡۡلِ

Và TA (Allah) đã không tạo hóa ra loài Jin (ma) và 

loài người ngoại trừ là để chúng tôn thờ riêng TA. 
Al-Zariyat: 56 (chương 51), Allah phán ở chương 

khác: 

َما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبث  ﴿ نَّ
َ
فََحِسبُۡتۡم أ

َ
نَُّكۡم إَِِلَۡنا ََّل تُرَۡجُعووَن ا أ

َ
 ﴾١١٥َوأ

 116املؤمنون: 
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Phải chăng các ngươi nghĩ rằng TA (Allah) chỉ tạo 

hóa các ngươi để giải trí và rằng các ngươi sẽ không 

trở lại trình diện TA chăng ?  Al-Muminoon: 115 

(chương 23), và Ngài phán: 

ََيَۡسُب ﴿
َ
ن ُيۡۡتََك ُسًدى أ

َ
نَسَُٰن أ  65القيامة:  ﴾٣٦ٱۡۡلِ

Há con người nghĩ rằng y sẽ không bị phục sinh 

sống lại (sau khi đã chết) ư ? Al-Qiyaamah: 36 

(chương 75). Ngoài các câu Kinh này còn có rất nhiều 

khác khẳng định mục đích loài Jin và loài người được 

tạo ra là để tôn thờ riêng Allah. 

Và sự thờ phượng sẽ không được xem là thờ 

phượng cho đến khi hạ thấp mình vì Allah - Đấng 

Hùng Mạnh & Tối Cao - bằng tình yêu, bằng lòng sùng 

kính mà thực hiện các sắc lệnh của Ngài và tránh xa 

mọi điều Ngài đã cấm, theo cách thức mà Allah đã qui 

định sẵn, Allah phán: 

ِيَن ُحنََفآءَ ﴿ َ ُُمۡلِِصنَي ََلُ ٱلد ِمُرٓواْ إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدواْ ٱَّللَّ
ُ
 6ابلينة:  ﴾َوَمآ أ

Và chúng (tức con người) được lệnh chỉ phải thờ 

phụng riêng Allah, triệt để thần phục Ngài một cách 

chính trực. Al-Baiyinah: 5 (chương 98). Đây chính là ý 

nghĩa mà loài Jin và loài người tồn tại trên cõi đời này. 

Cho nên, những ai phủ nhận Thượng Đế, cao ngạo không 

thờ phượng Ngài là y đã tự tách mình thoát khỏi ý nghĩa 

thiêng liêng mà y có mặt trên đời này. Chính hành động 

đó của y đã khẳng định rằng Allah chỉ tạo hóa ra vạn vật 

để giải trí, phù phiếm, cho dù y không nói ra. 
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Hỏi (2): Quí Sheikh, việc thờ phượng mà chúng 

ta hiểu, có thể hiểu theo dạng tổng thể và dạng cụ thể 

không ? 

Đáp: Có, như đã nhắc ở trên sự thờ phượng là hạ 

thấp mình vì Allah - Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao - bằng 

tình yêu, bằng lòng sùng kính mà thực hiện các sắc lệnh 

của Ngài và tránh xa mọi điều Ngài đã cấm, theo cách 

thức mà Allah đã qui định sẵn. Đây là dạng tổng thể. 

Còn dạng cụ thể – tức phân tích – Sheikh Al-Islam 

Ibnu Taimiyah nói: “Là tổng hợp tất cả những gì làm 

Allah thương yêu và hài lòng từ lời nói, hành động tay 

chân và suy nghĩ nội tâm như sợ hãi, bất an, ủy thác, 

Salah, Zakat, nhịn chay và những việc khác đã được bộ 

luật qui định.” 

Theo một số U’lama (học giả Islam) khác thì hiểu 

thờ phượng theo cách khác, theo qui luật tự nhiên và theo 

qui luật giáo lý. Việc thờ phượng theo qui luật tự nhiên 

chính là dạng tổng thể gồm người Muslim và không phải 

Muslim, người lương thiện và người ác bá, bởi Allah 

phán: 

ِنَٰمۡح َعۡبد  ﴿ ٓ َءاِِت ٱلرَّ ۡرِض إَِّلَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  36مريم:  ﴾٩٣ا إِن ُُكُّ َمن ِِف ٱلسَّ

Trong khi, bất cư ai trong các tầng trời và trái đất 

đều phải đến trình điện Đấng Rất mực Độ lượng như 

một người nô lệ. Mar-yam: 93 (Chương 19). Tất cả vạn 

vật trong trời đất đều phủ phục trước Allah – Đấng Vinh 

Quang & Tối Cao -, không một vật thể nào dám kháng 

lệnh của Ngài. Đây chính là việc thờ phượng theo qui 

luật tự nhiên. 
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Còn việc thờ phượng dạng cụ thể chính là việc thờ 

phượng theo giáo lý, việc thờ phượng này chỉ dành riêng 

cho người theo Islam, bởi chỉ có họ mới thực thi sắc lệnh 

của Ngài. Trong việc thờ phượng dạng cụ thể này có 

dạng thờ phượng đặc biệt riêng, đó là việc thờ phượng 

của giới Rasul điển hình như câu Kinh: 

َٰ َعۡبِدهِۦ﴿ َل ٱۡلُفۡرقَاَن لََعَ ِي نَزَّ  1الفرقان:  ﴾َتَباَرَك ٱَّلَّ

Thật hồng phúc thay Đấng đã thiên khải xuống 

Thiên Kinh Qur’an cho bề tôi (Muhammad) của 

Ngài. Al-Firqaan: 1 (chương 25), Allah phán ở 

chương khác: 

َٰ َعۡبِدنَا ِإَون ُكنُتۡم ِِف َرۡيب  ﴿ ۡۡلَا لََعَ ا نَزَّ ِمَّ   26ابلقرة:  ﴾مد

Và nếu các ngươi còn nghi ngờ về những gì TA 

(Allah) mặc khải (Kinh Qur'an) cho bề tôi 

(Muhammad) của TA. Al-Baqarah: 23 (chương 2), 

Allah phán ở chương khác: 

 56ص:  ﴾َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡرَٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب ﴿
Và hãy nhớ đến những người bề tôi Ibrahim, Ishaq 

và Ya’qub của TA. Saad 45 (chương 38). 

 

Hỏi (3): Quí Sheikh, việc thờ phượng theo qui 

luật tự nhiên có được ban thưởng không ? 

Đáp: Việc thờ phượng đó sẽ không được ban 

thưởng gì cả, bởi việc con người có chấp nhận hạ mình 

trước Allah hay không thì con người phải bị bệnh, phải 
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mất người thân, phải bị nghèo trong khi y không hề 

muốn, ngược lại rất ghét nữa là khác. Tuy nhiên, việc hạ 

mình đó với Allah là qui luật tự nhiên mà thôi. 

 

Nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên 

Hỏi (4): Quí Sheikh, nhiệm vụ đầu tiên bắt buộc 

con người phải thực hiện là gì ? 

Đáp: Nhiệm vụ đầu tiên bắt buộc con người là 

phải mời gọi thiên hạ trở về tôn thờ Đấng Tạo Hóa, như 

được phân tích trong Hadith Mu-a’z bin Jabal  khi ông 

được Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bảo đi làm nhiệm vụ ở Yamen, Người 

 :dặn ملسو هيلع هللا ىلص

،ِفَادِْإ ِ} ْهلِالك َتاب 
َ
َِقْوماًِم ْنِأ ِت 

ْ
َهاَد ِِ َلُِعُهْمِإ ِنََّكِتَأ ََ ْنِِ

َ
ـٰهَِالَِأ ِِإ لَ ِإ الَّ

ِ،ِوَِاللُِ
َ
َِرُسوُلِالل ِأ  {ِّني

“Nhóm người mà anh sẽ phải gặp đây, họ là thị dân 

Kinh Sách (Do Thái & Thiên Chúa), anh hãy mời gọi 

họ chấp nhận La i la ha il lol loh (không có Thượng 

Đế nào đích thực ngoại trừ Allah) và Ta là Rasul của 

Allah.”(1) Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà loài người 

cần phải thực hiện, là độc tôn Allah duy nhất trong thờ 

phượng và chứng nhận Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là Thiên Sứ của 

Ngài. Thêm vào đó, việc độc tôn Allah duy nhất để thờ 

phượng là điều kiện thứ nhất tức Ikhlos (thành tâm) và 

việc chứng nhận Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là Thiên Sứ là điều 

kiện thứ hai tức noi theo Sunnah của Người, đây lại là hai 

                                           
(1) Hadith do Al-Bukhari số (1496) và Muslim ghi số (19). 
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điều kiện không thể thiếu để giúp một việc thờ phượng 

được chấp nhận. 

 

Sự kết chặt giữa Shahaadah(2) với các thể loại 

Tawhid 

Hỏi (5): Quí Sheikh, câu Shahaadah có bao gồm 

các thể loại Tawhid không ? 

Đáp: Câu Shahaadah bao gồm cả các loại Tawhid 

hoặc trùm lấy, hoặc bắt buộc. Giống như khi nói: ( َهدُِ َْ َ
نِِْأ

َ
أ

ـٰهَِاَلِ ِاِإ لَ للُِإ الَّ ) làm người nghe hiểu người nói muốn nhắc 

đến Tawhid thờ phượng hay còn gọi là Tawhid Uluhiyah, 

thì trong Tawhid này trùm lấy cả Tawhid Rububiyah, bởi 

những ai tôn thờ Allah duy nhất đều đã hài lòng chấp 

nhận Tawhid Rububiyah và bao trùm cả Tawhid Asma và 

Sifat, bởi khi ai tôn thờ Allah đều chấp nhận Allah mới là 

Thượng Đế đích thực để thờ phượng do Ngài sở hữu các 

Đại Danh tốt đẹp và các Thuộc Tính thiêng liêng, vì lẽ 

này mà Nabi Ibrahim  đã thưa chuyện với cha Người:  

بَِت  إِذۡ ﴿
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
و َوََّل ُيِۡنوِ  قَاَل ِۡل ُُ َوََّل ُيۡبِرُ لَِم َتۡعُبُد َما ََّل يَۡسوَم
 52مريم:  ﴾٤٢ا َعنَك َشۡي 

Hãy nhớ khi Ibrahim đã thưa chuyện với cha Y 

rằng: “Này cha yêu, tại sao cha lại tôn thờ những 

                                           
(2) Shahaadah là câu tuyên thệ: 

َهدُِ َْ َ
ْنِاَلِِأ

َ
ـٰهَِأ ِاِإ لَ ًداَِرُسوُلِِللُِإ الَّ ُُِمَمَّ نَّ

َ
َهُدِأ َْ َ

 لل ِاِوَأ
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thứ không thể nghe, không thể nhìn, không thể gây 

hại và cũng không thể giúp ích gì được cho cho vậy 

?” Mar-yam: 42 (chương 19). Tawhid thờ phượng 

chính là Tawhid Uluhiyah và trùm cả Tawhid 

Rububiyah và Tawhid Asma và Sifat. 

 

Ý nghĩa từ Tawhid 

Hỏi (6): Quí Sheikh, Tawhid nghĩa là gì ? 

Đáp: Tawhid nghĩa là làm cái gì đó trở thành một 

duy nhất, điều này không thể thực hiện được ngoại trừ 

bằng cách phủ nhận và khẳng định, tức phủ nhận tất cả 

mọi thứ trừ điều muốn khẳng định song khẳng định cho 

điều đó.  

Thí dụ: Rằng con người sẽ không có được Tawhid 

cho đến khi tuyên thệ La i la ha il lol loh (tức không có 

Thượng Đế đích thực ngoại trừ Allah), lúc này bạn đã 

phủ nhận tất cả sự thờ phượng ngoài Allah, song bạn đã 

khẳng định sự thờ phượng là của riêng Ngài.  

Nếu không sử dụng cách này sẽ không thể làm cái 

gì đó thành duy nhất được, bởi nếu nói: “Người đàn ông 

đứng” lúc này bạn mới khẳng định việc đứng của ông ta, 

chứ không phải là người duy nhất đứng bởi có thể người 

khác cũng đang đứng. Nếu nói: “Không có ai đứng” lúc 

này bạn phủ nhận hoàn toàn không có ai đứng cả. Cho 

nên, chỉ có cách nói: “Không có ai đứng ngoại trừ Zaid 

hoặc không người nào đứng ngoại trừ người đàn ông” thì 

lúc này bạn đã xác định chỉ một người duy nhất đứng, 

ngoài ra không còn ai đứng nữa. 
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Tóm lại, để xác định Tawhid của một người cần 

phải áp dụng qui tắc phủ nhận và khẳng định. 

 

Hỏi (7): Quí Sheikh, Tawhid tổng thể có mấy 

dạng ? 

Đáp: Theo U’lama (học giả Islam) thì chia Tawhid 

thành ba dạng: Tawhid Uluhiyah, Tawhid Rububiyah và 

Tawhid Asma & Sifat. Ba dạng Tawhid này đã được họ 

đồng thống nhất sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ 

Qur’an và Hadith mới đi đến kết quả này. Cho nên, 

Tawhid không thể ra khỏi ba dạng này. 

 

Các dạng của Tawhid 

Hỏi (8): Quí Sheikh, Tawhid có mấy dạng, 

mong được Sheikh phân tích và nêu thí dụ cho từng 

thể loại ? 

Đáp: Tổng thể Tawhid có ba dạng, có thể gom lại 

dưới một định nghĩa chung là sự dành riêng cho Allah – 

Đấng Hiển Vinh & Tối Cao – mọi điều mà Ngài xứng 

đáng.  

Ba dạng của Tawhid gồm: 

1) Dạng thứ nhất: Tawhid Rububiyah nghĩa 

là chấp nhận Allah là Đấng Tạo Hóa, Đấng Vương 

Quyền, Đấng Cai Quản. 

* Nền tảng thứ nhất: Duy chỉ Allah là Đấng Tạo 

Hóa, bởi ngoài Allah không ai có khả năng tạo hóa như 

Ngài, Allah phán: 
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َِن ﴿ ِ يَۡرزُقُُكم مد ََٰه إَِّلَّ َهۡل ِمۡن َخَٰلٍِق َغۡۡيُ ٱَّللَّ ۡرِضِۚ ََّلٓ إَِل
َ
َمآءِ َوٱۡۡل ٱلسَّ

 6فاطر:  ﴾ُهَو  

Phải chăng có Đấng Tạo Hóa nào khác ngoài Allah 

đã cung phụng cho các ngươi (những thứ đó) từ 

trên trời xuống và cả dưới đất lên hay sao? Không, 

chỉ có Ngài duy nhất mà thôi. Faa-tir: 3 (chương 

35). Ở câu Kinh khác Allah phủ nhận 

ُروَن ﴿ فَََل تََذكَّ
َ
ُۚ أ َفَمن ََيۡلُُق َكَمن َّلَّ ََيۡلُُق

َ
 11اِلحل:  ﴾١٧أ

Chẳng lẻ, Ðấng tạo hóa ra (tất cả) lại ngang hàng với 

kẻ không thể tạo hóa ra bất cứ gì hay sao? Thế tại sao 

các ngươi không biết suy nghĩ ? Al-Nahl: 17 (chương 

16). Allah chính là Đấng Tạo Hóa duy nhất, Ngài đã tạo 

hóa ra tất cả vạn vật và ấn định số mệnh cho từng vật 

một. Tạo vật của Allah bao gồm tất cả những gì xảy ra 

theo hành động của Ngài và tất cả hành động của tất cả 

tạo vật, và để góp phần hoàn mỹ niềm tin Iman vào tiền 

định là phải tin tưởng vào Allah là Đấng đã tạo ra hành 

động của con người như Ngài đã phán: 

ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُوَن ﴿  35 الصافات: ﴾٩٦َوٱَّللَّ

Trong Khi chính Allah đã tạo hóa ra các ngươi và 

tất cả mọi hành động cử chỉ của các ngươi. Al-

Saffaat: 96 (chương 37). 

Về mặt này: Hành động của con người là tính 

cách của y, con người là tạo vật của Allah, khi Ngài tạo 

ra vật gì là Ngài tạo luôn tính cách cho nó. 
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Mặt khác: Hành động của con người chỉ xảy ra 

khi y có ý muốn cương quyết và khả năng đầy đủ; cả 

hai ý muốn và khả năng cũng là hai tạo vật của Allah, 

Đấng tạo ra nguyên nhân và cả nhân tố.  

Xin hỏi: Nếu nói Allah là Đấng duy nhất của tạo 

hóa vậy tại sao Allah vẫn còn công nhận khả năng tạo 

hóa của ai khác ngoài Ngài, như Ngài đã phán: 

ۡحَسُن ٱۡلَخَٰلِقِنَي ﴿
َ
ُ أ  15املؤمنون:  ﴾١٤َفتََباَرَك ٱَّللَّ

Do đó, phúc thay Allah, Đấng xuất sắc nhất trong 

những ai tạo hóa. Al-Muminoon: 14 (chương 23), và 

Hadith mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói về những người tạc tượng: 

ْحُيواِلَُهمُِِْيَقاُلِ}
َ
 {َخلَْقُتمَِِْماِأ

“Có lời thách thức chúng: Các ngươi hãy làm sống 

dậy thứ mà các ngươi đã tạo hóa.”(3) 

Trả lời: Rằng những ai ngoài Allah không thể 

tạo hóa giống như Allah đã tạo hóa, họ không thể tạo 

từ không trở thành có, lại càng không thể phục sinh sau 

khi chết. Tất cả những ai ngoài Allah chỉ có thể thay 

đổi từ hình dạng này sang thành hình dạng khác, trong 

khi tất cả đều là tạo vật của Allah.  

Thí dụ: Thợ tạc tượng muốn tạo ra một bức 

tượng con chim, con lạc đà thì y không thể không dùng 

đến vật liệu như đất, xi măng, sáp hoặc thứ gì khác 

trong quá trình tạc tượng của mình, hoặc y muốn vẽ 

bức tranh màu thì y phải cần đến bút màu, nước sơn 

                                           
(3) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2105) và Muslim ghi số (2107). 
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màu .v.v.. trong khi đó, tất cả vật liệu mà họ sử dụng 

đều là tạo vật của Allah - Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao 

-. Đến đây thấy sự khác biệt giữa việc Allah tạo hóa và 

những ai ngoài Ngài tạo hóa. Kết luật duy chỉ Allah là 

Đấng Tạo Hóa duy nhất đã tạo hóa tất cả mọi thứ. 

* Nền tảng thứ hai: Vương quyền là của riêng 

Allah, chính Ngài là Đấng Chúa Tể duy nhất của trời 

đất và tất cả vạn vạn trong chúng, như Allah phán: 

ء  قَِديٌر ﴿ ِ ََشۡ
َٰ ُُكد ِي بَِيِدهِ ٱلُۡمۡلُك وَُهَو لََعَ  1امللك:   ﴾١تََبََٰرَك ٱَّلَّ

Hồng phúc thay Đấng đã sở hữu (toàn vũ trụ) 

trong tay Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả vạn 

vật. Al-Mulk: 1 (chương 67), Allah phán ở chương 

khác: 

ء  ﴿ ِ ََشۡ
 ﴾وَُهوَو ُجِوُۡي َوََّل ُجَواُر َعلَۡيوهِ  قُۡل َمۢن بَِيِدهِۦ َملَُكووُت ُُكد

 88املؤمنون: 

Hãy hỏi chúng (Muhammad): “Ai là Đấng nắm 

quyền thống trị mọi vật trong tay Ngài; Đấng đó toàn 

quyền chi phối mà không ai dám đôi co trong quyền 

chi phối đó.” Al-Muminoon: 88 (chương 23). Cho 

nên Allah mới chính là Đấng Chúa Tể có vương quyền 

tuyệt đối, duy chỉ Ngài chi phối tất cả. Còn ngoài Allah 

vẫn được Ngài công nhận họ có vương quyền nhưng 

vương quyền đó có giới hạn như Ngài phán: 

ۥٓ ﴿ َفاِِتَُه ۡو َما َملَۡكتُم مَّ
َ
 51اِلور:  ﴾أ



 

 

 

16 

Hoặc những nơi mà các ngươi sở hữu trong tay 

chìa khóa mở cửa. Al-Noor: 61 (chương 24), và 

Allah phán: 

ۡو َما َملََكۡت ﴿
َ
ۡزَوَِٰجهِۡم أ

َ
َٰٓ أ َٰنُُهمۡ إَِّلَّ لََعَ يَۡم

َ
 5املؤمنون:  ﴾أ

Ngoại trừ đối với vợ hoặc với những người nô lệ 

nữ thuộc quyền sở hữu của họ. Al-Muminoon: 6 

(chương 23), ngoài ra, còn có rất nhiều câu Kinh khác 

Allah công nhận vương quyền của con người. Tuy 

nhiên, vương quyền của họ không hề giống như vương 

quyền của Allah, vương quyền của con người luôn có 

giới hạn và định lượng, giống như nhà của Zaid thì 

U’mar không có quyền và nhà của U’mar thì Zaid 

không có quyền, cho nên con người chỉ có thể có 

quyền trên những gì được Allah cho phép mà thôi. Vì 

lẽ này Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cấm phung phí tiền bạc(4). Allah 

phán: 

ُ لَُكۡم قَِيَٰم  َوََّل تُ ﴿ َٰلَُكُم ٱلَِِّت َجَعَل ٱَّللَّ ۡمَو
َ
َفَهآَء أ النساء:  ﴾ اۡؤتُواْ ٱلسُّ

6 

Và cấm các ngươi giao tài sản của các ngươi cho 

những kẻ Safih (những người sử dụng tài sản không 

mang lại lợi ích), bởi đó là thứ mà Allah đã ban cho 

các ngươi tạo dựng cuộc sống. Al-Nisa: 5 (chương 

4). Đây là bằng chứng cho vương quyền của con người 

có giới hạn hoàn toàn khác với vương quyền của Allah 

là tuyệt đối, mãi mãi và tất cả, Ngài tự do làm theo ý 

                                           
(4) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1477) và Muslim ghi số (1715). 
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muốn của Ngài, không ai có quyền hỏi Ngài điều gì 

ngược lại họ sẽ phải bị Ngài thẩm tra. 

* Nền tảng thứ ba: Duy chỉ Allah chi phối, cai 

quản toàn vũ trụ, Ngài toàn quyền quyết định mọi việc 

của trời đất như đã phán: 

ُ َربُّ ٱۡلَعَٰلَِمنَي ﴿ ُۗ َتَباَرَك ٱَّللَّ ۡمُر
َ
ََّل ََلُ ٱۡۡلَۡلُق َوٱۡۡل

َ
 65األعراف:  ﴾٥٤أ

Chẳng phải việc tạo hóa và quyền chi phối là của 

riêng Ngài hay sao! Thật phúc thay Allah, Thượng 

Đế của vũ trụ và muôn loài. Al-A'raaf: 54 (chương 

7). Quyền cai quản của Allah là tất cả, không một việc 

gì lại xảy ra ngoài ý muốn của Ngài, cũng không dám 

đôi co trước Ngài. Còn quyền cai quản của con người 

có giới hạn có chừng mực giống như con người quản lý 

tiền bạc, tài sản, vợ con, nô lệ của riêng y mà thôi.  

Tóm lại, Tawhid Rububiyah là công nhận duy 

chỉ Allah là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Vương Quyền và 

là Đấng Cai Quản. 

2) Dạng thứ hai: Tawhid Uluhiyah nghĩa là 

chấp nhận Allah duy nhất xứng đáng để thờ phượng; con 

người không được tạo dựng một thần linh hoặc một ai đó 

ngang hàng với Allah trong việc thờ phượng, khấn vái và 

cúng tế giống như y thờ phượng, khấn vái và cúng tế 

Allah. Đây là dạng Tawhid mà người Đa Thần đã lầm lạc 

nên họ đã bị Nabi ملسو هيلع هللا ىلص chiến đấu với họ, Người cho 

phép chiếm hữu phụ nữ, con cái, tài sản, đất đai, nhà cửa 

của người Đa Thần. Vì mục đích của Tawhid này mà 

Allah đã cử phái xuống trái đất giới Rasul (Thiên Sứ) và 

thiên khải kèm theo Họ Kinh Sách của Ngài. Đây là dạng 
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Tawhid mà giới Rasul luôn đề cao nhất trong việc rèn 

luyện giáo dân của mình nhằm tránh mọi hình thức thờ 

phượng ngoài Allah, bởi việc thờ phượng không được 

xem là thờ phượng nếu nó không được hướng đến Allah 

duy nhất, tuyệt đối không được hướng đến Thiên Thần 

hoặc Rasul hoặc con người ngoan đạo nào đó hoặc bất cứ 

vật thể nào khác trong vũ trụ. 

Bất cứ ai vi phạm về dạng Tawhid này thì y là 

người đa thần, Kaafir (phản đạo), cho dù y có chấp nhận 

Tawhid Rububiyah và Tawhid Asma & Sifat, giống như 

một người tin tưởng duy chỉ Allah là Đấng Tạo Hóa, 

Đấng Vương Quyền, Đấng Cai Quản và Ngài sở hữu các 

Đại Danh tốt đẹp và Thuộc Tính thiêng liêng nhưng lại 

tôn thờ một thần linh khác cùng với việc thờ phượng 

Allah thì niềm tin Iman vào hai dạng Tawhid kia chẳng 

giúp gì được cho y hoặc y đi cầu xin, khấn vái, giết tế 

hướng đến người chết thì y vẫn là người đa thần, Kaafir 

(phản đạo) muôn đời trong hỏa ngục, bởi Allahd đã 

khẳng định:  

َُٰه ٱۡلَّاُر  َوَما ﴿ َوى
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنََّة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱَّللَّ إِنَُّهۥ َمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ

 َٰ نَصار  لِلظَّ
َ
 12املائدة:  ﴾٧٢ لِِمنَي مِۡن أ

“Chắc rằng, ai thờ phượng thần linh khác ngoài 

Allah là đã bị Ngài sẽ cấm y vào Thiên Đàng và tống 

khứ y vào nơi ở của y trong hỏa ngục. Và chắc chắn 

không có sự giúp đỡ nào dành cho đám người làm 

bất công.” Al-Maa-idah: 72 (chương 5). 

Tin rằng những ai từng đọc và hiểu được Qur’an sẽ 

nhận thức được nguyên nhân mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã chiến 
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tranh với người Đa Thần, được quyền giết họ, bắt phụ nữ 

và trẻ em họ làm nô lệ, hưởng đất đai, nhà cửa, tài sản 

của họ trong khi họ đã tin tưởng duy chỉ Allah là Đấng 

Tạo Hóa không mải mai nghi ngờ là chỉ vì họ đã thờ 

phượng thần linh khác ngoài Allah nên họ đã bị xâm 

phạm sinh mạng và tài sản. 

3) Dạng thứ ba: Tawhid Asma và Sifat nghĩa 

là công nhận tất cả các Đại danh mà Allah đã tự xưng, đã 

tự miêu tả về Ngài trong Qur’an hoặc qua lời nói của 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص và công nhận tất cả các thuộc tính mà Allah đã 

khẳng định cho bản thân Ngài không mải mai suy luận, 

không đặt thí dụ, không tự miêu tả và luôn dựa trên mặt 

có thật không mường tượng. 

Với dạng Tawhid này đã làm lầm lạc một số phe 

phái tự xưng mình là Muslim, trong khi họ chẳng phải 

người Muslim, trong họ có nhóm đã thái quá phủ nhận và 

tẩy chay một số thuộc tính của Allah đến độ tự đẩy mình 

khỏi vành đai Islam; trong họ có nhóm trung lập; trong 

họ có nhóm gần với nhóm Sunnah. Để được bình an ở 

dạng Tawhid Asma & Sifat này thì tín đồ Muslim cần 

phải đi theo con đường đã được giới Salaf (hiền nhân) đã 

vạch ra, đó là tin tưởng tất cả những gì Allah đã tự xưng, 

tự miêu tả về Ngài trên mặt đúng thật, không mường 

tượng, không suy luận, không nêu thí dụ, cũng không 

miêu tả. 

Thí dụ: Allah tự xưng là Al-Haiyu, Al-Qoiyum 

(nghĩa là Đấng Sống Mãi, Đấng Tự Hữu), bắt buộc tín đồ 

Muslim phải tin rằng Al-Haiyu là một trong các đại danh 

của Allah, đồng thời tin tưởng ý nghĩa của đại danh đó, 
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tức tin tưởng sự sống của Allah hoàn mỹ không có khởi 

điểm cũng như không có kết thúc. 

Allah tự xưng là Al-Same’ Al-A’lim (nghĩa là 

Đấng Hằng Nghe, Đấng Am Tường), bắt buộc tín đồ 

Muslim tin rằng Al-Same’ là một trong các đại danh của 

Allah và sự nghe là một trong các thuộc tính của Ngài, 

rằng Allah luôn nghe thấy. 

Thí dụ khác: Allah phán: 

﴿ ِ ْ  َوقَالَِت ٱِۡلَُهوُد يَُد ٱَّللَّ يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا
َ
ُۚ ُغلَّۡت أ بَوۡل  َمِۡنلُولٌَة

 ُۚ 55ِاملائدة:  ﴾يََداهُ َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء

Và người Do Thái đã tuyên bố: “Đôi tay của Allah 

đã bị xiềng xích.” Nhưng không, đôi tay của chúng 

mới bị xiềng xích và chúng đã bị nguyền rủa bời lời 

nói tài trời ngông cuồng đó. Ngược lại, đôi tay của 

Ngài luôn tự do, Ngài dùng phân phát thiên lộc của 

Ngài như thế nào tùy ý. Al-Maa-idah: 64 (chương 

5). Trong câu Kinh Allah khẳng định Ngược lại, đôi 

tay của Ngài luôn tự do. tức đôi tay của Allah luôn 

linh hoạt dùng để ban phát vô giới hạn, bắt buộc tín đồ 

Muslim phải tin tưởng Allah có đôi tay như thế dùng 

để phân phát theo ý Ngài. Nhưng tuyệt đối không được 

so sánh, miêu tả, suy luận dù chỉ bằng suy nghĩ về hình 

dạng đôi tay của Ngài giống như một tạo vật nào đó 

trong vũ trụ, bởi Allah đã khẳng định: 

ُُ ٱۡۡلَِصُۡي ﴿ ِمي ء   وَُهَو ٱلسَّ  11الشورى:  ﴾١١لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ
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Chắc rằng không một vật thể giống Ngài cả. Trong 

khi Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy. 
Al-Shura: 11 (chương 42), và Allah phán ở chương 

khác: 

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما ﴿ َ ٱۡلَفَو ِ َم َرّبد َما َحرَّ ۡثَم َوٱۡۡلَۡۡغَ قُۡل إِنَّ َبَطَن َوٱۡۡلِ
 ِ ِ َما لَۡم ُيَند ن تُۡۡشُِكواْ بِٱَّللَّ

َ
ِ َوأ ن َتُقولُواْ لََعَ ۡل بِهِۦ ُسۡلَنَٰن  بَِِنۡۡيِ ٱۡۡلَقد

َ
ا َوأ

ِ َما ََّل َتۡعلَُموَن ٱ  66األعراف:  ﴾٣٣َّللَّ
(Hỡi Muhammad) hãy loan báo rằng: “Thượng Đế 

của Ta đã cấm làm mọi điều thô bỉ xấu xa dù công 

khai hay kín đáo, cấm làm tội lỗi, cấm ép người khác 

gian dâm (hoặc thông dâm), cấm tôn thờ bên cạnh 

Allah bất cứ thần linh nào khác trong khi Ngài 

không hạ lệnh cho làm điều sùng bái đó và cấm miêu 

tả về Allah về những gì mà các người không hề có 

chút kiến thức về điều các người nói.” Al-A'raaf: 33 

(chương 7), và Allah phán ở chương khác: 

َُ َوٱۡۡلََرَ َوٱۡلُفَؤاَد ُُكُّ َوََّل َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمُۚ إِنَّ ﴿ ۡم ٱلسَّ
ْوَلَٰٓئَِك ََكَن 

ُ
 63اإلرساء:  ﴾٣٦ وَّل  َعۡنُه َمۡس أ

Và cấm Ngươi (Muhammad) miêu tả về điều gì đó 

trong khi Ngươi không tí kiến thức về nó, bởi lẽ tất 

cả mọi cái nghe, cái nhìn và cả con tim (dùng để suy 

nghĩ) đều bị hạch hỏi vào ngày sau. Al-Isra: 36 

(Chương 17). 
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Cho nên, ai dám thí dụ đôi tay của Allah giống 

như đôi tay nào đó trong vũ trụ là y đã bác bỏ đi lời 

khẳng định của Allah: 

ُُ ٱۡۡلَِصُۡي ﴿ ِمي ء   وَُهَو ٱلسَّ  11الشورى:  ﴾١١لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

Chắc rằng không một vật thể giống Ngài cả. Trong 

khi Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy. 
Al-Shura: 11 (chương 42), và đã kháng sắc lệnh của 

Ngài: 

ُۚ فَََل تَۡۡضِبُواْ ﴿ ۡمثَاَل
َ
ِ ٱۡۡل  15اِلحل:  ﴾َّلِلَّ

Cấm các người đặt thí dụ để miêu tả về Allah. Al-

Nahl: 74 (chương 16). Và ai miêu tả về đôi tay đó là y 

đã dám khoác lác nói điều mà y chẳng có tí tị kiến thức 

nào về việc y nói. 

 

 

Tầm quan trọng của Tawhid Asma & Sifat 

Hỏi (9): Quí Sheikh, tôi muốn Sheikh giải 

thích tỉ mỉ hơn về dạng Tawhid thứ ba, Tawhid 

Asma & Sifat. 

Đáp: Thật ra, dạng Tawhid thứ ba này Tawhid 

Asma & Sifat phải được nói là rất quan trọng, bởi chỉ 

vì dạng Tawhid này đã làm cho cộng đồng Islam chia 

thành rất nhiều giáo phái, nhưng Allah chỉ hướng dẫn 

một giáo phái duy nhất đi đúng theo chỉ đạo của Ngài 

đó là đường lối Salaf (nhóm hiền nhân ngoan đạo) và 

những ai noi theo họ. 
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Qui tắc cho dạng Tawhid này như đã nêu ở trên 

là tín đồ Muslim phải khẳng định những gì Allah đã tự 

khẳng định hoặc được khẳng định qua lời của Rasul 

 bằng các Đại Danh và Thuộc Tính về Allah dựa ملسو هيلع هللا ىلص

trên mặt có thật, không mường tượng, không so sánh, 

không đặt thí dụ, không miêu tả. 

Ngoài thí dụ đã phân tích ở trên, tôi xin nêu ra 

thí dụ khác về thuộc tính của Allah, đó là việc Allah 

ngự trị trên ngai vương của Ngài. Trong Qur’an Allah 

đã bảy lần khẳng định Ngài ngự trị trên ngai vương 

bằng lời phán: “ ا ْسـَتَو” (Is ta wa). Theo ngôn từ Ả rập 

thì từ này có nghĩa là tọa vị trên cao, điển hình như câu 

Kinh: 

 6 طه: ﴾٥ٱلرَّۡحَمَُٰن لََعَ ٱلَۡعۡرِش ٱۡستََوىَٰ ﴿

Đấng Rất Mực Độ Lượng đang ngự trị trên ngai 

vương. Taaha: 5 (chương 20), và những câu Kinh khác 

tương tự. Có nghĩa là Allah tọa vị trên cao bằng thuộc 

tính của riêng Ngài hoàn toàn khác với tất cả vạn vật 

trong vũ trụ, không hề giống bộ dạng con người ngồi trên 

giường, ngồi trên lưng súc vật, ngồi trên tàu xe, như được 

Allah miêu tả qua câu Kinh: 

نَۡعَِٰم َموا﴿
َ
َِن ٱۡلُفۡلِك َوٱۡۡل َٰ  ١٢تَۡرَكُبووَن  وََجَعَل لَُكم مد لِتَۡسوَتوُۥاْ لََعَ

ُظُهورِهِۦ ُثمَّ تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة َربدُِكۡم إَِذا ٱۡسَتَوۡيتُۡم َعلَۡيهِ َوَتُقولُواْ ُسۡبَحََٰن 
ِي سَ  َر َۡلَا َهََٰذا َوَما ُكنَّا ََلُۥ ُمۡقرِننَِي ٱَّلَّ آ إََِلَٰ َربدَِنا لَُمنَقلُِبوَن  ١٣خَّ ِإَونَّ

 15 - 12الزخرف:  ﴾١٤
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Và (Allah) đã chế tạo cho các ngươi thuyền bè và 

súc vật để các ngươi cưỡi lên chúng * Một khi các 

ngươi ngồi an toàn trên (thuyền bè) và trên lưng 

(súc vật) thì các ngươi hãy tạ ơn ân huệ mà Thượng 

Đế các ngươi đã ban và hãy nói: “Vinh quang thay 

Allah! Đấng đã chinh phục vật này cho bầy tôi sử 

dụng trong khi bầy tôi không có khả năng chinh 

phục * Và chắc chắn bầy tôi sẽ trở về gặp Ngài (vào 

ngày sau).” Al-Zukhruf: 12 - 14 (chương 43). Việc 

con người ngồi trên vật gì đó không thể mang đi so 

sánh với hình thức ngự trị của Allah trên ngai vương 

được, bởi Allah không hề giống với bất cứ vật thể nào 

trên đời này. 

Một sai lầm to lớn là việc ai đó giải thích chữ 

“ bằng chữ (Is ta wa) ”ا ْسـَتَو “ ِا ْسـَتوَِ ّلَّ ” (Is ta wal la) 

nghĩa là thống trị, bởi đây là hình thức bóp méo ý 

nghĩa ngôn từ và đối lập hoàn toàn với sự thống nhất 

của Sahabah và Tabi-i’n (thế hệ sau Sahabah) bắt buộc 

phải giữ nguyên từ gốc. Đối với người Mumin (người 

có đức tin) không được phép thốt lời lẽ như thế đối với 

Allah - Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao -, cộng thêm, 

Qur’an được thiên khải bằng chính ngôn từ Ả rập 

không tí nghi ngờ, như Allah đã khẳng định: 

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن ﴿  6الزخرف:  ﴾٣إِنَّا َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِيد 
Rằng TA thiên khải Nó Qur’an xuống bằng tiếng Ả 

rập để các ngươi dễ dàng thấu hiểu. Al-Zukhruf: 3 

(chương 43), Allah phán ở chương khác: 
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﴿ ِ ِمنُي  ١٩٢ٱۡلَعَٰلَِمنَي ِإَونَُّهۥ ََلَنِيُل َربد
َ
وُح ٱۡۡل َٰ قَلۡبَِك  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ لََعَ

بنِي   بِلَِساٍن َعَرِّبد   ١٩٤َِلَُكوَن مَِن ٱلُۡمنِذرِيَن   136 - 132الشعراء:  ﴾١٩٥ مُّ
Và rằng Nó (Qur’an) do Thượng Đế của vũ trụ và 

muôn loài ban xuống * Do chính Jibril đã mang Nó 

xuống * Mang đặt vào quả tim của Ngươi 

(Muhammad) để Ngươi trở thành một Người báo 

trước * Bằng tiếng Ả rập minh bạch rõ ràng. Al-Shu-

a’-ra: 192 – 195 (chương 26). Cho nên, từ “ ا ْسَتَو” (Is ta 

wa) theo tiếng Ả rập là tọa vị trên cao không được phép 

bóp méo thành nghĩa khác. 

Việc dùng từ “ ِا ْسَتوَِ ّلَّ ” (Is ta wal la) để giải thích từ 

 dẫn đến một hậu quả to lớn, đó là làm (Is ta wa) ”ا ْسَتَو “

thay đổi ý nghĩa của câu Kinh: 

ۡرَض ِِف ِسوتَّةِ ﴿
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱَّلَّ يَّوا   إِنَّ َربَُّكُم ٱَّللَّ

َ
ُثومَّ  أ

 65األعراف:  ﴾ٱۡسَتَوىَٰ لََعَ ٱۡلَعۡرِش  

Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah, Đấng 

đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, 

sau đó Ngài ngự trị trên ngai vương. Al-A'raaf: 54 

(chương 7). Thì câu Kinh này mang ý nghĩa là ngai 

vương có trước khi trời đất được tạo hóa, tức ngai vương 

không nằm trong vương quyền của Allah dù trước hoặc 

ngay cả lúc tạo hóa trời đất. Ý nghĩa này hoàn toàn sai 

với lời phán Qur’an.  
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Kết luận, việc dùng từ “ ِوَِا ْستَِ ّلَّ ” (Is ta wal la) để 

giải thích từ “ ا ْسَتَو” (Is ta wa) dẫn đến hai hậu quả to 

lớn: 

Thứ nhất: Bóp méo ý nghĩa ngôn từ. 

Thứ hai: Miêu tả về Allah – Đấng Hùng Mạnh & 

Tối Cao – bằng thứ không xứng đáng với Ngài. 

 

Nhiệm vụ đối với từng dạng Tawhid 

Hỏi (10): Quí Sheikh, nhiệm vụ của chúng ta 

đối với từng dạng Tawhid này ra sao ? 

Đáp: Bắt buộc chúng ta phải hết lòng tin những 

gì đã phân tích theo từng dạng Tawhid là những đặc 

thù riêng của Allah. 

 

Thảm họa khi thờ phượng ngoài Allah 

Hỏi (11): Quí Sheikh, giáo lý ra sao đối với 

việc chuyển một thể loại thờ phượng nào đó ngoài 

Allah - Đấng Hiển Vinh - ? 

Đáp: Tất nhiên việc thờ phượng chỉ được công 

nhận khi hướng đến Allah duy nhất và một điều ai 

cũng rõ là sự giết tế là một hình thức thờ phượng nên 

con người chỉ được phép kính dâng Thượng Đế duy 

nhất, bởi lời phán: 

ِ لَِربدَِك َوٱۡۡنَۡر ﴿
 2: الكوثر  ﴾٢فََصلد
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Bởi thế, hãy chỉ vì Thượng Đế Ngươi 

(Muhammad) mà dâng lễ Salah và đâm yếu hầu 

(súc vật). Al-Kawthar: 2 (chương 108). Vì vậy, ai giết 

tế súc vật hướng đến ai khác ngoài Allah vì sùng bái, vì 

sợ hãi, vì cúng bái giống như y đã thể hiện với Allah là 

y đã trở thành người Mushrik (tổ hợp việc thờ phượng 

với Allah), và Allah đã qui định rõ ràng là người 

Mushrik sẽ bị Ngài cấm vào thiên đàng và muôn đời 

trong hỏa ngục. 

Dựa vào lời phân tích trên: Đối với ai đã giết tế 

súc vật vì người chết – mà họ xem là Waly chẳng hạn – 

là y đã trở thành người Mushrik hoàn toàn rời khỏi 

vành đai Islam. Lời khuyên thật lòng dành cho người 

này là kết thúc ngay việc làm đó mà quay về sám hối 

với Allah, một khi biết lỗi kịp thời sám hối và hướng 

sự hành đạo giết tế, Salah, nhịn chay... đến Allah duy 

nhất thì y sẽ được Allah xóa cho tội lỗi đã qua, bởi 

Ngài đã phán: 

ا قَۡد َسلََف ﴿ ِيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيِۡنَفۡر لَُهم مَّ  68 األنفال: ﴾قُل لدَِّلَّ

(Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng những kẻ phủ 

nhận Allah: “Nếu chúng ngưng ngay việc chống đối 

Allah (tức gia nhập Islam) thì sẽ được Ngài tha thứ 

cho họ tất cả những gì trong quá khứ.” Al-Anfaal: 

38 (chương 8). Chẳng những thế, Ngài còn ban thưởng 

trọng hậu cho y và thay đổi những tội lỗi thành những 

ân phước, Allah phán: 
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َٰهً ﴿ ِ إَِل َُ ٱَّللَّ ِيَن ََّل يَۡدُعوَن َم َوََّل َيۡقتُلُوَن ٱۡلَّۡفَس ٱلَِِّت َحرََّم  ا َءاَخرَ َوٱَّلَّ
ثَام  

َ
َٰلَِك يَلَۡق أ ِ َوََّل يَۡزنُوَنُۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ُ إَِّلَّ بِٱۡۡلَقد يَُضََٰعۡف ََلُ   ٦٨ا ٱَّللَّ

إَِّلَّ َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل  ٦٩فِيهِۦ ُمَهانًا ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َوَيۡخُُلۡ 
ِ ا َصَٰلِح   َعَمَل   ُ َسيد ُل ٱَّللَّ ِ ْوَلَٰٓئَِك ُيبَدد

ُ
ُ َغُفور  َوََكَن ٱ اتِهِۡم َحَسَنَٰت   فَأ ا َّللَّ

 17 - 58 الفرقان: ﴾٧٠ا رَِّحيم  
Và những người không cầu nguyện đến một thần 

linh nào khác cùng với Allah, và không giết sinh 

mạng nào mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì điều 

chân lý, cũng không phạm Zina, và ai dám Zina ắt 

sẽ bị ném vào thung lũng Athaama (một thung lũng 

lửa trong hỏa ngục dùng để trừng trị kẻ Zina) * 

Hành phạt dành cho y sẽ tăng lên bội phần vào 

ngày phán xét và sẽ ở trong đó muôn đời một cách 

nhục nhã * Ngoại trừ ai biết hối cải và tin tưởng và 

làm việc thiện thì họ sẽ được Allah đổi điều xấu (tội 

lỗi) của họ thành điều tốt lành (phúc đức) bởi vì 

Allah là Đấng Hằng Tha thứ, rất mực Khoan 

dung. Al-Furqaan: 68 - 70 (Chương 25). Và những ai 

thật lòng quay về sám hối chắc rằng Allah rất mừng 

cho những ai biết hối cải. 

 

Ý nghĩa hai lời tuyên thệ 

Hỏi (12): Quí Sheikh, hai lời tuyên thệ 

هَ ََل  ـٰ ًدا رَُسوُل  هللُ إَِلَّ ا إِلَ نَّ حُمَمَّ
َ
 اهللِ  َوأ



 

 

 

29 

“Laa i laa ha il lol loh wa an na mu ham ma dar ro 

su lul loh”, nghĩa là gì ? 

Đáp: Hai lời tuyên thệ “Laa i laa ha il lol loh 

wa an na mu ham ma dar ro su lul loh” là chiếc chìa 

khóa của Islam, bởi lẽ sẽ không thể vào được ngưỡng 

cửa Islam trừ phi sử dụng chiếc chìa khóa này, vì vậy 

mà Rasul ملسو هيلع هللا ىلص khi gởi Mu-a’z bin Jabal  đến xứ 

Yamen, việc đầu tiên Người bảo ông phải làm đó là 

mời gọi quần chúng chấp nhận mà tuyên thệ “Laa i laa 

ha il lol loh wa an na mu ham ma dar ro su lul loh” 

Lời tuyên thệ đầu tiên tức câu “ ـٰهَِاَلِ ِاِإ لَـ للُِإ الَّ ” 

(Laa i laa ha il lol loh) là người nói phải thốt ra lời và 

phải hiểu trong lòng rằng không có bất cứ thần linh, bất 

cứ Thượng Đế nào đáng để tôn thờ ngoại trừ Allah duy 

nhất. 

Trong câu nói này gồm hai vế phủ nhận và 

khẳng định. Vế phủ nhận là “ ـٰهَِاَلِ إ لَـ ” (Laa i laa ha) 

nghĩa là không có thần linh, không có Thượng Đế; và 

vế khẳng định là “ ِا للُِإ الَّ ” (il lol loh) nghĩa là ngoại trừ 

Allah. Trong lời tuyên thệ này có một ẩn từ, đó là từ 

 vì vậy câu tuyên thệ được đầy đủ phải là (Haq) ”َحـ  ِ“

“ ـٰهَِاَلِ ِاَِحـ  ِِإ لَـ للُِإ الَّ ” (Laa i laa ha haq qun il lol loh) 

nghĩa là không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah. Khi thốt lời tuyên thệ này yêu cầu người nói 

phải hiểu và khẳng định trong lòng mình là hết lòng 
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thành tâm chấp nhận Allah duy nhất để thờ phượng và 

phủ nhận hết tất cả mọi thần linh khác ngoài Ngài. 

* Có một thắc mắc:  

Làm sao có thể nói “ ـٰهَِاَلِ ِاِإ لَـ للُِإ الَّ ” trong khi đó 

chính Allah đã công nhận ngoài Ngài có rất nhiều thần 

linh được thờ phượng, điển hình lời phán: 

ۡغَنۡت َعۡنُهۡم َءالَِهوُتُهُم َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ ﴿
َ
نُفَسُهۡم  َفَمآ أ

َ
أ

ء   ِ ِمن ََشۡ ا جَ  ٱلَِِّت يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّللَّ َّمَّ ۡمُر َربدَِك  ل
َ
 171هود:  ﴾آَء أ

Và TA đã không bất công với chúng, ngược lại chính 

chúng đã tự bất công với bản thân mình (do đã phủ 

nhận sứ mạng của Rasul), bên cạnh đó, những thần 

linh mà chúng cầu nguyện ngoài Allah không giúp ích 

gì được cho chúng cả khi mà sắc lệnh trừng phạt của 

Allah gián xuống. Hud: 101 (chương 11), và Allah 

phán: 

َٰهً ﴿ ِ إَِل َُ ٱَّللَّ  39اإلرساء:  ﴾ا َءاَخرَ َوََّل ََتَۡعۡل َم

Và cấm Ngươi tạo dựng một thần linh ngang hàng 

với Allah. Al-Isra: 39 (chương 17), và Allah phán: 

َٰهً ﴿ ِ إَِل َُ ٱَّللَّ  88القصص:  ﴾ا َءاَخَر  َوََّل تَۡدُع َم
Và cấm Ngươi (Muhammad) cầu nguyện cùng với 

Allah một thần linh nào khác. Al-Qasas: 88 (chương 

28) và làm sao phủ nhận các thần linh khác cho được 

trong khi các Rasul đã bảo với giáo dân mình: 
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ۥٓ ﴿ ٍَٰه َغۡۡيُهُ ِۡن إَِل َ َما لَُكم مد  63األعراف:  ﴾ٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ
“Các người hãy thờ phượng Allah, các người không 

có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài” Al-

A’raaf, câu 59 (Chương 7). 

Xin trả lời cho thắc mắc này: Trong câu tuyên 

thệ “ ـٰهَِاَلِ ِاِإ لَ للُِإ الَّ ” có một ý nghĩa thâm thúy là: Tất cả 

thần linh được tôn thờ ngoài Allah vẫn được gọi là thần 

linh, là thượng đế, tuy nhiên, chỉ là thần linh, là thượng 

đế ảo, vô thực, không đáng để thờ phượng, không có bất 

cứ quyền năng nào của thượng đế cả, với bằng chứng từ 

Qur’an qua lời phán: 

﴿ 
َ
َٰلَِك بِأ َ َذ نَّ ٱَّللَّ

َ
نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ نَّ ٱَّللَّ

  67: لقمان ﴾ ٣٠بُِۡي ُهَو ٱۡلَعِِلُّ ٱلۡكَ 

Sở dĩ như thế là bởi Allah, Ngài là Đấng Chí Tôn và 

những gì được cầu xin khấn vái ngoài Ngài (từ con 

người, ma quỉ, hay vật thể nào khác .v.v..) tất cả đều 

do hư cấu. Quả thật, Allah, Ngài là Đấng Tối Cao, 

Đấng Vĩ Đại. Luqmaan: 30 (chương 31), ở câu Kinh 

khác Allah phán: 

ىَٰ  ﴿ ََٰت َوٱۡلُعزَّ فََرَءۡيُتُم ٱللَّ
َ
ۡخوَرىَٰٓ  ١٩أ

ُ
ََ ٱََّّاََِّوَة ٱۡۡل لَُكوُم  ٢٠َوَمَنووَٰ

َ
أ

نََثَٰ 
ُ
َكُر َوََلُ ٱۡۡل ىَٰٓ  ٢١ٱَّلَّ ََ ا قِۡسَمة  ِضو ۡسوَمآء   ٢٢تِۡلَك إِذ 

َ
ٓ أ إِۡن ِِهَ إَِّلَّ

نُتۡم َوَءا
َ
ۡيُتُموَهآ أ ُ بَِها ِمن ُسۡلَنٍَٰنِۚ إِن يَتَّبُِعوَن َسمَّ نَزَل ٱَّللَّ

َ
آ أ بَآؤُُكم مَّ
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بدِِهُم ٱلُۡهوَدىَٰٓ  ِن رَّ نُفُس  َولََقۡد َجآَءُهم مد
َ
نَّ َوَما َتۡهَوى ٱۡۡل  ﴾٢٣إَِّلَّ ٱلظَّ

 26 - 13اِلجم: 

Há các ngươi đã thấy (thần) Al-Lat và (thần) Al-

U’zza * Cả nữ thần Ma-naat thứ ba hay sao ? * Phải 

chăng giống đực thuộc về các người còn giống cái thì 

thuộc về Ngài (Allah) hay sao ? * Đó đúng là một sự 

phân chia chẳng công bằng * Quả thật, đó chẳng qua 

là những tên gọi mà các người và cha mẹ của các 

người đã gán đặt cho chúng chứ Allah đã không ban 

xuống một chút thẩm quyền nào cả. Chúng chỉ làm 

theo điều chúng tưởng tượng và theo điều mà bản 

thân của chúng mong muốn trong lúc chắc chắn một 

Chỉ đạo từ Thượng Đế của chúng đã đến cho chúng.  
Al-Najm: 19 – 23 (chương 53), và câu Kinh miêu tả về 

lời đối đáp mà Nabi Yusuf ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

ۡسَمآء  ﴿
َ
ٓ أ ۦٓ إَِّلَّ نَزَل  َما َتۡعبُُدوَن مِن ُدونِهِ

َ
آ أ نتُۡم وََءابَآؤُُكم مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ َسمَّ

ُ بَِها مِن ُسلَۡنٍَٰنِۚ   40يوسف:  ﴾ٱَّللَّ

Những gì mà các ngươi đang thờ phụng chỉ là những 

tên gọi do chính các ngươi và cha mẹ của các ngươi 

đã gán ghép cho chúng, chứ Allah đã không ban cấp 

cho một chút thẩm quyền nào. Yusuf: 40 (chương 12). 

Tóm lại, ý nghĩa của câu “ ـٰهَِاَلِ ِاِإ لَ للُِإ الَّ ” là không 

có Thượng Đế đích thực nào ngoại trừ Allah - Đấng 

Hùng Mạnh & Vinh Quang -, còn tất cả thần linh ngoài 

Ngài dù là Rasul, là Thiên Thần, là con người, là đất đá, 

là cây cối, là mặt trời, là mặt trăng hoặc bất cứ vật gì đều 
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chỉ là hư cấu do con người tạo dựng gán ghép, tất cả đều 

không có tí quyền năng của Thượng Đế, duy chỉ Allah 

duy nhất mới có quyền năng Thượng Đế thật sự. 

 

Ý nghĩa lời chứng nhận Muhammad ra su lul loh 

Hỏi (13): Quí Sheikh, vậy còn ý nghĩa câu 

chứng nhận “ ًدا رَُسـوُل  نَّ حُمَمَّ
َ
اهللِ  َوأ ” (Muhammad ro su 

lul loh) nghĩa là gì ? 

Đáp: Câu chứng nhận này có ý nghĩa là chấp 

nhận bằng con tim và nói ra lời câu rằng Muhammad 

bin Abdullah Al-Qurashi Al-Haashimi là Sứ Giả, là 

Thiên Sứ, là Rasul, là Nabi của Allah – Đấng Hùng 

Mạnh & Vinh Quang – được cử phái đến với loài Jin 

(ma) và loài người, như Allah phán: 

ِي ََلُۥ ُمۡلوُك ﴿ ِ إَِِلُۡكۡم ََجِيًعوا ٱَّلَّ َها ٱۡلَّاُس إِّندِ رَُسوُل ٱَّللَّ يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ۦ َوُيِميوُت  َ   ِ ۦۡ َٰوَه إَِّلَّ ُهوَو يُو ۡرِض  ََّلٓ إَِل
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ ٱلسَّ  اِمُنواْ بِوٱَّللَّ

ِ َوََكَِمَٰتِوهِۦ َوٱتَّبُِعووهُ لََعلَُّكوۡم  ِي يُۡؤِمُن بِٱَّللَّ دِ ٱَّلَّ ِ مد
ُ
َورَُسوَِلِ ٱۡلَِّبدِ ٱۡۡل

 168األعراف:  ﴾ ١٥٨َتۡهَتُدوَن 

Hãy bảo họ (Muhammad): “Hỡi nhân loại! Ta là 

Rasul của Allah được cử phái đến cho tất cả mọi 

người. (Allah) là Đấng thống trị các tầng trời và trái 

đất, không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Ngài, Đấng ban cho cái sống và cái chết. Bởi thế, hãy 

tin tưởng vào Allah và vào Rasul của Ngài, một vị 

Nabi mù chữ đã hết lòng tin tưởng vào Ngài, vào các 
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lời mặc khải của Ngài. Các Ngươi hãy noi theo Y để 

may ra các ngươi được hướng dẫn đúng chân lý đích 

thực.” Al-A’raaf: 158 (chương 7), và Allah phán: 

َٰ َعۡبِدهِۦ ِِلَُكوَن لِۡلَعَٰلَِمنَي نَِذيًرا﴿ َل ٱۡلُفۡرقَاَن لََعَ ِي نَزَّ   ﴾ ١ َتَباَرَك ٱَّلَّ
 1الفرقان: 

Thật hồng phúc thay Đấng đã thiên khải xuống 

Thiên Kinh Qur’an cho bề tôi (Muhammad) của 

Ngài, để làm người khuyến cáo thiên hạ trước một 

hành phạt khủng khiếp. Al-Firqaan: 1 (chương 25). 

Việc chứng nhận Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là Rasul của 

Allah là phải làm theo những điều sau đây: 

1) Tin thật lòng mọi thông tin được Người 

báo. 
2) Thi hành mọi lệnh mà Người bảo. 
3) Tránh xa mọi điều bị Người cấm. 
4) Chỉ tôn thờ Allah theo cung cách mà 

Người đã chỉ dạy. 

5) Một lòng tin rằng Rasul Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

không có quyền năng gì trong việc tạo hóa hoặc hoán 

chuyển vũ trụ càng khôn, lại càng không đáng để thờ 

phượng. Ngược lại, Người cũng chỉ là một nô lệ trung 

thành, một vị Sứ Giả không dối trá, Người không có 

quyền năng để trục lợi hoặc gây hại bất cứ ai, ngoại trừ 

điều nào Allah muốn, như Ngài phán: 

قُوُل ﴿
َ
ٓ أ قُوُل  قُل َّلَّ

َ
ۡعلَُم ٱلَِۡنۡيَب َوََّلٓ أ

َ
ِ َوََّلٓ أ لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّللَّ

 ُۚ ُُ إَِّلَّ َما يُوََحَٰٓ إََِلَّ تَّبِ
َ
 67األنعام:  ﴾لَُكۡم إِّندِ َملٌَك  إِۡن أ
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Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không tự cho 

mình sử hữu trong tay những kho báu của Allah, Ta 

cũng không hề biết được bất cứ việc thiên cơ huyền bí 

nào, lại càng không xưng rằng Ta là Thiên Thần. 

Chẳng qua, Ta chỉ làm theo những gì Ta được mặc 

khải cho TA thôi.” Al-An-a'm: 50 (chương 6). 

Rasul Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص cũng chỉ là một nô lệ được 

lệnh phải thi hành theo mọi lệnh mà Allah đã bảo Người, 

như được phán: 

ا ﴿ ا َوََّل رََشد  ۡملُِك لَُكۡم َضد 
َ
قُۡل إِّندِ لَن ُجَِۡيِِن مَِن  ٢١قُۡل إِّندِ ََّلٓ أ

ِجَد مِن ُدونِهِۦ ُملَۡتَحًدا 
َ
َحد  َولَۡن أ

َ
ِ أ  22 - 21اجلن:   ﴾٢٢ٱَّللَّ

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không hề nắm 

trong tay quyền ám hại hoặc hướng dẫn một ai đó.” * 

Hãy bảo chúng tiếp: “Chắc chắn rằng sẽ không một 

ai có thể cứu Ta thoát khỏi hành phạt của Allah (nếu 

Ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài ra Ta cũng sẽ không 

tìm được đâu chổ nương tựa an toàn.” Al-Jin: 21 - 

22(chương 72), và Allah phán: 

ۡملُِك ِۡلَۡفِِس َنۡفع  ﴿
َ
ٓ أ ا إَِّلَّ َما شَ قُل َّلَّ ۡعلَُم ا َوََّل َضًّ

َ
ُۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ آَء ٱَّللَّ

نَا۠ إَِّلَّ نَِذير  
َ
ُۚ إِۡن أ وُٓء ِ َ ٱلسُّ َوبَِشۡي   ٱۡلَِنۡيَب ََلۡستَۡكََثُۡت مَِن ٱۡۡلَۡۡيِ َوَما َمسَّ

 188األعراف:  ﴾ ١٨٨َن ۡؤمِنُويُ  لدَِقۡو   

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không có quyền 

quyết định điều lợi hoặc hại cho chính bản thân của Ta 

trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu Ta biết điều vô 

hình thì chắc chắn Ta sẽ tom góp nhiều điều tốt cho Ta 
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và Ta đã tránh được mọi điều bất hạnh rồi. Chẳng qua 

Ta chỉ là một người khuyến cáo (về hành phạt hỏa 

ngục) và thông báo tin mừng (thiên đàng) đến với 

nhóm người có lòng tin nơi (Allah). Al-A'raaf: 188 

(chương 7). 

Đấy chính là ý nghĩa của hai lời tuyên thệ 

هَ ََل  ـٰ ًدا رَُسوُل  هللُ إَِلَّ ا إِلَ نَّ حُمَمَّ
َ
 اهللِ  َوأ

(Laa i laa ha il lol loh wa an na mu ham ma dar ro 

su lul loh) 

Với ý nghĩa này làm chúng ta nhận thức được rằng 

trên đời này dù đó là Rasul Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص hoặc là bất 

cứ ai trong thế gian này đều không đáng để con người 

chúng ta cúi đầu quỳ lạy, cầu xin, khấn vái, sợ hãi van 

xin ngoại trừ vì Allah duy nhất và rằng Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

chỉ đáng ở địa vị làm một nô lệ, là Rasul, là Nabi, là Sứ 

Giả, là Thiên Sứ của Allah mà thôi. 

 

Sự khác nhau giữa tin tưởng trong lòng và thốt ra 

lời 

Hỏi (14): Quí Sheikh, khác nhau ra sao giữa 

việc tin tưởng trong lòng và thốt ra lời, có bắt buộc 

gom chung hai thứ không ? 

Đ áp: Khác nhau hoàn toàn giữa tin tưởng trong 

tim và thốt ra lời. Trong thiên hạ có người chỉ thốt ra lời 

mà con tim hoàn toàn không tin tưởng giống như nhóm 

người Munaafiq (đạo đức giả), Allah đã miêu tả về đám 

người Munaafiq này: 
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﴿ ُِۗ   1املنافقون:  ﴾إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل ٱَّللَّ
Khi đến gặp Ngươi (Muhammad), những người 

Munaa-fiq (giả tạo đức tin) bảo: “Chúng tôi chứng 

nhận Ngài đích thực là Sứ giả của Allah”. rồi Allah lại 

khẳng định:  

َِٰذبُوَن ﴿ ُ يَۡشَهُد إِنَّ ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي لََك  1املنافقون:  ﴾١َوٱَّللَّ
Trong khi Allah biết rất rõ ràng Ngươi đích thực là 

vị Sứ Giả của Ngài. Và Allah cũng xác nhận những kẻ 

Munaa-fiq đích thực là những kẻ nói dối. Al- 

Munaafiqoon: 1 (chương 63). Đám người Munaafiq này 

đã thốt ra lời lời tuyên thệ nhưng không chịu thốt ra lời 

tuyên thệ, sự chấp nhận này không giúp ích gì cho bản 

thân y trong cộng đồng Islam, bởi chúng ta chỉ có thể 

nhận xét bên ngoài, còn giữa y với Allah thì chỉ Allah 

mới rõ. Ở cuộc sống trần gian này không thể xem ai đó là 

người Muslim cho đến khi y thốt ra hai lời tuyên thệ này, 

trừ phi người mất năng lực nói thì sẽ xem xét đến hành 

động của y. Bằng không bắt buộc phải chấp nhận bằng 

con tim và thốt ra bằng lời. 

 

Sự ngộ nhận và câu trả lời 

Hỏi (15): Quí Sheikh, điều mà khiến chúng tôi 

đặt ra câu hỏi này là có một nhóm người khi gọi họ 

đến với sự hành đạo thì trong họ có người đáp: 

“Allah là Thượng Đế của con tim” muốn được 

Sheikh giải thích rõ ràng. 
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Đáp: Vâng, còn chúng tôi nói rằng: “Allah là 

Thượng Đế của con tim và cả chiếc lưỡi” chứ không phải 

chỉ có con tim không, nếu như ai đó có một con tim tốt 

lành thì hành động của y cũng sẽ tốt lành theo bởi Nabi 

 :đã nói ملسو هيلع هللا ىلص

فََسَدْتِ} ََسُدُُِكُُّهَِوإ َذِا َصلََحْتَِصلََحِاْلْ ُِمْضَغًةِإ َذِا ََسد  ِاْلْ ِِف  اَلَِوإ نَّ
َ
أ

ِالَْقْلُبِ َ اَلَِوِه 
َ
ََسُدُُِكُُّهِأ  {فََسَدِاْلْ

“Chẳng phải trong mỗi cơ thể có một cục máu nếu nó 

tốt lành thì cả cơ thể sẽ tốt lành còn nếu nó hư đốn thì 

cả cơ thể sẽ hư đốn theo, chẳng phải đó là con tim hay 

sao ?”(5) Hadith này đập tan mọi lời kêu căn của những 

ai mỗi khi làm tội lỗi với Allah thì y lại biện hộ “lòng 

kính sợ là nằm ở đây” rồi y chỉ vào lòng ngực mình, đây 

quả là câu nói chân lý nhưng người nói dùng với ngụ ý 

xấu bào chữa cho hành động xấu của bản thân, chẳng lẽ 

họ chưa nghe Allah: 

ُ َمآ ﴿ ُكواْ لَۡو َشآءَ ٱَّللَّ ۡۡشَ
َ
ِيَن أ ۡمنَا َسَيُقوُل ٱَّلَّ ۡكنَا َوََّلٓ َءابَآُؤنَا َوََّل َحرَّ ۡۡشَ

َ
أ

 ِۚ ء   158األنعام:  ﴾ِمن ََشۡ

Những kẻ Đa Thần sẽ bảo rằng: “Nếu Allah muốn thì 

chúng tôi và tổ tiên chúng tôi đã không phạm Shirk (tổ 

hợp với Ngài trong việc tôn thờ) rồi và Ngài cũng 

chẳng cấm chúng tôi điều gì.” Al-An-a'm: 148 (chương 

6). Nhóm Đa Thần đổ thừa: Nếu Allah muốn thì chúng 

tôi và tổ tiên chúng tôi đã không phạm Shirk (tổ hợp 

                                           
(5) Hadith do Al-Bukhari ghi số (52) và Muslim ghi số (1599). 
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với Ngài trong việc tôn thờ) rồi lời bào chữa này 

không vì mục đích muốn trở lại chân lý mà họ muốn 

được tiếp tục ở trên sự phủ nhận Allah của họ, họ muốn 

tiếp tục tôn thờ thần linh của họ, nên Allah đã phán: 

﴿ ُۗ َسنَا
ۡ
َٰ َذاقُواْ بَأ ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم َحِتَّ َب ٱَّلَّ  158 األنعام: ﴾َكَذَٰلَِك َكذَّ

Tương tự thế những kẻ trước chúng cũng đã phủ 

nhận Ngài, cho đến khi chúng nếm được hành phạt 

của TA. Al-An-a'm: 148 (chương 6). Thấy rằng lời biện 

hộ đổ thừa cho tiền định để được thoát khỏi trách móc và 

hành phạt nhưng họ vẫn không tránh được. 

Tuy nhiên, có một trường hợp có thể đổ thừa cho 

tiền định, như Allah phán: 

﴿ ُۡ ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡۡشِكنِيَ ٱتَّبِ
َ
ََٰه إَِّلَّ ُهَو  َوأ بدَِك  ََّلٓ إَِل وَِحَ إَِِلَۡك مِن رَّ

ُ
 َمآ أ

١٠٦  ُْۗ ُكوا ۡۡشَ
َ
ُ َمآ أ  175األنعام:  ﴾َولَۡو َشآَء ٱَّللَّ

(Hỡi Muhammad), Ngươi hãy bám lấy mọi sắc lệnh 

được thiên khải cho Ngươi từ Thượng Đế Ngươi, Ngài 

là Thượng Đế duy nhất xứng đáng được thờ phụng và 

Ngươi hãy xa lánh nhóm người Đa Thần * Và giá như 

Allah muốn là chúng đã không phạm Shirk rồi. Al-

An-a'm: 106 (chương 6). Ở câu Kinh này Allah phán: 

Và giá như Allah muốn là chúng đã không phạm 

Shirk rồi, Hai câu nói hoàn toàn giống nhau về nội 

dung nhưng khác nhau về hoàn cảnh nói ra nó. Việc 

phạm Shirk ở câu Kinh thứ hai Allah muốn cho Nabi 

 .biết việc họ phạm Shirk là do Allah quyết định thế ملسو هيلع هللا ىلص
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Quan trọng, những ai khi được khuyên bảo thì lại 

nói “lòng kính sợ là nằm ở đây” câu nói chân lý nhưng 

người nói có ngụ ý xấu bào chữa tội lỗi bản thân, còn 

người phát ngôn câu nói “lòng kính sợ là nằm ở đây” 

chính là Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, đồng thời Người cũng là tác giả câu 

nói: 

فََسَدْتِ} ََسُدُُِكُُّهَِوإ َذِا َصلََحْتَِصلََحِاْلْ ُِمْضَغًةِإ َذِا ََسد  ِاْلْ ِِف  اَلَِوإ نَّ
َ
أ

ِالَْقْلُبِ َ اَلَِوِه 
َ
ََسُدُُِكُُّهِأ  {فََسَدِاْلْ

“Chẳng phải trong mỗi cơ thể có một cục máu nếu nó 

tốt lành thì cả cơ thể sẽ tốt lành còn nếu nó hư đốn thì 

cả cơ thể sẽ hư đốn theo, chẳng phải đó là con tim hay 

sao ?” Nếu như ai đó có con tim biết kính sợ là y đã có 

hành động biết kính sợ bởi hành động là sản phẩm của 

suy nghĩ giấu bên trong. 

 

Hiểu về đức tin Iman 

Hỏi (16): Quí Sheikh, như thế nào hiểu đúng 

về đức tin Iman và các nền tảng của nó, mong được 

Sheikh nói sơ lược về điều này ? 

Đáp: Đức tin Iman có hai cách hiểu:  

a) Hiểu theo nghĩa từ Ả rập là thừa nhận và tin 

tưởng vào điều gì đó. 

b) Hiểu theo nghĩa giáo lý là sự thừa nhận bắt buộc 

tâm phục và phục tùng, sẽ chưa đủ nếu ai đó chỉ thừa 

nhận đức tin trong lòng cho đến khi y phục tùng bằng 

hành động. 
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Thí dụ: Một người chấp nhận sứ mạng của Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص và biết được đó là Sứ Giả của Allah 

nhưng y không thực thi mọi điều mà Người sai bảo thì y 

vẫn chưa phải là người Mumin (người tin tưởng). Bởi 

xưa kia, những người Đa Thần vẫn chấp nhận sứ mạng 

của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nhưng họ không thực thi theo 

lệnh của Người mà vẫn đi theo tôn giáo tổ tiên, nên niềm 

tin Iman đó không giúp ích gì được cho họ. Cho nên, 

định nghĩa đức tin Iman theo nghĩa giáo lý cụ thể hơn là 

định nghĩa của ngôn từ Ả rập và đôi khi nó lại tổng quát 

hơn giống như câu Kinh: 

﴿ ُ َُ إِيَمََٰنُكۡمُۚ َوَما ََكَن ٱَّللَّ  156ابلقرة:  ﴾ِِلُِضي

Và Allah không hề làm cho đức tin Iman của các 

ngươi trở thành vô nghĩa. Al-Baqarah: 143 (chương 

2), từ đức tin Iman ở câu Kinh nghĩa là lễ Salah hướng 

đến Masjid Aqso ở Palestine. Nếu xét về mặt ngôn từ 

thì Salah không được xem là đức tin Iman bởi nó là 

hành động bên ngoài còn đức tinh Iman theo nghĩa 

ngôn từ là vấn đề tiềm ẩn bên trong. 

Cho nên, nếu muốn hiểu đức tin Iman theo nghĩa 

giáo lý thì cần phải hiểu là sự thừa nhận bắt buộc tâm 

phục và phục tùng, còn không thì không được gọi là đức 

tin Iman. 

 

Mối liên quan giữa cách hiểu này với Hadith của 

Jibreel  
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Hỏi (17): Quí Sheikh, cách hiểu này có giống 

như cách hiểu mà Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã trả lời với Jibreel 

 khi hỏi Người về đức tin Iman ? 

Đáp: Giống như nhau, bởi đức tin vào Allah, vào 

giới Thiên Thần, vào các Kinh Sách, vào giới Rasul là 

đức tin thật sự bắt buộc tâm phục và phục tùng. Thì ai đó 

chỉ tin tưởng vào Allah, vào giới Thiên Thần, vào các 

Kinh Sách, vào giới Rasul nhưng không tâm phục và 

phục tùng thì niềm tin Iman đó chẳng có tác dụng gì. Vì 

vậy, đức tin Iman đúng thật là phải tin tưởng trong lòng 

và phục tùng bằng hành động. 

 

Hỏi (18): Quí Sheikh, nếu có người hỏi về đức 

tin Iman thì phải trả lời ra sao, bằng câu “là sự 

thừa nhận bắt buộc tâm phục và phục tùng” hay trả 

lời giống như Rasul đã trả lời “là đức tin vào Allah, 

vào giới Thiên Thần, vào các Kinh Sách, vào giới 

Rasul” ? 

Đáp: Chỉ cần trả lời “là sự thừa nhận bắt buộc tâm 

phục và phục tùng” là đủ nếu người đó muốn hiểu rộng 

hơn thì giải thích “là đức tin vào Allah, vào giới Thiên 

Thần, vào các Kinh Sách, vào giới Rasul”. 

 

Hiểu về đức tin Iman và các nền tảng của nó 

Hỏi (19): Quí Sheikh, tôi muốn được hiểu sâu 

hơn về đức tin Iman và các nền tảng của nó. 

Đáp: Phần ở trên đã đề cặp đến hai định nghĩa, 

định nghĩa của U’lama và định nghĩa được Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
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nhắc trong Hadith Jibreel . Định nghĩa của U’lama là 

định nghĩa khái quát cả tôn giáo, đó là “là sự thừa nhận 

bắt buộc tâm phục và phục tùng” được rất nhiều U’lama 

viết về Usul, viết về A’qidah định nghĩa nó, còn định 

nghĩa được Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nhắc trong Hadith Jibreel  là 

định nghĩa cụ thể về đức tin tìm ẩn bên trong tim. 

Islam được thể hiện qua các hành động bên 

ngoài, một khi ai đó chấp nhận tuyên thệ Laa i laa ha il 

lol loh là người đó đã có đức tin Iman. Tuy nhiên, với lời 

tuyên thệ đó bắt buộc họ phải thực hành để thể hiện mình 

là người Muslim nên phải dâng lễ Salah, xuất Zakat, nhịn 

chay và hành hương Hajj. 

Còn các nền tảng mà Rasul ملسو هيلع هللا ىلص trả lời câu hỏi của 

Jibreel  là:  

ْيَماُنِ} ـ  ِاإل  ِارخ  َـْوا  َْ َِوا َِوُرُسـل ه  ه  َِوُكُتبـ  َوَمالَئ َكت ه  ْنِتُْؤم َنِب اللِ 
َ
أ

ه ِ َوََشي  {َوتُْؤم َنِب الَْقَدر َِخْْي هِ 

“Đức tin Iman là anh tin tưởng nơi Allah, vào giới 

Thiên Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, 

vào giới Rasul của Ngài, vào ngày cuối cùng và vào 

định mệnh tốt xấu.”(6) bây giờ chúng ta bắt đầu phân 

tích những mấu chốt quan trong sáu niềm tin Iman này: 

Tin tưởng vào Allah: Niềm tin Iman này gồm bốn 

phần: Tin tưởng Allah luôn tồn tại; tin tưởng vào 

Rububiyah của Ngài; tin tưởng vào Uluhiyah của Ngài và 

tin tưởng vào Asma và Sifat của Ngài. 

                                           
(6) Hadith do Muslim ghi số (8). 
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 Tin tưởng Allah luôn tồn tại: Là sự tin 

tưởng kiên định trong lòng rằng Allah – Đấng Hiển Vinh 

& Tối Cao – luôn tồn tại, và không một ai phủ nhận sự 

tồn tại của Allah ngoại trừ những ai muốn đề cao bản 

thân mình, do bởi tất cả những ai có trí óc bình thường 

đều không cho rằng vũ trụ này ngẫu nhiên tồn tại hoặc 

không do ai tạo ra. Đây chính là điểm đồng nhất của giới 

có trí óc bình thường do bởi có đến bốn bằng chứng 

khẳng định cho việc tồn tại này của Allah, đó là trí tuệ, 

bản tính bẩm sinh trong con người, sưh cảm nhận và giáo 

lý. 

 Về bằng chứng trí tuệ: Thấy rằng sự tồn 

của vũ trụ, các tầng trời, trái đất và những gì trong nó, 

các vì sao, núi non, sông ngòi, cây cối, súc vật, vật vô chi 

.v.v. là sản phẩm mà không một ai, không một thần linh 

nào có thể tạo ra được. Vậy, tất cả tồn tại được do đâu? 

Chẳng lẻ tất cả chỉ ngẫu nhiên tồn tại? Hoặc không do 

bất cứ ai tạo ra? Hoặc chúng tự hình thành bản thân 

chúng. Đây là ba giả thuyết bị trí tuệ bác bỏ mà chỉ chấp 

nhận giả thuyết thứ tư do tính phù hợp. 

Về giả thuyết vũ trụ ngẫu nhiên tồn tại chắc chắn 

sẽ bị trí tuệ gạt bỏ một bên do không thể xảy ra, bởi sự 

tồn tại vĩ đại của vũ trụ và tất cả những gì diễn ra không 

thể ngẫu nhiêu được, chắc chắn phải có động lực tạo 

thành, thấy mọi thứ đều luôn di chuyển theo một vĩ đạo 

nhất định, lôgic. Còn sự việc được ngẫu nhiên hình thành 

sẽ vô trật tự, không theo một qui tắc nào cả do nó ngẫu 

nhiên. 

Về giả thuyết tự nó hình thành bản thân nó, cũng 

viễn vong vô cùng bởi mọi việc trước khi tồn tại chẳng 
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có gì cả, khi không có gì cả làm sao tự hình thành bản 

thân mình được. 

Về giả thuyết tồn tại không do ai tạo ra, giả thuyết 

này giống như việc cho rằng ngẫu nhiên tồn tại, quả là trù 

tượng. 

Chỉ còn mỗi giả thuyết duy nhất đó là có Đấng 

Tạo Hóa, Đấng đó chính là Allah như Ngài đã khẳng 

định: 

ۡم ُهُم ﴿
َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ مِۡن َغۡۡيِ ََشۡ

َ
َِٰت  ٣٥ٱۡلَخَٰلُِقوَن أ َمََٰو ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
أ

ۡرَضُۚ بَل َّلَّ يُوقِنُوَن 
َ
 61 - 66الطور:  ﴾٣٦َوٱۡۡل

Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì 

cả hay phải chăng chúng là Đấng tạo hóa ? * Phải 

chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? 

Không, chúng không có niềm tin vững chắc vào điều 

đó Al-Toor: 35 - 36 (Chương 52). 

 Về bằng chứng bản tính bẩm sinh trong 

con người khẳng định Allah luôn tồn tại thì không cần 

phải dẫn chứng bởi mỗi người vốn đã công nhận Thượng 

Đế y luôn tồn tại, như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã khẳng định: 

ِِيُوَلَُِِمْولُودِ ُِكُِّ} ْطَ  ِ ،ََِعَ بََواهُِِالْف 
َ
وُِِْيَهويَدان هِ ِفَأ

َ
ان هِ ِأ َ وُِِْيَنِّصي

َ
َسان هِ ِأ  {ُيَمجي

“Mỗi đứa trẻ đều được sinh ra trong bẩm sinh (tin 

tưởng Allah), nhưng rồi cha mẹ nó là người Do Thái 

hoặc người Thiên Chúa hoặc người thờ lửa biến 

chúng thành tín đồ đó.”(7) Và thực tế chứng minh được 

                                           
(7) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1357) và Muslim ghi số (2658). 
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điều này, thấy rằng bất cứ ai trên đời này mỗi khi bị nạn 

kiếp, hoặc bị rơi vào tuyệt vọng hoặc hoàn cảnh tương tự 

thì bổng dưng chiếc lưỡi của y gọi những lời không kiểm 

soát được như: Ôi Thượng Đế hoặc ôi Allah (mà người 

Việt hay gọi ôi trời ơi), điều này khẳng định bẩm sinh 

trong mỗi người đã công nhận sự tồn tại của Thượng Đế 

Allah - Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao -. 

 Về bằng chứng sự cảm nhận tồn tại của 

Allah, chúng ta đã nghe không ít việc Allah đã đáp lại lời 

cầu xin của những ai cầu xin trực tiếp Ngài, như họ khấn 

vái: “Lạy Thượng Đế” tức khắc họ được đáp lại, thì 

trong Qur’an có vô số hình ảnh như thế này, điển hình 

như câu Kinh: 

َِِٰحِنَي ﴿ رَۡحُم ٱلرَّ
َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِ َ ٱلۡضُّ ّندِ َمسَّ

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربَُّه

َ
 ٨٣۞َوأ

 85 - 86األنبياء: ﴾ فَٱۡسَتَجۡبَنا ََلُۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُضد   

Và (hãy nhớ) Ayyub (Job) khi Y cầu xin Thượng 

Đế của Y mà khấn vái: “Bề tôi đã gặp nạn và Ngài là 

Đấng khoan dung nhất của những người tỏ lòng 

khoan dung.” * Bởi thế TA đã đáp lại lời cầu xin 

của Y. Rồi TA đã làm tan nỗi khổ mà từ lâu Y đã 

cam chịu. Al-Ambiya: 83 - 84 (chương 21). 

Trong Sunnah cũng có vô số hình ảnh tương tự, 

điển hình như Hadith Anas bin Maalik  kể: Một người 

đàn ông bước vào Masjid lúc Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói Khutbah thứ 

sáu mà nói: “Tiêu tan rồi tài sản và mọi nơi đều khô cằn, 

xin Rasul hãy cầu xin Allah ban mưa cho chúng tôi.” Lập 

tức Rasul giơ đôi tay lên mà khấn vái: 
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ْثَنا} غ 
َ
ِأ ْثَنا،ِاللَُّهمَّ غ 

َ
ِأ ْثَنا،ِاللَُّهمَّ غ 

َ
ِأ  {اللَُّهمَّ

“Lạy Allah, xin ban mưa cho bầy tôi, lạy Allah, xin 

ban mưa cho bầy tôi, lạy Allah, xin ban mưa cho bầy 

tôi.” Lúc đó trên vùng trời sa mạc không một bóng mây, 

nhưng khi Rasul ملسو هيلع هللا ىلص chưa kịp bước xuống bụt giảng là 

mưa đã rơi ướt cả râu Người và thế là mưa kéo dài cả 

một tuần. Đến thứ sáu tuần sau cũng người đàn ông đó 

chạy đến nói: “Thưa Rasul, tiêu tan hết rồi nhà của, tài 

sản cũng chìm trong mưa, xin Rasul cầu xin Allah ngừng 

mưa.” Lập tức Rasul ملسو هيلع هللا ىلص giơ đôi bàn tay lên khấn vái: 

َْنا،ِاللَُّهمَِّ} ََ  {َعلَْيَناَِوالََِِحَوا
“Lạy Allah, xin ban mưa hữu ích cho bầy tôi chứ 

đừng gây hại bầy tôi.”(8) Xong Người đưa tay chỉ về 

một hướng lập tức bầu trời liền trong xanh dưới sự ưng 

thuận của Allah. Thế là mọi người rời khỏi nhà dưới ánh 

nắng mặt trời. Đây chính là bằng chứng cảm nhận khẳng 

định sự tồn tại của Thượng Đế Allah - Đấng Hùng Mạnh 

& Tối Cao -. 

 Về bằng chứng giáo lý: Nhiều vô số cho 

bằng chứng này, nguyên quyển Qur’an và tất cả Sunnah 

Soheeh và mọi nguồn tin chính xác đều khẳng định sự 

tồn tại của Allah - Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao - như 

Allah phán trong Qur’an vĩ đại: 

ِ لَوََجُدواْ فِ ﴿ َٰف  َولَۡو ََكَن مِۡن ِعندِ َغۡۡيِ ٱَّللَّ  82النساء:  ﴾٨٢ا ا َكثِۡي  يهِ ٱۡختَِل
                                           

(8) Hadithi do Al-Bukhari ghi số (1014) và Muslim ghi số (897). 
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Và nếu như từ một Đấng nào khác ngoài Allah thì 

chắc chắn chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu 

thuẫn. Al-Nisa: 82 (chương 4). 

Còn niềm tin Iman về Rububiyah của Ngài, về 

Uluhiyah của Ngài và về Asma và Sifat của Ngài thì đã 

được phân tích kỹ lúc phân loại Tawhid. 

 

Đáp lại người vô thần 

Hỏi (20): Quí Sheikh, thấy rằng nhóm người 

vô thần sẽ bảo bây giờ đây chúng tôi là những 

người trí tuệ, khẳng định rằng Thượng Đế Allah 

không tồn tại, vậy trả lời họ bằng cách nào ? 

Đáp: Trước tiên tôi muốn đính chính câu nói của 

anh rằng họ là người trí tuệ, nếu nói họ có trí tuệ để hiểu 

và nhận thức thì quả họ có trí tuệ đó, nếu ý anh bảo họ 

nhận thức đúng về chân lý thì họ không phải là người có 

trí tuệ, do chính Allah đã miêu tả nhóm người ngoại đạo 

là nhóm người điếc, câm, mù và vô nhận thức, tuy nhiên 

họ có tri thức cảm nhận. 

Đáp lại nhóm người này bằng cách, là khi họ dám 

khẳng định như vậy thì họ chỉ là nhóm người cải bướng, 

thể hiện cao ngạo bởi họ biết rằng cánh cửa chỉ là vật vô 

tri làm sao tự hình thành hoặc chuyển đổi được mà bắt 

buộc phải nhờ đến thợ mộc hoặc một ai đó tạo ra nó và 

họ một mực khẳng định rằng thức ăn và thức uống mà họ 

ăn uống hằng ngày phải có ai đó sản xuất ra, có ai đó 

gieo trồng, bởi họ đinh ninh rằng không một ai trên đời 

có năng lực hô biến ra thức ăn, thức uống mà không cần 

đến khâu trồng trọt và tưới tiêu. 
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Nhóm người này lại càng hiểu rằng tất cả con 

người không có khả năng tạo ra những thứ này nhưng họ 

vẫn ngoan cố khẳng định để đề cao bảo thân mình, tỏ thái 

độ kêu căng. Loại người như thế này sẽ không bao giờ 

chấp nhận những gì bạn nói đâu, chỉ tiêu hau thời gian 

của bạn vô bổ đối với nhóm người này. Tuy nhiên có số 

U’lama gợi ý cách kêu gọi nhóm người này là bằng cách 

trưng cầu dâng ý chứ không tranh luận. 

 

Niềm tin Iman và các nền tảng 

Hỏi (21): Quí Sheikh, bây giờ chỉ còn mỗi các 

nền tảng của niềm tin Iman là gì ? 

Đáp: Niềm tin Iman giống như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã định 

nghĩa là tin tưởng vào Allah, vào giới Thiên Thần... và 

chúng ta đã phân tích rồi niềm tin Iman vào Allah, đến 

niềm tin Iman vào giới Thiên Thần, họ là một thế giới 

ẩn được Allah tạo ra từ ánh sáng và biến họ mực mực thi 

hành sắc lệnh của Ngài, 

﴿ ۡ ونَ يَُسبدُِحوَن ٱِلَّ  27األنبياء:  ﴾٢٠ َل َوٱۡلََّهاَر ََّل َيۡفُۡتُ

Chúng tán dương ca tụng Ngài cả ngày lẫn đêm 

một cách không ngừng nghỉ. Al-Ambiya: 20 

(chương 21), Allah phán ở chương khác: 

َمرَُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ﴿
َ
َ َمآ أ  5 اتلحريم: ﴾٦َّلَّ َيۡعُصوَن ٱَّللَّ

Chúng không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra 

lệnh cho chúng và thi hành đúng những điều mà 
chúng được lệnh. Al-Tahreem: 6 (chương 66). 
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Thiên Thần được chia ra thành nhiều nhóm và 

mỗi nhóm có việc làm, nhiệm vụ và cấp bậc khác nhau. 

Lớn nhất là Đại Thiên Thần Jibreel  đảm trách 

chuyển lời mặc khải từ Thượng Đế đến tất cả Rasul 

dưới đất như Allah phán: 

ِمنُي ﴿
َ
وُح ٱۡۡل َٰ قَلۡبَِك َِلَُكوَن مَِن ٱلُۡمنِذرِيَن  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ  ١٩٤لََعَ

بنِي   بِلَِساٍن َعَرِّبد    136 - 193الشعراء:  ﴾١٩٥ مُّ
Do chính Jibreel đã mang Nó xuống * Mang đặt 

vào quả tim của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở 

thành một Người báo trước * Bằng tiếng Ả rập 

minh bạch rõ ràng. Al-Shu-a’-ra: 193 – 195 (chương 

26), và Allah phán: 

ََلُۥ ُروُح ٱۡلُقُدِس ِمن ﴿ بدَِك بِٱۡۡلَقدِ قُۡل نَزَّ  102اِلحل:  ﴾رَّ

Ngươi (Muhammad) hãy bảo chúng: “Ruh Al-Qudus 

(Đại Thiên Thần Jibreel) mang Nó (Qur’an) xuống từ 

Thượng Đế của Ngươi bằng sự thật.” Al-Nahl: 102 

(chương 16). Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã tận mắt nhìn thấy Jibreel  

hai lần bằng hình dạng thật, một lần Người thấy Jibreel 

 xuất hiện với hình dạng sáu trăm chiếc cánh bao phủ 

toàn bộ bầu trời.(9)  

Mikaa-il thuộc số những Thiên Thần khổng lồ 

được Allah giao trọng trách quản lý mưa và sự đâm 

chồi của đất sau mưa. 

                                           
(9) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3232 & 3234). 
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Isrofil cũng thuộc số những Thiên Thần khổng 

lồ được Allah giao phó thổi những hồi còi tận thế và 

cũng thuộc số những Thiên Thần khiên ngai vương vĩ 

đại trong ngày tận thế. 

Đây là ba đại Thiên Thần mà Rasul ملسو هيلع هللا ىلص thường 

hay nói trong lời Du-a’ Istiftaah của Salah trong đêm, 

bằng lời Du-a’: 

ِِمَِّـاللَّهُِ} َِماَوات ِـالسَِِّاط  َِـفَِِ،َ اف يَلِـَوإ سِِْ،ََكئ يَلِـَوم يِ،ْْبَائ يَلِجِ َِربَّ
ِاوَِ

َ
ِْل نَْتِِ،َهاَد ِ ِـَوالشَِِّالَْغْيب ِِال مَِـعَِِ،ْرض 

َ
بََِِبْيَُِِكمُِـَتِِْأ ِاـف يمَِِاد كَِـع 

ن ِـاهِِْ،ونَِـَتل فُِـَيِِْف يهِ ََِكنُوا َِِنَِـمِ ِهِ ـف يُِتل َفِـاخِِْاـل مَِِيـد 
ْ
ِ،ب إ ْذن َكِِ يِـال

يـَتهِِْإ نََّكِ ِـص ِِىـإ لَِِاءُِـتََشِِنِْـمَِِد   {مِ ـَتق يـُمْسَِِ اط 
“Ol lo hum ma rab ba jib ro il, wa mi kaa il, wa is ro 

fil, faa ti ros sa maa waa ti wal ardh, a’ li mal ghoi bi 

wash sha haa dah, an ta tah ku mu bai na i’ baa di ka 

fi maa kaa nu fi hi yakh ta li fun, eh di ni li makh tu li 

fa fi hi mi nal ha qi bi iz nik, in na ka tah di man ta 

shaa u i la si ro tim mus ta qim.”(10) Hadith do Muslim 

ghi. 

                                           
(10) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của Jib-ro-il, Mi-ka-

il và Is-ro-fil, Đấng đã tạo ra các tầng trời và đất, Đấng am 

tường mọi việc vô hình và hữu hình, Ngài là Thẩm Phán phân 

xử mọi điều tranh cải giữa đám bầy tôi của Ngài. Cầu xin hãy 

hướng dẫn bề tôi làm đúng nhất trong sự bị tranh cải đó bằng 

mệnh lệnh của Ngài. Quả thực, Ngài muốn hướng dẫn bất cứ 

ai tùy thích theo con đường chính đạo.} 
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Sở dĩ, nhắc đến ba đại Thiên Thần này là do nhiệm 

vụ của họ gắn liền với sự sống và sự phục sinh của chúng 

ta, họ là ba đại Thiên Thần tốt nhất mà chúng ta biết 

được. Ngoài ra, còn có Thần Chết nhận trọng trách rút 

hồn người hết tuổi đời; hai Thiên Thần nhận trọng trách 

bám sát con người để biên chép mọi việc làm thiện ác, 

một Thiên Thần bên phải và một Thiên Thần bên trái; 

nhóm Thiên Thần được giao phó đi tìm nhóm người ngồi 

tụng niệm, tán dương Allah... và ai muốn biết nhiều hơn 

thì tham khảo thêm các sách viết về chủ đề này. 

 

Niềm tin Iman vào giới Thiên Thần 

Hỏi (22): Quí Sheikh, còn điều gì liên quan 

đến niềm tin Iman vào giới Thiên Thần nữa không, 

muốn được Sheikh mở rộng thêm hay là chúng ta 

chuyển đến các nền tảng còn lại ? 

Đáp: Còn sót lại ở nền tảng thứ hai này, niềm  tin 

vào giới Thiên Thần là một mực tin những gì cụ thể và 

những gì khái quát về giới Thiên Thần. Tức đối với 

những gì cụ thể thì chúng ta nói: Chúng tôi tin tưởng vào 

Allah, tin tưởng vào Jibreel, Mikaa-il, Isrofil, Thần Chết, 

Thiên Thần cai quản hỏa ngục .v.v.. còn những Thiên 

Thần khác thì chúng ta chỉ biết chung chung về họ thì 

chúng tin tưởng vào họ một cách tổng thể. 

Về số lượng của Thiên Thần, nhiều vô số chỉ riêng 

Allah mới biết họ bao nhiêu, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
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ِِالَْمْعُمورُِِاْْلَْيُتِ} َماء ِِف  اب َعةِ ِالسَّ لَْفَِِسْبُعونَِِيَْواِ ُِكَِِّيَْدُخلُهُِِالسَّ
َ
ِأ

ِ ْهِ َِيُعوُدواِلَمِِْم ْنهَُِِخ َُجواِإ َذاِ،َملَك  ََ مَِِْماِآخ  ُِِإ   {َعلَْيه 
“Ngôi nhà Al-Ma’mur trên tầng trời thứ bảy mỗi 

ngày có đến bảy mươi ngàn Thiên Thần đi vào, sau 

khi họ ra khỏi ngôi nhà thì không một ai trong số họ 

quay lại đó lần nữa.”(11) trong một lần khác thì Rasul 

  :nói ملسو هيلع هللا ىلص

ع ِِم نَِِْما} ْرَبعَُِِمْوض 
َ
َصاب عَِِأ

َ
َماء ِِأ ِالسَّ ِف يهِ ِِف  َِِملَك ِِإ الَّ َّ ِقَائ م  ِِلِل  ْوَِراك ع 

َ
أ

دِ  ْوَِساج 
َ
 {أ

“Cứ cách khoảng bốn ngón tay là có một Thiên Thần 

đứng Salah hoặc Rukua’ hoặc quỳ lạy Allah”(12) tuy 

nhiên số Thiên Thần này chúng ta không biết công việc, 

nhiệm vụ, chức vụ họ là gì trừ phi được giáo lý thông 

báo, nếu không chúng ta chỉ tin vào họ một cách tổng 

quát. 

Giới Thiên Thần, họ có một số quyền năng nhất 

định mà con người không có, đây chính là một trong 

những dấu hiệu của Allah, và việc tin tưởng vào họ chính 

là tin tường vào Allah và quyền lực vô biên của Ngài. Bắt 

buộc tín đồ Muslim chúng ta phải thương yêu tất cả 

Thiên Thần bởi họ đều là tin tưởng Allah, luôn thực thi 

sắc lệnh của Ngài, ai dám hận thù với bất cứ Thiên Thần 

                                           
(11) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3207) và Muslim ghi số 164). 

(12) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (2321) và Ahmad ghi số 

(5/173), Ibnu Maajah ghi số (4190) và Al-Tirmizhi nói: 

“Hadith Hasan Ghoreeb.” 
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nào thì y chính là Kafir (kẻ ngoại đạo), bởi Allah đã 

phán: 

ََٰل َمن ََكَن َعُدود  ﴿ ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ وَِجۡۡبِيَل َوِميَكى َّ ِ َ  ا َّللد فَإِنَّ ٱَّللَّ
َٰفِرِيَن  َعُدود    38ابلقرة:  ﴾ ٩٨لدِۡلَك

Ai là kẻ thù của Allah, của các Thiên Thần của Ngài, 

của các Rasul của Ngài, của Jibreel và của Mikaa-eel, 

thì chính Allah lại là kẻ thù của nhóm người không có 

đức tin đó. Al-Baqarah: 98 (chương 2), và Allah phán: 

ِ قُۡل َمن ََكَن َعُدود  ﴿ ِ وا لد َٰ قَۡلبِوَك بِوإِۡذِن ٱَّللَّ ََلُۥ لََعَ ِجۡۡبِيَل فَإِنَُّهۥ نَوزَّ
ق   ِ دَِما َبنۡيَ يََديۡهِ ُمَصدد  31ابلقرة:  ﴾ا ل

Hãy công bố đi (Muhammad): “Ai đã từng hận thù 

Jibreel trong khi Y đã mang Nó (Qur’an) đặt vào lòng 

Ngươi bằng sắc lệnh của Allah nhằm xác định mọi việc 

xảy ra trước Ngươi”. Al-Baqarah: 97 (chương 2).  

Tóm lại, tín đồ Muslim đều phải thương yêu tất cả 

Thiên Thần và tuyệt đối không được xâm hại đến bất cứ 

ai trong số họ, bởi họ cũng là đám bầy tôi của Allah, luôn 

thực thi đúng nhiệm vụ được giao phó. 

 

Niềm tin Iman vào các Kinh Sách 

Hỏi (23): Quí Sheikh, nền tảng thứ ba về niềm 

tin Iman là thế nào ? 

Đáp: Nền tảng thứ ba tin tưởng vào Kinh Sách của 

Allah, là tin tưởng vào tất cả Kinh Sách đã được Allah 
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thiên khải xuống. Theo Qur’an thì cứ mỗi vị Rasul được 

Allah ban riêng cho một Quyển Kinh, như Allah phán: 

ََاَن ﴿ نَزۡۡلَا َمَعُهمُ ٱلۡكَِتََٰب وَٱلِۡم
َ
رَۡسلۡنَا رُُسلَنَا بِٱۡۡلَيدَِنَِٰت َوأ

َ
ِِلَُقومَ ٱۡلَّاُس لََقۡد أ

 26اْلديد:  ﴾بِٱلۡقِۡسِط  
Quả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến 

với những bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng 

với Chúng Kinh Sách và chiếc Cân (công lý). Al-

Hadeed: 25 (chương 57), và Allah phán: 

ة  ﴿ مَّ
ُ
َ   ََكَن ٱۡلَّاُس أ ِ َفَبَعَث ٱ َوَِٰحَد ُ ٱۡلَّبِيد ِويَن َوُمنوِذرِيَن َّللَّ ِ َن ُمبَۡشد

ِ ِِلَۡحُكَم َبنۡيَ ٱۡلَّواِس فِيَموا ٱۡخَتلَُفوواْ  نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَقد
َ
َوأ

 216ابلقرة:  ﴾فِيهِِۚ 

Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng đồng duy nhất. 

Sau đó, (vì họ lầm lạc) nên Allah đã lần lượt cử phái 

đến họ các vị Nabi (xuất thân từ họ) để báo tin mừng 

(cho những ai tin tưởng và noi theo) đồng thời răng 

đe (những kẻ bất tuân), và Allah đã ban cùng với các 

Nabi đó Kinh Sách chứa đựng chân lý để Chúng dựa 

vào đó mà xét xử sự tranh chấp bất đồng của nhân 

loại. Al-Baqarah: 213 (chương 2). 

Chúng ta cần phải tin tưởng hết tất cả Kinh Sách 

được nêu cho chúng ta biết tên như Tawrah (Kinh Cựu 

Ước) ban cho Musa (Môi Sê) , Injeel (Kinh Tân Ước) 

ban cho Ysa (Giê Su) , Zabur ban cho Dawood 

(David) , Suhuf của Ibrahim (Abraham)  và Thiên 

Kinh Qur’an, đây là những Kinh Sách chúng ta biết được 
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tên còn những Kinh Sách không được nêu tên thì chúng 

ta tin tưởng khái quát bởi Allah không bắt một ai làm quá 

khả năng của mình.  

Hỏi: Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng như thế nào 

cho đúng ? 

Đáp: Bất cứ nguồn thông tin nào được truyền lại 

chính xác từ các Kinh Sách này đều bắt buộc chúng ta 

phải tin tưởng bởi có nguồn gốc từ Allah; về các giáo lý 

thực hành được truyền lại từ các Kinh Sách này thì không 

bắt buộc chúng ta thực thi theo mà chỉ thực thi theo 

Qur’an duy nhất. Riêng những nguồn tin được truyền tải 

không rõ nguồn gốc, không xác định được thực hư thì 

chúng ta im lặng không công nhận đúng cũng không bác 

bỏ là sai trước các nguồn tin đó, bởi tất cả Kinh Sách 

ngoài Qur’an đều bị chỉnh sửa, bị thay đổi, bị thêm bớt 

rất nhiều. 

 

Niềm tin Iman vào giới Rusul 

Hỏi (24): Quí Sheikh, nền tảng thứ tư về niềm 

tin Iman vào giới Rasul ra sao ? 

Đáp: Niềm tin Iman vào giới Rasul, tức Sứ Giả 

hay Thiên Sứ hay còn gọi là Nabi là tin tưởng rằng Allah 

đã cử phải đến với loài người những Rasul xuất thân từ 

loài người, để xướng đọc cho họ nghe các lời mặc khải 

của Allah và tẩy sạch họ. Rasul đầu tiên được cử phái 

đến với con người chính là Nuh  và vị cuối cùng là 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص và tất nhiên, trước Nuh  không có 

một vị Rasul nào được cử phái đến với con người. Chúng 
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tôi biết có một điểm sai của các nhà sử học đã cho rằng 

Idrees  đến trước Nuh , bởi chính Allah đã khẳng 

định trong Qur’an: 

وَۡحۡيَنآ إََِلَٰ نُوح  ﴿
َ
وَۡحۡينَآ إَِِلَۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِ  إِنَّ ِۚۦُ َوٱۡلَّبِيد النساء:  ﴾َن مِۢن َبۡعِده

156 
Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 

giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh và các Nabi 

sau Y. Al-Nisa: 163 (chương 4), cộng thêm Hadith 

Soheeh kể về lời biện hộ mà mọi người kéo nhau đến gặp 

Nuh  mà thưa: “Người là Rasul đầu tiên được Allah 

cử phái đến với loài người.”(13) Đến đây khẳng định 

rằng không có bất cứ Rasul nào được cử phái đến trước 

Nuh  cả. Và sẽ không còn bất cứ Rasul hay Nabi nào 

đến sau Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, bởi Allah đã khẳng định: 

دٌ ﴿ ا ََكَن ُُمَمَّ َحد   مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ِن ردَِجالُِكۡم َوَلَِٰكن  أ ِ مد وََخاَتَم رَُّسوَل ٱَّللَّ

 ِ  57األحزاب:  ﴾َنُۗ ٱۡلَّبِيد

Muhammad không phải là người cha của một ai 

trong số đàn ông của các người mà Y chỉ là Rasul của 

Allah và là vị Nabi cuối cùng. Al-Ahzaab: 40 (chương 

33). 

Kể cả lúc Nabi Ysa  con trai bà Mar-yam giáng 

trần ở giai đoạn cuối thì Người cũng chỉ cũng cố lại bộ 

luật Islam của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص của chúng ta, 

Người hoàn toàn không thêm bớt bất cứ giáo luật nào 

trong Islam, bởi đây là bổn phận của Nabi Ysa  cũng 

                                           
(13) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3340) và Muslim ghi số (194). 
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như các vị Nabi khác đều phải tin sứ mạng của 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص như Allah phán: 

﴿ ِ ُ ِميَثََٰق ٱۡلَّبِيد َخَذ ٱَّللَّ
َ
ِن كَِتَٰب  ِإَوۡذ أ ُثمَّ  وَِحۡكَمة   َن لََمآ َءاتَۡيتُُكم مد

دَِما  ق  ل ِ َصدد ۚۥُ قَواَل َجآَءُكۡم رَُسول  مُّ ونَُّه َمَعُكۡم ََلُۡؤِمُُنَّ بِهِۦ َوََلَنُرُ
َٰلُِكۡم  َٰ َذ َخۡذُتۡم لََعَ

َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
نَا۠ َءأ

َ
ُۚ قَاَل فَٱۡشَهُدواْ َوأ ۡقَرۡرنَا

َ
إِۡۡصِي  قَالُٓواْ أ

َِٰهِديَن  َِن ٱلشَّ  81آل عمران:  ﴾٨١َمَعُكم مد

Và hãy nhớ, khi Allah đặt giao ươc với giới Nabi 

rằng: “Cho dù TA (Allah) có ban cho các ngươi Kinh 

Sách và trí tuệ sáng suốt ra sao nhưng một khi có vị 

Rasul được cử đến kế nhiệm thì bắt buộc các ngươi 

phải hết lòng tin tưởng Y và hết lòng hổ trợ Y.” Allah 

hỏi: “Các ngươi có chấp nhận giao ước này của TA 

không ?” Tất cả Nabi đồng đáp: “Bầy tôi xin chấp 

nhận.” Allah phán: “Thế thì các ngươi hãy xác nhận 

đi và TA cũng sẽ cùng các ngươi xác nhận.” Ali 

I’mraan: 81 (chương 3). Trong sứ mạng của 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là xác nhận lại mọi nguồn tin của các 

Nabi trước đã loan báo, và tín đồ Muslim phải một 

lòng tin tưởng rằng vị Rasul đầu tiên là Nuh  và vị 

Rasul cuối cùng là Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.  

Và cách thức tin tưởng tất cả Rasul là những 

nguồn thông tin nào chính xác thì chúng ta tin tưởng và 

xác nhận nó đúng bởi nó có nguồn gốc từ Allah, còn về 

mặt giáo lý thì không bắt buộc chúng ta làm theo mà 

chỉ làm theo mỗi bộ giáo lý được Nabi Muhammad 

 .của chúng ta mang đến duy nhất ملسو هيلع هللا ىلص
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Đối với vị Rasul, vị Nabi nào được Allah gọi tên 

họ thì chúng ta tin tưởng vào họ còn những ai không 

được gọi tên thì chúng ta tin chung chung về họ giống 

như niềm tin Iman vào Kinh Sách và Thiên Thần vậy. 

 

Niềm tin Iman vào ngày cuối cùng 

Hỏi (25): Quí Sheikh, niềm tin Iman vào nền 

tảng thứ năm là ngày cuối cùng, như thế nào ? 

Đáp: Là tin tưởng rằng cả vũ trụ sẽ có ngày bị hủy 

diệt và ngày đó được gọi là ngày cuối cùng bởi không 

còn ngày nào sau ngày hôm đó. Khởi điểm của con người 

là không là gì, rồi bổng tồn tại trong bụng mẹ, rồi được 

chuyển đến thế giới trần gian, rồi chuyển đến cõi Al-

Barzakh (tức cõi mộ), rồi được phục sinh vào ngày tận 

thế. Đó là năm giai đoạn của mỗi một người, Allah phán: 

ۡهرِ لَوۡم يَُكون َشوۡي ﴿ َِن ٱلَّ نَسَِٰن ِحني  مد َِتَٰ لََعَ ٱۡۡلِ
َ
وۡذُكوًرا َهۡل أ ا مَّ

 1اإلنسان:  ﴾١

Chẳng phải con người đã từng ở trong thời kỳ mà y 

không là gì cả hay sao ? Al-Insaan: 1 (chương 76). Câu 

Kinh nói về giai đoạn đầu tiên của con người không là gì 

cả, rồi được tìm thấy trong bụng mẹ, rồi được chuyển tới 

thế giới trần gian, Allah phán: 

َهَٰتُِكۡم ََّل َتۡعلَُموَن َشۡي ﴿ مَّ
ُ
ِۢن ُبُطوِن أ ۡخرََجُكم مد

َ
ُ أ  18اِلحل:  ﴾اَوٱَّللَّ

Và Allah đã đẩy các ngươi ra khỏi bụng mẹ mình 

mà các ngươi không hề hay biết gì. Al-Nahl: 77 
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(chương 16). Với cuộc sống trần gian con người phải 

lao động, rồi kết thúc cuộc đời bằng cái chết để chuyển 

tiếp đến cõi Al-Barzakh là khoảng giữa cuộc sống trần 

gian và ngày tận thế. Cho nên, niềm tin Iman vào ngày 

tận thế là tin giống như lời nhận định của Sheikh Al-

Islam Ibnu Taimiyah  nói trong bộ sách Al-A’qidah 

Al-Waasitiyah: “Là tin tưởng tất cả thông tin được 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói về các sự kiện xảy ra sau khi chết, tin 

tưởng vào sự thử thách trong cõi mộ được hưởng thụ 

hoặc bị trừng phạt, tin tưởng vào ngày phục sinh, tin 

tưởng vào tiếng còi tận thế, việc tính sổ, cách cân công 

đức và tội lỗi, giếng Al-Hawdh và tất cả những thông 

tin khác liên quan được nhắc trong Qur’an và trong 

Sunnah nói về mọi việc xảy ra sau khi chết.” 

Niềm tin Iman vào sự thử thách nơi cõi mộ là 

sau khi người chết được chôn xuống lòng đất thì có hai 

Thiên Thần xuất hiện để thẩm tra y về Thượng Đế y là 

ai, về tôn giáo y là gì và về sứ giả của y là ai. Đối với 

người Mumin (có đức tin) sẽ được Ngài phù hộ trả lời 

đúng ba câu hỏi đó mà đáp: “Thượng Đế tôi là Allah, 

tôn giáo tôi là Islam và Sứ Giả của tôi là Muhammad.” 

Nếu không phải người Mumin thì y chỉ ú ớ mà bảo: 

“Ha ha, tôi không biết, tôi nghe mọi người nói nên nói 

theo” sau cuộc thẩm tra này sẽ là sự hưởng thụ hoặc bị 

trừng phạt cho đến ngày tận thế. Nếu không phải là 

người Muslim sẽ phải đấm chìm trong hành phạt đến 

ngày tận thế còn người Muslim tội lỗi sẽ bị trừng trị 

trong một thời hạn nhất định, chỉ có Allah mới rõ là 

bao lâu rồi y được Ngài xá tội.  
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Ở cuộc sống trần gian nổi đau tác động trực tiếp 

lên thể xác, thí dụ cú đấm tác động lên thể xác làm cho 

thể xác bị đau và làm cho linh hồn thiểu não, còn ở 

ngày sau thì hoàn toàn ngược lại mọi nỗi đau và niềm 

sung sướng đều tác động trực tiếp lên linh hồn, tuy 

nhiên đôi khi thể xác cũng chịu tác động từ hành phạt 

hoặc sự hưởng thụ đó. 

Khi ngày tận thế vĩ đại được bắt đầu thì tất cả 

loài người được phục sinh sống trở lại từ ngôi mộ kéo 

đến trình diện Đấng Chúa Tể vũ trụ và muôn loài với 

hình dạng chân không giầy dép, trần trụi không gì che 

thân và cơ thể lành lặn tức cả cơ thể sẽ trở lại hiện 

trạng ban đầu kể cả những miếng da hoặc phần cơ thể 

nào bị đứt thậm chí da qui đầu bị cắt ở trần gian cũng 

sẽ trở lại bình thường, Allah phán: 

ق  ﴿
َل َخلۡ وَّ

َ
نَآ أ

ۡ
ۚۥُ  َكَما بََدأ  175األنبياء:  ﴾نُّعِيُدهُ

Giống như việc TA khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, 

TA sẽ tái lập nó. Al-Ambiya 104 (Chương 21). Sau đó, 

đến việc thanh toán như được nhắc trong Qur’an và 

Sunnah, rồi đến kết quả là được vào thiên đàng hoặc bị 

đầy vào hỏa ngục. Những ai được vào thiên đàng là mãi 

mãi muôn đời trong nó và ai bị đẩy vào hỏa ngục nếu là 

người Kafir (phủ nhận Allah) là mãi mãi muôn đời trong 

hỏa ngục, riêng người Muslim bị tội lỗi sẽ bị trừng phạt 

trong hỏa ngục tùy theo tội lỗi nặng nhẹ của y hoặc y sẽ 

được biện hộ hoặc được lòng thương xót của Allah xá tội 

cho y. 
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Niềm tin Iman vào định mệnh 
Hỏi (26): Quí Sheikh, còn lại mỗi niềm tin 

Iman vào định mệnh, mong được Sheikh phân tích. 

Cầu xin Allah trọng hậu cho Sheikh. 

Đáp: Niềm tin Iman vào định mệnh là một nền 

tảng đức tin quan trọng và vĩ đại. Chỉ vì niềm tin Iman 

này mà từ thời xa xưa, đến thời đại Nabi ملسو هيلع هللا ىلص và ngay cả 

thời đại chúng ta đã xảy ra biết bao là tranh cải và xung 

đột. Tuy nhiên, đó là những cuộc tranh luận không đáng 

có bởi – Alhamdulillah – sự việc đã hiển nhiên rõ ràng 

như bạch nhật, không cần bàn luận luận hay suy nghĩ gì 

cả. Vậy, niềm tin Iman chính là tin tưởng rằng Allah đã 

tiền định tất cả mọi việc như Ngài đã phán: 

ء  ﴿ َرهُۥ َتۡقِدير   وََخلََق ُُكَّ ََشۡ  2الفرقان:  ﴾اَفَقدَّ
Và Ngài (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật và 

Ngài đã định đoạt mỗi vật theo đúng mức lượng của 

nó. Al-Firqaan: 2 (chương 25). Việc tiền định đó luôn 

phù hợp và thể hiện sự sáng suốt của Đấng Tạo Hóa do 

nó luôn mang lại kết quả tốt đẹp cho con người trong 

cuộc sống. 

Niềm tin Iman vào định mệnh được xoay quanh 

bốn điều: 

Thứ nhất: Kiến thức, đó là niềm tin đinh ninh 

rằng Allah thông thạo tất cả mọi điều bằng kiến thức cả 

Ngài, Ngài tin thông hết mọi chuyện quá khứ, hiện tại lẫn 

tương lai, không phân biệt đó là hành động của Ngài hay 

là hành động của tạo vật gồm con người, động vật, .v.v. 

khái quát và chi tiết. Kiến thức đó của Ngài được miêu tả 
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là vô tận và mãi mãi với rất nhiều bằng chứng từ Qur’an 

và Sunnah khẳng định điều này, Allah phán: 

ء  إِنَّ ٱ﴿ َٰ َعلَۡيووهِ ََشۡ َٰ َ ََّل ََيۡوو وومَ  َّللَّ ۡرِض َوََّل ِِف ٱلسَّ
َ
آل  ﴾٥آءِ ِِف ٱۡۡل

 6عمران: 

Chắc chắn không một vật (hay việc gì) ở trong đất 

và cả trên trời lại có thể giấu che được Allah. Ali 

I’mraan 5 (Chương 3), và Allah phán: 

ِ ۞وَِعنَدهُۥ ﴿ َمَفاتُِح ٱۡلَِنۡيِب ََّل َيۡعلَُمَهوآ إَِّلَّ ُهوَوُۚ َوَيۡعلَوُم َموا ِِف ٱۡلوَۡبد
ۡرِض ِِف ُظلَُمَِٰت  َوٱۡۡلَۡحرِِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إَِّلَّ َيۡعلَُمَها َوََّل َحبَّة  

َ
ٱۡۡل

بنِي   َوََّل يَابٍِس إَِّلَّ ِِف كَِتَٰب   َوََّل َرۡطب   59ِاألنعام:  ﴾٥٩ مُّ

Mọi chìa khóa (hay kho tàn) của cõi vô hình huyền bí 

đều nằm nơi Ngài (Allah), chỉ riêng Ngài mới biết rõ 

chúng. Bởi Ngài biết rõ mọi điều từ trên đất liền và cả 

dưới đại dương, không một chiếc lá nào rụng xuống, 

cũng không một hạt giống nào chôn sâu dưới cái u tối 

của đất đai, cũng không một cái xanh tươi hay khô 

héo nào mà Ngài lại không biết, (tất cả) đều được ghi 

sẵn trong một quyển sổ (định mệnh) rõ ràng. Al-An-

a'm: 59 (chương 6). 

ۥ  ﴿ نَسََٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َنۡفُسُه   15ق:  ﴾َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡۡلِ

Và chắc chắn TA đã tạo hóa con người và biết điều 

mà bản thân y thì thào (xúi giục) y. Qaaf: câu 16 - 

18 (Chương 50), và Allah phán: 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  َوٱ﴿  283 ابلقرة: ﴾٢٨٣ َّللَّ
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Và Allah luôn am tường việc làm của các ngươi. 
Al-Baqarah: 283 (chương 2). Ngoài ra, còn rất nhiều 

câu Kinh khác khẳng định Allah tin thông tất cả mọi 

động tĩnh của tất cả vạn vật không ngoại trừ, Ngài biết 

khát quát và chi tiết cụ thể. 

Đây là cấp bậc của niềm tin Iman vào định 

mệnh, ai bác bỏ cấp bậc này thì y là Kaafir (ngoại đạo), 

bởi y đã phủ nhận Allah, phủ nhận Rasul ملسو هيلع هللا ىلص của 

Ngài và cả Ijma’ (sự thống nhất) của cộng đồng 

Muslim, đã đâm thủng vào tính toàn mỹ của Allah do 

đối lập với kiến thức là ngu dốt và quên lãng, cả hai là 

yếu điểm lớn, trong khi Allah đã kể lại câu trả lời của 

Nabi Musa  khi bạo chúa Fir-a’wn hỏi:  

وََلَٰ ﴿
ُ
ِ ِِف كَِتَٰب    ٥١قَاَل َفَما بَاُل ٱۡلُقُروِن ٱۡۡل َّلَّ  قَاَل ِعۡلُمَها ِعنَد َرّبد

ِ َوََّل يَنَِس   62 - 61 طه: ﴾٥٢يَِضلُّ َرّبد

Fir-a’wn hỏi: “Vậy, các thế hệ trước như thế nào ?” 

* Musa đáp: “Hoàn cảnh của chúng được ghi chép 

sẵn trong quyển sổ nơi Thượng Đế của Ta, Ngài 

không bao giờ nhầm lẫn và lại càng không quên sót 

điều gì.” Taaha: 51 - 52 (chương 20). Tức Allah sẽ 

không sai lệch với những gì thực hiện ở tương lại và 

không hề quên bất cứ gì của quá khứ. 

Thứ hai: Là tin tưởng Allah đã định đoạt sẵn mọi 

thứ từ khi trước tạo hóa cho đến ngày tận thế, bởi khi 

Allah tạo hóa ra cây viết thì phán bảo nó: “Ngươi hãy 

viết đi.” Cây viết hỏi: “Lạy Thượng Đế, bề tôi viết điều 
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gì ?” Allah bảo: “Ngươi viết tất cả mọi thứ.”(14) Vì 

vậy, tất cả mọi việc đều diễn ra giống y như sự tiền định 

cho đến ngày tận thế. Mọi thứ được Allah biên chép 

trong Quyển Sổ Mẹ được gọi là Al-Lawhu Al-Mahfooz 

được cứ giữ nơi Ngài. 

Bằng chứng cho điều này và điều trước là lời phán: 

َٰلَِك ِِف كَِتٍَٰبِۚ إِنَّ ﴿ ۡرِضِۚ إِنَّ َذ
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َ َيۡعلَُم َما ِِف ٱلسَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ يَِسۡي   َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ  17اْلج :   ﴾ ٧٠ َذ

Há Ngươi (Muhammad) không biết rằng Allah hiểu 

biết tất cả mọi điều trên trời và dưới đất hay sao? 

Quả thật, tất cả mọi sự việc đều nằm trong một 

Quyển Sổ. Quả thật, điều đó đối với Allah thật đơn 

giản và dễ dàng. Al-Hajj: 70 (chương 22). Allah khẳng 

định: ﴿ َٰلَِك ِِف ﴾ كَِتٍَٰبِۚ إِنَّ َذ  Quả thật, tất cả mọi sự việc 

đều nằm trong một Quyển Sổ. tức mọi thứ đã được 

Allah sắp xếp sẵn và được Ngài biết tường tận và câu: 

﴾ِِف كَِتٍَٰبِۚ ﴿  trong một Quyển Sổ tức trong quyển Al-

Lawhu Al-Mahfooz và tất cả mọi thứ đều đơn giản đối 

với Ngài ﴿  يَِسۡي ِ َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ ﴾ ٧٠ إِنَّ َذ  Quả thật, điều đó 

đối với Allah thật đơn giản và dễ dàng. và những điều 

trong Quyển Sổ đôi khi được miêu tả chi tiết giống như 

trường hợp sự phát triển của bào thai trong bụng mẹ sau 

khi được bốn tháng tuổi thì một Thiên Thần được phái 

                                           
(14) Hadith do Ahmad ghi số (5/318), Al-Tirmizhi ghi số (2155) 

và nói: “Ghareeb” và Abu Dawood ghi số (4700). 
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đến với bào thai đó để thổi vào nó linh hồn và phán cho 

nó bốn điều: Bổng lộc của nó, tuổi thọ của nó, việc làm 

của nó, được hạnh phúc hoặc bị bất hạnh, giống như Nabi 

 đã miêu tả trong Hadith Sohee do Abdullah bin ملسو هيلع هللا ىلص

Mas-u’d  tường thuật.(15)   

Và đêm Lailatul Qadr (đêm định mệnh) cũng đã 

được tiền định xuất hiện lúc nào của năm, Allah phán: 

َبََٰرَكٍةِۚ إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ﴿ نَزلَۡنَُٰه ِِف َِلۡلَة  مُّ
َ
آ أ ۡمٍر  ٣إِنَّ

َ
فِيَها ُيۡفَرُق ُُكُّ أ

ُٓۚ إِنَّا ُكنَّا ُمرِۡسلنِيَ  ٤َحِكيٍم  ِۡن ِعنِدنَا ا مد ۡمر 
َ
 6 - 3ادلخان:  ﴾٥ أ

Rằng, TA (Allah) đã mặc khải Nó (Qur'an) xuống 

vào một đêm hồng phúc. Chắn chắn TA dùng Nó để 

khuyến cáo thiên hạ * Trong đêm đó, mọi công việc 

công minh (về tuổi thọ, bổng lộc, sống chết) đều 

được quyết định * Lệnh theo chỉ thị của TA bởi TA 

là Đấng cử phái (Rasul). Al-Dukhaan: 3 – 5 (chương 

44). 

Thứ ba: Tin tưởng mọi việc dù lớn hay nhỏ xảy ra 

trong vũ trụ đều nằm trong ý muốn của Allah, dù đó là 

hành động của Allah hay là hành động của con người hay 

là hành động của vạn vật, Allah phán: 

ُ َما يََشآُء ﴿  27 إبراهيم:  ﴾٢٧َوَيۡفَعُل ٱَّللَّ

Và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 
Ibrahim: 27 (chương 14), và Allah phán: 

                                           
(15) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3208) và Muslim ghi số (2643). 
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َۡجَعِنَي َولَۡو شَ ﴿
َ
َُٰكۡم أ  9اِلحل:   ﴾٩آَء لََهَدى

Và nếu muốn là Allah đã hướng dẫn hết tất cả các 

ngươi. Al- Nahl: 9 (chương 16), và Allah phán: 

ة  ﴿ مَّ
ُ
َ    َولَۡو َشآَء َربَُّك َۡلََعَل ٱۡلَّاَس أ  118هود : ﴾ َوَِٰحَد

Và nếu muốn Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 

sẽ làm cho toàn nhân loại thành một cộng đồng duy 

nhất. Hud: 118 (chương 11), và Allah phán: 

ق  َجِديد  ﴿
ِت ِِبَلۡ

ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ۡ
 15 فاطر: ﴾١٦إِن يََشأ

Nếu muốn, Ngài sẽ hủy diệt hết tất cả các người và 

lặp lại sự tạo hóa mới. Faa-tir: 16 (chương 35), ngoài 

ra còn có rất nhiều câu Kinh khác khẳng định hành động 

của Allah nằm trong ý muốn của Ngài. Tương tự, hành 

động của tất cả vạn cũng nằm trong ý muốn của Ngài, 

Allah phán: 

ِۢن َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ﴿ ِيَن مِۢن َبۡعِدهِم مد ُ َما ٱۡقتَتََل ٱَّلَّ َولَۡو َشآَء ٱَّللَّ
ُۚ َولَۡو َشآَء ٱۡۡلَيدَِنَُٰت َوَلَِٰكِن ٱخۡ  ن َكَفَر ۡن َءاَمَن َومِۡنُهم مَّ تَلَُفواْ فَِمۡنُهم مَّ

 ْ ُ َما ٱۡقتَتَلُوا َ َيۡفَعُل َما يُرِيُد  ٱَّللَّ  266ابلقرة:  ﴾٢٥٣َوَلَِٰكنَّ ٱَّللَّ

Và nếu Allah muốn thì những người sống sau 

(thời đại của các Rasul) đã không chiến tranh 

lẫn nhau sau khi đã chứng kiến những bằng 

chứng rõ rệt (của Allah) nhưng chúng đã bất 

đồng ý kiến với nhau, bởi thế trong chúng có 

người tin tưởng và có người không tin. Và nếu 
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Allah muốn thì chúng đã không chiến tranh lẫn 

nhau. Nhưng Allah muốn làm bất cứ gì Ngài 

muốn. Al-Baqarah: 253 (chương 2). Câu Kinh 

quả quyết việc làm của con người vẫn nằm trong ý 

muốn của Allah, nếu Allah muốn không làm thì 

chắc họ sẽ không làm. 

Thứ tư: Tin tưởng đinh ninh Allah là Đấng Tạo 

Hóa tất cả, ngoài Ngài tất cả đều là tạo vật của Ngài. 

Allah đã tạo ra vạn vật và tạo ra hành động của chúng, 

bởi hành động và lời nói của vạn vật là thuộc tính, một 

khi vạn vật là tạo vật của Allah thì thuộc tính của chúng 

cũng là tạo vật của Ngài, với bằng chứng là lời phán: 

ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُوَن ﴿  35 الصافات: ﴾٩٦َوٱَّللَّ

Và chính Allah đã tạo hóa ra các ngươi và tất cả 

hành động cử chỉ của các ngươi. Al-Saffaat: 95 - 96 

(chương 37), Allah đã khẳng định rõ ràng là Ngài tạo hóa 

ra loài người và tất cả hành động của họ. 

Trên là bốn điều tạo nên niềm tin Iman thực thụ 

toàn mỹ về định mệnh. Tóm lại, tin tưởng vào định mệnh 

là tinh rằng Allah am tường mọi việc, mọi vật từ khái 

quát đến chi tiết cụ thể. Thứ hai: Tin rằng Allah đã định 

đoạt sẵn mọi việc được biên chép trong Al-Lawhu Al-

Mahfooz (Quyển Sổ Mẹ). Thứ ba: Tin rằng tất cả mọi sự 

kiện, mọi hiện tượng xảy ra đều nằm trong ý muốn của 

Allah. Thứ tư: Tin rằng Allah là Đấng Tạo Hóa ra tất cả 

mọi thứ. 

Tuy nhiên, việc tin tưởng vào định mệnh không 

phủ nhận đi việc tạo ra nguyên nhân, ngược lại, giáo lý 
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Islam buộc tín đồ phải tạo ra nguyên nhân để đạt được 

tiền định, bởi nguyên nhân là kết quả của mọi việc. Có 

lần thủ lĩnh U’mar bin Al-Khattaab  cùng nhóm người 

đi Shaam, đang trên đường đi thì nhận được tin khu vực 

muốn đến có dịch bệnh, lập tức U’mar  cho hợp gấp để 

có quyết định tiếp tục đi hay quay về Madinah, cuối cùng 

U’mar  quyết định trở về Madinah. Lúc này, ông Abu 

U’baidah A’mir bin Al-Jarraah  – ông là người được 

U’mar xem trọng – mới hỏi: “Này thủ lĩnh cộng đồng 

Mumin, chẵng lẽ ông lại chạy trốn tiền định sao ?” 

U’mar  đáp: “Đúng, ta chạy từ tiền định của Allah đến 

với tiền định khác của Ngài.” Lúc xảy ra sự việc thì ông 

Abdur Rahmaan bin Al-A’wf  vắng mặt do nhu cầu 

riêng, khi trở lại với mọi người thì ông thuật lại lời Nabi 

  :nói về dịch bệnh ملسو هيلع هللا ىلص

ْعُتمِِْإ َذا} ِِب هِ َِسم  ِِف  ْرض 
َ
َِِوَقعََِِوإ َذاَِعلَْيهِ َِتْقَدُمواَِفالَِِأ ْرض 

َ
ْنُتمِِْب أ

َ
ِب َهاِوَأ

 {م ْنهُِِف َ اراًََِِتْ ُُجواِفَالَِ
“Khi các ngươi nghe được bệnh dịch xảy ra ở khu 

vực nào thì các người đừng đến đó, và khi nó xảy ra 

tại nơi các ngươi đang sinh sống thì các ngươi đừng 

rời khỏi khu vực đó.”(16) 

Mấu chốt vấn đề là câu nói của U’mar : “Tôi 

chạy từ tiền định của Allah đến với tiền định khác của 

Ngài.” Là bằng chứng buộc tín đồ Muslim phải tạo 

nguyên nhân và lý do để đạt được tiền định của Allah. 

Nếu có ai nói: “Tôi tin vào tiền định của Allah rằng Ngài 

                                           
(16) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5729) và Muslim ghi số (2219). 
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sẽ ban cho tôi con cái nên không cần lập gia đình” đây là 

hạn người bị xem là khùng điên. Tương tự, ai nói: “Tôi 

tin vào tiền định của Allah, Ngài sẽ ban bổng lộc cho tôi” 

nhưng y không lao động, đây là hạn người bị xem là lười 

biếng. Cho nên, để đạt được tiền định tốt hoặc tránh tiền 

định xấu thì con người cần phải tạo lý do, tìm nguyên 

nhân đúng thật và phù hợp còn ai chỉ mơ tưởng viễn 

vong thì quả là sự sai lầm. 

Có một lập luận cho rằng: “Nếu như hành động 

của tôi nằm trong tiền định của Allah thì tại sao tôi lại bị 

thanh toán mỗi khi làm tội lỗi, trong khi hành động lại là 

tiền định của Allah ?” 

Đáp: Anh không có biện luận nào để biện minh 

cho tội lỗi của mình được, bởi Allah không hề ép anh làm 

tội lỗi, thấy rằng lúc anh chuẩn bị làm tội lỗi không có 

dấu hiệu nào báo trước là tiền định anh sẽ làm tội lỗi, bởi 

con người không thể biết được tiền định ra sao cho đến 

khi sự việc xảy ra, thế tại sao trước khi anh làm tội lỗi 

anh không nghỉ rằng Allah tiền định cho anh là làm làm 

việc thiện để anh thực hiện nó. Giống như mọi việc trong 

cuộc sống, anh thấy đó là việc tốt nên anh đã làm và anh 

biết đó là việc xấu nên anh đã tránh xa, thế tại sao anh 

không áp dụng hình thức này vào hành đạo cho ngày sau. 

Tôi không tin rằng có ai đó khi được báo cho biết: “Đến 

Makkah có hai đường, một con đường bình an và dễ 

dàng đến và con đường còn lại khó đi và gian nan” mà y 

lại cho đi con đường khó đi và gian nan, tin rằng y sẽ 

chọn con đường bình an và dễ dàng. Điều này cũng 

không hề khác bởi thiên đàng có lối đi riêng và hỏa ngục 

có lối đi riêng khác. Một khi anh chọn con đường đi vào 
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hỏa ngục thì anh giống như người đã chọn con đường 

khó đi và gian nan để đến Makkah, vậy tại sao bạn lại hài 

lòng chọn con đường dẫn đến khổ ải mà không chọn con 

đường đến hưởng thụ. Nếu ai đó đổ thừa cho định mệnh 

mỗi khi làm sai, làm tội lỗi thì sự biện minh đó vô tác 

dụng bởi Allah đã gởi Rasul, gởi Sứ Giả đến phân trần 

hết mọi điều, Allah phán: 

ِيَن َوُمنرُُّسَل  ﴿ ِ بَۡشد ُۢة َبۡعَد  مُّ ِ ُحجَّ ِذرِيَن ِِلََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس لََعَ ٱَّللَّ
 156 النساء: ﴾ٱلرُُّسِلِۚ 

Các vị Rasul, Chúng vừa là những người báo tin 

lành (cho người tin tưởng) vừa là những người cảnh 

báo (kẻ bất tin) để nhân loại không còn có lý do khiếu 

nại với Allah sau khi các vị Rasul được phái đến. Al-

Nisa: 165 (chương 4).  

 

Tăng và giảm niềm tin Iman 

Hỏi (27): Quí Sheikh, niềm tin Iman có tăng 

lên và giảm xuống không, nếu có thì điều gì làm nó 

tăng lên và điều gì làm nó giảm xuống ? 

Đáp: Còn sót lại một vấn đề liên quan đến niềm 

tin Iman vào định mệnh đó là thành quả của niềm tin 

Iman nó tác động mạnh đến tính cách, đó là khi anh tin 

tưởng tất cả mọi việc xảy ra đều do tiền định của Allah 

sắp đặt sẵn thì lúc hạnh phúc anh biết tạ ơn Allah chứ 

không tự mãn, không thấy rằng hạnh phúc này là anh 

đáng phải có, do chính anh tạo ra, ngược lại, hiểu rằng đó 

là tiền định của Allah thông qua các lý do mà anh đã làm. 
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Điều này làm cho anh chuyên tâm hơn trong việc hành 

đạo mà Allah đã ra lệnh anh, lúc này đập tan bản tính cao 

thượng trước Allah và nhận biết đó là hồng ân Allah đa 

ban cho, Ngài phán: 

ُ َيُمنُّ ﴿ َّ إِۡسَلََٰمُكم  بَِل ٱَّللَّ ْ  قُل َّلَّ َتُمنُّواْ لََعَ ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
َيُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

يَمَِٰن إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنَِي  َُٰكۡم لِۡۡلِ ۡن َهَدى
َ
 17اْلجرات:  ﴾١٧َعلَۡيُكۡم أ

Chúng xem việc theo Islam của chúng như là một ân 

huệ ban cho Ngươi (Muhammad). Hãy bảo chúng: “ 

các ngươi chớ xem việc theo Islam của  các ngươi là 

một ân huệ ban cho Ta, mà đúng hơn là Allah đã thiên 

ân cho  các ngươi trong việc Ngài đã hướng dẫn  các 

ngươi đến với đức tin Iman, nếu  các ngươi đã chân 

thật.”  Al-Hujuraat :17 (chương 49). Và mỗi khi gặp tai 

nạn anh cũng không quá buồn bã, quá đau lòng, quá hối 

tiếc do tiền định của Allah đã an bày, chẳng phải Rasul 

  :đã từng nói ملسو هيلع هللا ىلص

ِإ َلِ} َحبُّ
َ
ِوَأ َِخْْي  ِِالل ِالُْمْؤم ُنِالَْقو يُّ ُِك  َِوي  ـع يف  ِالضَّ م ْنِالُْمْؤم ن 

ـ  َِماَِيْنَفُعَكَِواْسَتع ْنِب ِاْح  ْصََِعَ َصـابََكِِالل َِخْْي 
َ
َِوإ ْنِأ ْْ َواَلَِتْعَجـ
ْنِقُْلِقََدُرِ َِفَعلُْتََِكَنَِكَذاَِوَكَذاَِولَك  ِّني

َ
ِفَاَلَِتُقْلِلَْوِأ ء  َوَماِِالل ََِشْ

ِلَْوَِتْفَتحُِ إ نَّ
اَءَِفَعَلِفَ ْيَطانِ ََِ ِ{َعَمَلِالشَّ

“Người có đức tin mạnh mẽ được Allah yêu thương 

hơn người có đức tin yếu và cả hai đều được tốt đẹp. 

Hãy bảo vệ mọi điều có lợi cho anh rồi cầu xin Allah 

giúp đỡ và chớ có tuyệt vọng, một khi gặp phải hoạn 

nạn chớ nói: Nếu như tôi làm thế này là sự việc sẽ khả 
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quan hơn, nhưng hãy nói: Tiền định Allah đã định 

nay đã thành, bởi chữ “nếu” sẽ mở cửa cho việc làm 

xấu của Shayton bắt đầu.”(17)  

Niềm tin Iman vào tiền định làm tấm lòng luôn 

thanh thản, không buồn rầu với những gì đã qua cũng 

không lo lắng, bồn chồn mọi việc của tương lai, Allah 

phán:  

ِن ﴿ نُفِسُكۡم إَِّلَّ ِِف كَِتَٰب  مد
َ
ۡرِض َوََّل ِِفٓ أ

َ
ِصيبَة  ِِف ٱۡۡل َصاَب مِن مُّ

َ
َمآ أ

ِ يَِسۡي   َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ ُٓۚ إِنَّ َذ َها
َ
ۡۡبَأ ن نَّ

َ
َٰ َما فَ  ٢٢َقۡبِل أ َسۡواْ لََعَ

ۡ
اتَُكۡم لدَِكۡيََل تَأ

ُ ََّل َُيِبُّ ُُكَّ ُُمۡتَال  فَُخوٍر  َُٰكۡمُۗ َوٱَّللَّ :  اْلديد ﴾٢٣َوََّل َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَى
22  - 26 

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm 

vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép 

trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA thể hiện nó. 

Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. Để cho 

các ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng 

cuống quýt về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và 

Allah không yêu thương những kẻ khoác lác khoe 

khoang. Al-Hadeed: 22 - 23 (chương 57). 

Còn những người không tin tưởng vào định mệnh 

chắc chắn sẽ gào thét, hối tiếc mỗi khi bản thân gặp 

chuyện lúc đó Shayton mở cho y tất cả các cửa của ước 

gì, phải chi, giá như... và y sẽ cuống quýt, tâm đắc và tự 

mãn khi có được niềm vui còn người tin tưởng tiền định 

không hề có bản tính này. 

                                           
(17) Hadith do Muslim ghi số (2664). 
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Về việc gia tăng niềm tin Iman và giảm xuống, 

theo tập thể Sunnah và Jamaa-a’h định nghĩa về niềm tin 

Iman là sự thừa nhận trong tim, nói ra lời và hành động 

bằng thể xác. Một khi hội tụ đủ ba điều này thì lúc đó 

niềm tin Iman sẽ có tăng và có giảm, bởi niềm tin trong 

tim luôn có mức chênh lệch, bởi tin tức do một người báo 

hoàn toàn khác với tin tức được hai người báo, cứ thế. 

Vì vậy, mà Nabi Ibrahim  đã cầu xin: 

َِٰه ﴿ َو لَۡم تُۡؤمِن  قَاَل بََِلَٰ ِإَوذۡ قَاَل إِبَۡر
َ
َٰ  قَاَل أ ََ ِ ٱلَۡمۡو ۦۡ رِِِن َكۡيَف تُ

َ
ِ أ ُم َربد
َۡطَمئِنَّ قَلِۡب   ِ  260ابلقرة:  ﴾َوَلَِٰكن ِلد

Và hãy nhớ khi Ibrahim thưa (với Allah): “Lạy 

Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài cho bề tôi thấy việc 

Ngài phục sinh cái chết sống lại như thế nào ?” Allah 

phán hỏi: “Hẳn nhà Ngươi không tin (việc phục sinh) 

hay sao ?” (Ibrahim) thưa: “Bẫm không phải thế, 

nhưng để bề tôi vững tâm hơn (về việc đó).” Al-

Baqarah: 260 (chương 2). Niềm tin Iman liền được tăng 

khi con tim thừa nhận, sự thừa nhận đó làm con tim yên 

tâm, thanh thản và mỗi khi y lắng nghe được sự nhắc nhở 

về thiên đàng, hỏa ngục thì niềm tin Iman gia tăng hơn 

nữa tựa như nó đang diễn ra ngay trước mặt còn khi lơ là 

thì lòng kiên định bị giảm xuống ở trong tim. 

Tương tự, niềm tin Iman được gia tăng khi tụng 

niệm Allah, đối với ai tụng niệm Allah mười lần sẽ 

không so sánh được người khác tụng niệm Allah đến 

trăm lần, tất nhiên người thứ hai niềm tin Iman gia tăng 

hơn. Và ai chuyên tâm hành đạo gồm cả hình thức 

Waajib (bắt buộc) và Sunnah (khuyến khích) sẽ có niềm 
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tin Iman hơn hẳn người chỉ thực hiện Waajib; người làm 

Sunnah ít sẽ có niềm tin Iman ít hơn người làm Sunnah 

nhiều. Và việc tăng và giảm niềm tin Iman đều có bằng 

chứng từ Qur’an và Hadith, Allah phán: 

َتُهۡم إَِّلَّ فِۡتَنة  ﴿ ۡصَحََٰب ٱۡلَّارِ إَِّلَّ َمَلَٰٓئَِكة   َوَما َجَعۡلَنا ِعدَّ
َ
َوَما َجَعۡلنَآ أ

ِيَن َءاَمُنٓواْ  وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب َوَيۡزَداَد ٱَّلَّ
ُ
ِيَن أ ِيَن َكَفُرواْ لِيَۡستَۡيقَِن ٱَّلَّ لدَِّلَّ

ا  61املدثر:  ﴾إِيَمَٰن 

Và TA đã không chỉ định ai quản lý hỏa ngục 

ngoài những Thiên Thần (hung tợn, nghiêm nghị), 

và TA đã không cho chúng cơ hội thử thách (đến 19 

lần) ngoài mục đích cho đám người được ban cho 

Kinh Sách đinh ninh rằng sứ mạng (của 

Muhammad) là thật và để đám người Mumin được 

gia tăng niềm tin Iman. Al-Mud-dath-thir: 31 

(chương 74), và Allah phán: 

نزِلَۡت ُسوَرَ  ﴿
ُ
يُُّكۡم َزاَدتۡهُ  ِإَوَذا َمآ أ

َ
ن َيُقوُل أ ۦٓ إِيَمَٰن  فَِمۡنُهم مَّ ِ ا َهَِٰذه مَّ

َ
ُۚ فَأ ا

ِيَن َءاَمنُواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰ  وَن يَۡستَبۡ ا وَُهۡم ن  ٱَّلَّ ِيَن ِِف قُلُوبِهِم  ١٢٤ِۡشُ ا ٱَّلَّ مَّ
َ
َوأ

َرض   َٰفُِروَن فََزاَدۡتُهۡم  مَّ اتلوبة:  ﴾١٢٥رِۡجًسا إََِلَٰ رِۡجِسهِۡم َوَماتُواْ وَُهۡم َك
125 - 126 

Và khi có một chương Kinh được ban xuống thì có 

người trong bọn chúng lên tiếng: “Ai trong quí vị sẽ 

tăng thêm đức tin với nó ?”. Bởi thế, đối với những ai 

có đức tin thì nó sẽ gia tăng đức tin cho họ và họ hoan 

hỉ * Còn đối với những ai mang một chứng bệnh (nghi 

hoặc) trong lòng, thì nó sẽ làm cho bệnh tình của họ ô 
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nhiễm thêm, cái này chồng lên cái kia và chúng sẽ 

chết trong tình trạng mất đức tin.  Al-Tawbah: 124 - 

125 (chương 9). 

Và có Hadith Soheeh, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

يُْتَِِما}
َ
ْذَهَبَِِود ين َِِعْقل ِِنَاق َصات ِِم نَِِْرأ

َ
ِِأ َاز اِ ِال َُّجلِ ِل لُبي

ْ
ِم نِِْال

 {إ ْحَداُكنَِّ
“Điều làm cho các nàng không bằng nam giới đó là sự 

thiếu sót của các nàng về trí tuệ và việc hành đạo.”(18) 

Cho nên, niềm tin Iman là có tăng và giảm, vậy điều gì 

làm nó tăng lên và điều gì làm nó tụt xuống? 

Về các lý do gia tăng niềm tin Iman là: 

Lý do thứ nhất: Việc nhận biết và hiểu sâu hơn về 

các Đại Danh và Thuộc Tính của Allah làm gia tăng 

Iman, cứ mỗi lần hiểu nhiều hơn, sâu hơn là những lần 

gia tăng niềm tin Iman, chắc chắn thế. Thấy rằng giới 

U’lama họ luôn tận tường về các Đại Danh và Thuộc 

Tính của Allah nên niềm tin họ kiên định hơn những ai 

ngoài họ về mặt này. 

Lý do thứ hai: Việc suy ngẫm về các dấu hiệu 

trong vũ trụ và trong giáo luật của Allah làm niềm tin 

Iman gia tăng, càng nghiên cứu sâu về vũ trụ như trời 

đất, con người, động vật, sông ngòi.v.v. càng làm cho 

đức tin kiên định hơn, mạnh mẽ hơn, Allah phán: 

                                           
(18) Hadith do Al-Bukhari ghi số (304) và Muslim ghi số (79 – 

80). 
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ۡرِض َءاَيَٰت  لدِلُۡموقِننَِي ﴿
َ
وَن  ٢٠َوِِف ٱۡۡل فَََل ُتۡبِرُ

َ
نُفِسُكۡمُۚ أ

َ
 ﴾٢١َوِِفٓ أ

 21 - 27اذلاريات : 

Và trên trái đất có những dấu hiệu (nhận biết sự 

hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế của vũ trụ 

và muôn loài) dành cho những người có đức tin kiên 

định. Và ngay cả ở nơi bản thân các ngươi (hỡi con 

người cũng có những dấu hiệu để nhận biết sự hiện 

hữu của Ngài); há các ngươi không nhìn thấy hay 

sao! Al-Zariyaat: 20 - 21 (chương 51). 

Lý do thứ ba: Hành đạo nhiều hơn, người Muslim 

càng hành đạo càng gia tăng niềm tin Iman của y không 

phân biệt là bằng lời tụng niệm, xướng đọc Qur’an hay là 

bằng hành động như Salah, nhịn chay, hành hương Hajj... 

tất cả đều gia tăng về hình thức lẫn số lượng. 

Về các lý do làm giảm niềm tin Iman là: 

Lý do thứ nhất: Mù tịch về các Đại Danh và 

Thuộc Tính của Allah, điều này kéo niềm tin Iman giảm 

tụt dốc, bởi y không có kiến thức về các Đại Danh và 

Thuộc Tính của Allah là động lực gia tăng niềm tin Iman. 

Lý do thứ hai: Ngoãnh mặt với việc suy ngẫm về 

các dấu hiệu trong vũ trụ và trong giáo lý của Allah, hoặc 

sẽ làm cho niềm tin Iman dậm chân tại chổ không thể 

phát triển hơn. 

Lý do thứ ba: Làm tội lỗi, quả thật, tội lỗi có ảnh 

hưởng rất tiêu cực đến con tim và niềm tin Iman, vì vậy 

mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
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ِِاَلِ} ن  ْْ ِِيَ َّْاِّن  ِِح يَِِال ن  ْْ  {ُمْؤم نِ َِوْهوَِِيَ
“Người Zina(19) không hề có đức tin lúc y đang 

Zina.”(20) 

Lý do thứ tư: Bỏ hành đạo, chắc chắn việc bỏ 

hành đạo sẽ làm niềm tin Iman tụt dốc dữ dội, nếu bỏ 

việc hành đạo Waajib (bắt buộc) y sẽ bị thanh toán; nếu 

bỏ việc hành đạo Sunnah hoặc bỏ việc hành đạo Waajib 

có lý do thì không bị thanh toán, vì lẽ này mà Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

mới cho rằng phụ nữ không bằng nam giới do trí tuệ kém 

và thiếu sót trong hành đạo. Nguyên nhân làm phụ nữ 

thiếu sót trong hành đạo là những ngày bị kinh nguyệt 

phụ nữ bị cấm Salah và nhịn chay, với mặt làm cho việc 

hành đạo của phụ nữ ít hơn nam giới. 

 

Hỏi (28): Quí Sheikh, có một số người cho 

rằng niềm tin Iman không hề tăng và giảm, họ cho 

là tội lỗi sẽ xóa sạch niềm tin Iman biến người 

Muslim đó thành Kaafir, làm sao để trả lời họ ? 

Đáp: Trả lời với họ bằng những gì đã được đề cặp 

ở trên từ Qur’an và Sunnah cộng thêm những gì xảy ra. 

Chúng tôi muốn nói với họ rằng: Ngay lúc này có một 

người đến báo với các anh: “người đàn ông đó đã đến 

nơi” và người báo tin là người tin cậy trong các anh. Lúc 

này, các anh đã tin trong lòng người đó đã đến nơi. Lát 

sau, một người khác đến cũng cho biết người đó đã đến 

                                           
(19) Zina là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. 

(20) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5578) và Muslim ghi số (57). 
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nơi, chẳng phải lòng tin của các anh lúc này tăng lên hay 

sao ? Tất nhiên là tăng lên rồi, đến khi các anh tận mắt 

thấy người đó thì lòng tin của các anh lại tăng lên đỉnh 

điểm. Cho nên, việc lồng ghép lời nói và hành động vào 

đức tin Iman là hoàn toàn chính xác, đây là bằng chứng 

rõ ràng khẳng định đức tin Iman có tăng và giảm. 

 

Bác bỏ việc niềm tin Iman có tăng và giảm 

Hỏi (29): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc một 

người không thừa nhận việc niềm tin Iman có tăng 

và giảm ? 

Đáp: Cần phải dựa vào hoàn cảnh của người bác 

bỏ, nếu sự bác bỏ của y cho rằng đó là điều dối trá, chống 

đối thì y là Kaafir (người ngoại đạo) do đã phủ nhận điều 

mà Qur’an đã khẳng định, còn nếu y suy luận thì sự suy 

luận có cấp bậc, có thể đạt đến đỉnh điểm trở thành 

Kaafir và có thể không. Vì vậy, khi ai nói: “niềm tin 

Iman tăng và giảm là suy luận của riêng tôi” thì tùy vào 

suy luận của y. 

 

 

Biểu hiệu không phân xử theo luật được Allah ban 

xuống 

Hỏi (30): Quí Sheikh, biểu hiệu để nhận biết 

việc không phân xử theo luật được Allah ban 

xuống? 

Đáp: Việc phân xử không theo luật được Allah 

thiên khải xuống, chia thành hai nhóm: 
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Nhóm nhất: Xóa bỏ hoàn toàn luật của Allah, thay 

thế bằng luật do con người qui định, giống như những ai 

thay thế luật Islam trong mua bán bằng qui luật do con 

người đặt để, đây bị xem là đại tội Kufr bị trục xuất khỏi 

vành đai Islam, bởi y đã tự tôn bản thân mình lên địa vị 

tạo hóa do tự qui định pháp lý, một điều Allah không cho 

phép. Chẳng những vậy, tất cả những ai lấy giáo luật 

khác giáo luật của Allah để phân xử giữa người với 

người, đó là hành động mà Allah cho là Shirk (đồng vai 

vế với Allah), Ngài phán: 

﴿ ْ َُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُۡشََك
َ
ُۚ  أ ُ َذۢن بِهِ ٱَّللَّ

ۡ
ِيِن َما لَۡم يَأ َِن ٱلد الشورى:  ﴾َۡشَُعواْ لَُهم مد

21 

Hoặc phải chăng chúng có những thần linh (do 

chúng tôn thờ) đã thiết lập cho chúng một tôn giáo 

trong khi Allah không cho phép (như thế). Al-Shura: 

21 (chương 42).  

Nhóm hai: Vẫn giử nguyên bộ giáo luật của Allah, 

nhưng thẩm phán, người cầm quyền phân xử không theo 

giáo lý được Allah thiên khải, điều này được chia làm ba 

trường hợp: 

Trường hợp 1: Cố tình phân xử khác với luật của 

Allah và cho rằng điều này tốt hơn, phù hợp hơn với mọi 

người hoặc cố tình cho là luật này tương đương với luật 

Islam hoặc cho rằng được phép phân xử theo luật ngoài 

luật của Allah ban xuống thì đây là hành động Kaafir, 

đẩy người thẩm phán rời khỏi vành đai Islam, bởi y 

không hài lòng về bộ giáo luật của Allah và không công 

nhận đó là luật phân xử giữa mọi người. 
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Trường hợp 2: Công nhận luật của Allah là công 

bằng, hữu ích cho mọi người và có công nhận tội lỗi với 

Allah nhưng y không phân xử theo Islam là cố ý bất công 

do y và người đó có tư thù, nên y không muốn phân xử 

theo luật Islam, chứ trong lòng không muốn thay thế luật 

Islam và tin rằng không được phép thay thế luật của 

Allah. Đối với thẩm phán này không bị xem là Kaafir mà 

chỉ là thẩm phán bạo ngược, bất công. 

Trường hợp 3: Phân xử không theo luật Islam 

nhưng trong lòng tin rằng luật Islam mới chân lý, mới 

hữu cho con người, nhưng y vẫn không theo luật Islam vì 

mục đích tư lợi cho bản thân hoặc cho người được phân 

xử, với cách phân xử này y đã phạm tội với Allah, y là kẻ 

hư đốn, trượt mình khỏi sự phục tùng Allah.  

Đối với ba trường hợp này được Allah thiên khải 

xuống ba câu Kinh, ở trường hợp thứ nhất, Allah phán: 

َٰفُِروَن َوَمن لَّۡم ََيُۡكم ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَك
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
املائدة:  ﴾ ٤٤بَِمآ أ

55 
Và ai không xét xử theo giáo lý được Allah mặc 

khải xuống thì đó là những kẻ không có đức tin. 
Al-Maa-idah: 44 (Chương 5). Trường hợp thứ hai thì 

Allah phán: 

َٰلُِموَن َوَمن ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
 45املائدة:  ﴾٤٥لَّۡم ََيُۡكم بَِمآ أ

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống 

thì đó là những kẻ làm điều sai quấy. Al-Maa-idah: 

45 (Chương 5). Trường hợp thứ ba thì Allah phán: 
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ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفَِٰسُقوَن ﴿
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
املائدة:  ﴾٤٧َوَمن لَّۡم ََيُۡكم بَِمآ أ

51 

Và rằng ai không phân xử theo những gì được 

Allah thiên khải thì chúng là đám người hư đốn. 
Al-Maa-idah: 47 (Chương 5). 

  Đây là vấn đề rất ư là nhạy cảm và nguy hiểm đã 

và đang xảy ra trong thời đại chúng ta ngày nay, có một 

số người tâm đắc, kiêu hãnh với những hiến pháp, luật 

pháp ngoài bộ luật Islam, đôi khi họ cuồng mê và ưu tiên 

bộ luật đó hơn bộ luật của Allah và Rasul ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài, 

trong khi họ nào biết rằng bộ luật của Allah và Rasul 

 của Ngài sẽ trường tồn đến ngày tận thế, bởi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص

 được gởi đến cho toàn thể loài người cho đến ngày ملسو هيلع هللا ىلص

tận thế, được Đấng Vinh Quanh tinh thông mọi hoàn 

cảnh của loài người cho đến ngày tận thế, cho nên không 

một bộ luật nào hữu ích cho cuộc sống đạo và đời cho 

đến ngày tận thế bằng bộ luật Islam cả. Rằng ai khẳng 

định hoặc nghỉ rằng ngoài bộ luật của Allah thì hiến pháp 

ngày nay do con người đặt để phù hợp hơn, hữu ích hơn 

cho con người thì y đã bị rơi vào lầm lạc hiển nhiên, 

buộc y phải quay lại sám hối và tạ tội với Allah và tự 

kiểm lại mình. 

 

Sự khác nhau giữa người bất công và người hư đốn 

Hỏi (31): Quí Sheikh, Sheikh đã phân tích hai 

loại người bất công và người hư đốn gần giống nhau 

có thể gọp họ thành một. Tuy nhiên, người bất công 

là người không phân xử theo luật Allah thiên khải 
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nhưng trong lòng y đinh ninh luật Allah tốt nhất, do 

y muốn trừng trị người nào đó nên phân xử không 

theo luật Allah; còn người hư đốn là người cũng 

không phân xử theo luật Allah và y cũng biết luật 

Allah công bằng hơn, do chỉ vì tư lợi bản thân hoặc 

để làm hài lòng ai đó nên đã không phân xử theo 

luật Allah. Vậy, hai loại người này khác nhau như 

thế nào ? 

Đáp: Sự khác nhau giữa hai người này, người bất 

công chỉ muốn gây bất công với người khác mà không 

nhìn vào bất cứ mặt nào khác. Còn người hư đốn là người 

tư lợi bản thân. 

 

Sự thật về bói toán 

Hỏi (32): Quí Sheikh, bói toán là gì ? 

Đáp: Bói toán là cách đoán mò để tìm sự thật dựa 

trên những thứ vô căn cứ, trước kia, ở thời tiền Islam có 

nhóm người đã sử dụng thuật kết nối với ma quỉ do 

chúng đi nghe lén thông tin ở trên trời. Với thông tin 

được ma quỉ cung cấp sau khi nghe lén ở trên trời các 

thầy bói thêm bớt lời lẽ khi nói chuyện với mọi người, 

một khi điều gì xảy ra phù hợp với điều họ nói thì họ liền 

thừa cơ hội để trục lợi từ những tín đồ mê tín, từ đó họ 

trở thành tâm điểm để của tín đồ mê tín tới lui thăm hỏi ý 

kiến mỗi khi có việc cần. 

Thầy bói là người nói về chuyện huyền bí ở tương 

lai, và những người tìm đến thầy bói được chia thành ba 

nhóm: 
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Nhóm một: Đến để hỏi thông tin nhưng trong lòng 

không tin những thì thầy bói nói, đây là hành động 

Haram (bị cấm). Nhóm người này gặp phải hậu quả là lễ 

Salah của họ không được công nhận trong bốn mươi 

ngày, như được ghi trong Hadith Soheeh do Muslim ghi 

từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

َتَِِمنِْ}
َ
َلَُِِع َّافًاِأ

َ
ْرَبع يََِِصال َِِ َِلُُِِتْقَبْلِِلَمِِْفََسأ

َ
وِِْأ

َ
ْرَبع يَِِيَْوًماِأ

َ
ْلَةًِِأ ََ} 

“Ai tìm đến thầy bói để hỏi thì lễ Salah của y không 

được chấp nhận trong bốn mươi ngày đêm.”(21) 

Nhóm hai: Đến hỏi và tin tưởng hết những gì thầy 

bói nói, nhóm người này đã phủ nhận Allah do đã tin 

thầy bói việc tự xưng am hiểu chuyện huyền bí, hành 

động này y đã bác bởi lời khẳng định của Allah trong 

Qur’an: 

َِٰت ﴿ َمََٰو ُۚ قُل َّلَّ َيۡعلَُم َمن ِِف ٱلسَّ ُ ۡرِض ٱۡلَِنۡيَب إَِّلَّ ٱَّللَّ
َ
 56اِلمل:  ﴾َوٱۡۡل

(Hỡi Muhammad) hãy báo với nhân loại: “Không 

một ai dù ở trên trời (như Thiên Thần) cũng như (ma 

quỉ, loài người) ở dưới đất có thể biết được chuyện 

huyền bí thiên cơ, ngoại trừ Allah duy nhất (tinh 

thông tất cả).” Al-Naml: 65 (chương 27). Việc bác bỏ 

thông tin từ Allah và Rasul ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài là hành 

động phủ nhận đức tin, vì vậy, có Hadith Soheeh rằng 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

                                           
(21) Hadith do Muslim ghi số (2230). 
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َتَِِمنِْ}
َ
قَهََُِِكه ناًِِأ ْ َلِِب َماَِكَف ََِِفَقدَِِْيُقوُلِِب َماِفََصدَّ

نْ
ُ
ِِأ دِ ََِعَ ُُِمَمَّ

 {ملسو هيلع هللا ىلص

“Ai tìm đến thầy bói và tin tưởng những gì hắn nói thì 

y đã phủ nhận những gì được thiên khải cho 

Muhammad (22)”.ملسو هيلع هللا ىلص đối với nhóm người này cần 

phải mau mau quay lại sám hối với Allah, bằng không thì 

việc hành đạo của y như Salah, nhịn chay... đều vô nghĩa, 

nếu chết vẫn chưa sám hối tội lỗi này thì y chết là người 

ngoại đạo mãi mãi trong hỏa ngục. 

Nhóm ba: Đến gặp và hỏi thầy bói với mục đích 

phơi bày sự giả dối, lường gạt của y cho thiên hạ biết mà 

tránh xa, đừng trúng bẩy của y nữa, đây là động được 

phép với bằng chứng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã tìm đến Ibnu Soiyaad, 

lúc đó Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã giấu một điều trong lòng để thách đố 

nó có biết được điều mà Người đang giấu trong lòng 

không. Nó nói: “Al-Dukh” ý muốn nói từ Al-Dukhon, thế 

là Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

،ِفَلَْنِ}
ْ
 {ْدَركََِتْعُدَوِقَِا ْخَسأ

“Cố gắng đi, nhưng ngươi chẳng có thể đâu.”(23) 

 

Giáo lý việc thường xuyên đến thầy bói 

                                           
(22) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (135) và Ibnu Maajah ghi số 

(639) và được nhà thông thái Ahmad Shaakir xác thực là 

Soheeh trong phần chú thích của ông về Sunan Al-Tirmizhi số 

(1/244). 

(23) Hadith do Al-Bukhari ghi số (6173) và Muslim ghi số (2925). 
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Hỏi (33): Quí Sheikh, giáo lý ra sao đối với 

những ai thường xuyên tìm đến thầy bói ? 

Đáp: Họ được chia thành ba nhóm: 

Nhóm nhất: Tìm đến thầy để hỏi nhưng không tin 

lời y nói, cũng không vì mục đích vạch trần sự dối trá của 

thầy bói, đây là hành động Haram chịu hậu quả bốn mươi 

ngày hành lễ Salah không được công nhận (nhưng vẫn 

phải hành lễ nếu bỏ là Kaafir). 

Nhóm hai: Tìm đến hỏi thăm và tin tưởng lời thầy 

bói nói thì y là Kaafir, bởi đã phủ nhận lời phán: 

﴿ ُۚ ُ ۡرِض ٱۡلَِنۡيَب إَِّلَّ ٱَّللَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  56اِلمل:  ﴾قُل َّلَّ َيۡعلَُم َمن ِِف ٱلسَّ

(Hỡi Muhammad) hãy báo với nhân loại: “Không 

một ai dù ở trên trời (như Thiên Thần) cũng như (ma 

quỉ, loài người) ở dưới đất có thể biết được chuyện 

huyền bí thiên cơ, ngoại trừ Allah duy nhất (tinh thông 

tất cả).” Al-Naml: 65 (chương 27). 

Nhóm ba: Tìm đến hỏi với mục đích vạch trần sự 

dối trá, lọc lừa, gian manh của thầy bói. Chúng tôi đã nói 

hành động này được phép, tuy nhiên, nếu việc tìm đến 

thầy bói dẫn đến chuyện khác tệ hại hơn thì trở thành bị 

cấm. Bởi theo qui tắc bất cứ điều dẫn đến nguy hiểm thì 

nó trở thành đều Haram. 

 

Chiêm tinh và giáo lý về nó 

Hỏi (34): Quí Sheikh, chúng tôi muốn hiểu về 

thuật chiêm tinh và giáo lý Islam về nó ? 
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Đáp: Chiêm tinh là hành động nhìn lên các vì sao, 

các tinh tú trên trời để đoán mọi việc xảy ra dưới đất, 

nghĩa là mỗi khi trên trời xuất hiện vì sao lạ hoặc sự lặn 

mất hoặc di chuyển đi nơi khác hoặc một sự thay đổi bất 

kỳ nào đó thì các nhà chiêm tinh liền dựa đoán chuyện gì 

sẽ xảy ra trên trái đất. Thuật chiêm tinh là một hình thức 

của bùa ngãi, đây là hành động Haram (bị cấm), bởi tất 

cả mọi việc họ nói đều là viễn vong vô cơ sở, do tất cả 

những gì xảy ra dưới đất hoàn toàn không liên quan đến 

bất cứ thay đổi nào trên trời. Cũng vì lẽ này mà thời tiền 

Islam mọi người cho rằng hiện tượng nhật thực và nguyệt 

thực chỉ xảy ra khi một người vĩ đại nào đó chết, có lần 

con trai Ibrahim của Người chết thì xảy ra hiện tượng 

nhật thực thì mọi người xôn xao cho rằng vì cái chết của 

Ibrahim nên mới nhật thực, lập tức Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bước lên 

bụt giảng mà nói:  

ْمَسِِإ نَِّ} ِالل ،َِواْلَقَم َِِالشَّ ِم ْنِآيَات  َفانِ كَِنِْيَِِالَِِآَيَتان  َحدِ ِل َمْوت ِِس 
َ
ِأ

ََيات هِ َِوالَِ  {ل 

“Quả thật, mặt trời và mặt trăng là hai dấu hiệu 

trong các dấu hiệu của Allah, chúng không tạo nên 

nhật thực (cũng như nguyệt thực) vì cái chết hay sự 

sống của bất cứ ai.”(24) Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã phá tan mọi suy 

luận ràng buộc sự thay đổi dưới đất bằng sự thay đổi trên 

trời. Thuật chiêm tinh vốn là một hình thức của bùa ngãi 

dựa trên những điều tưởng tượng, suy luận vô căn cứ, 

dẫn lối con người đi vào tuyệt vọng mà không có điểm 

dừng. 

                                           
(24) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1048) và Muslim ghi số (911). 
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Một thể loại khác của thuật chiêm tinh, con người 

được phép áp dụng đó là dựa vào sự xuất hiện của các vì 

sao để đoán thời gian, sự giao mùa, thí dụ nói: “Khi xuất 

hiện vì sao tên đó là đã bắt đầu mùa mưa; hoặc bắt đầu 

mùa thu hoạch.” Hoặc những câu nói tương tự thì được 

phép áp dụng. 

 

Hỏi (35): Quí Sheikh, vậy kiến thức đó tựa 

như dấu hiệu thay đổi vũ trụ ? 

Đáp: Đúng vậy, giống như khi mặt trời nghiên 

bóng là bước vào Zhuhr, khi mặt trời lặn là bước vào 

Maghrib, v.v.. 

 

Sự liên quan giữa chiêm tinh và bói toán 

Hỏi (36): Quí Sheikh, có mối quan hệ nào 

giữa chiêm tinh và bói toán không ? 

Đáp: Cả hai đều có chung nguồn gốc là hư cấu và 

trục lợi, moi tiền thiên hạ, gây thiệt hại về tinh thần cho 

tất cả tín đồ mê tín như gây hoang mang, sợ hãi, lo 

âu.v.v. 

 

Điều nào nguy hại hơn  

Hỏi (37): Quí Sheikh, điều nào nguy hại hơn 

đối với tín đồ Muslim ? 

Đáp: Tùy theo khu vực từng nơi điều nào phổ 

biến, nhưng nhìn chung cả hai đều rất nguy hại đến tín đồ 

Muslim. 
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Sự thật về bùa ngãi 

Hỏi (38): Quí Sheikh đã nói thuật chiêm tinh 

là một hình thức của bùa ngãi, vậy bùa ngãi là gì ? 

Đáp: Là cụm từ miêu tả thứ nhẹ nhàng và nguyên 

nhân tiềm ẩn nhưng có tác hại rất lớn mà mọi người 

không phát hiện. Theo định nghĩa này thì thuật chiêm 

tinh và bói toán cũng được xem là bùa ngãi, kể cả sự 

trình bày lưu loát thu hút cũng được xem là bùa ngãi như 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

ْحً اِاْْلََيانِ ِم نَِِإ نَِّ}  {لَس 

“Quả thật, sự trình bày là bùa ngãi.”(25) vì vậy, bất cứ 

gì gây ảnh hưởng mà không rõ nguyên nhân đều được 

xem là bùa ngãi.  

 

Hỏi (39): Quí Sheikh, nhưng định nghĩa “thứ 

nhẹ nhàng và nguyên nhân tiềm ẩn” là nghĩa gì ạ ? 

Đáp: Thứ nhẹ nhàng và tiềm ẩn trái ngược với 

mạnh mẽ và phơi bày, thí dụ thầy bùa làm bùa thương 

bằng hành động nhẹ nhàng nhưng người bị bùa thì lại yêu 

thương mãnh liệt hoặc làm bùa ghét thì người bị bùa ghét 

tựa như kẻ thù trong khi tình yêu mãnh liệt và hận thù 

đỉnh điểm không rõ nguyên nhân gì. 

 

                                           
(25) Hadith do Al-Bukhari ghi (5146) và Muslim ghi số (869). 
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Giáo lý về bùa ngãi và việc học nó 

Hỏi (40): Quí Sheikh, giáo lý Islam ra sao về 

bùa ngãi và việc học hỏi nó ? 

Đáp: Học bùa ngãi là Haram (bị cấm) và sẽ trở 

thành Kufr (phủ nhận đức tin) nếu sử dụng bùa ngãi bằng 

cách nương tựa ma quỷ, bởi Allah phán:  

َبُعواْ َما َتۡتلُواْ ﴿ َٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَمََٰن  َوَما َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوٱتَّ َيَِٰطنُي لََعَ ٱلشَّ
نوزَِل لََعَ 

ُ
ۡحَر َوَموآ أ ِ َيَِٰطنَي َكَفُرواْ ُيَعلدُِموَن ٱۡلَّاَس ٱلسد َوَلَِٰكنَّ ٱلشَّ

َٰ َيُقووََّلٓ  َحٍد َحِتَّ
َ
ٱلَۡملََكنۡيِ بَِبابَِل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتُۚ َوَما ُيَعلدَِماِن ِمۡن أ

َما ِقُوَن بِوهِۦ َبونۡيَ  فَََل  َۡنُۡن فِۡتَنة   إِنَّ تَۡكُفۡر  َفَيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفرد
ُِۚ  ءِ ٱلَۡمرۡ  َحوٍد إَِّلَّ بِوإِۡذِن ٱَّللَّ

َ
ِيَن بِوهِۦ ِموۡن أ َوَزوِۡجهۚۦُِ َوَموا ُهوم بَِضوآرد

َُٰه َموا ََلُۥ  َوَيَتَعلَُّموَن َما يَُۡضُُّهۡم َوََّل يَنَفُعُهۡمُۚ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمنِ  ى ٱۡشَۡتَ
 ِۚ  172ابلقرة:  ﴾ِِف ٱٓأۡلِخَرَِ ِمۡن َخَلَٰق 

Và bọn chúng đã nghe và làm theo lời cám dỗ 

(ngọt bùi) của Shaytaan (ma quỷ) nói lệch lạc về 

quyền lực của Sulayman, trong khi đó Sulayman 

không hề phủ nhận đức tin (nơi Allah), ngược lại 

chỉ có lũ Shaytaan bọn chúng đã phủ nhận niềm tin 

(vào Allah), chúng đã dạy loài người bùa ngãi đã 

được ban xuống cho hai Thiên Thần Harut và 

Marut tại Baabeel (Ba bi lôn). Nhưng khi hai Thiên 

Thần này dạy bùa ngãi cho mọi người thì họ luôn 

bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa ngãi đến để thử 

thách các ngươi (các ngươi chớ học hỏi bởi chính 
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bùa ngãi này sẽ) hủy bỏ niềm tin Iman (vào Allah) 

của các ngươi.” Tuy nhiên loài người vẫn cứ học từ 

hai Thiên Thần đó toàn những bùa ngãi dùng để 

chia ly vợ chồng. Và (những bùa ngãi đó) sẽ không 

làm hại được ai trên đời này ngoại trừ được Allah 

ưng thuận. Và con người (học hỏi về bùa ngãi) chỉ 

toàn mang lại cho họ điều thiệt thân chứ hoàn toàn 

không mang lại ích tốt lành nào cả. Trong khi họ 

luôn biết rằng ai mua bán bùa ngãi sẽ không được 

hưởng bất cứ phần thưởng nào (tốt lành) ở đời sau 

nơi Allah. Al-Baqarah: 102 (chương 2). 

Vì vậy, việc học bùa ngãi bằng cách nương tựa 

ma quỷ là hành động Kufr (xóa đức tin), và việc sử 

dụng nó là hành động Kufr, gieo bất công và hận thù 

vào lòng người khác. Với tội trạng này thầy bùa bị kết 

án tử phản đạo nếu y sử dụng bùa ngãi nương tựa ma 

quỷ hoặc sẽ xử tử để răng đe thị chúng và cắt đứt đi 

mối hiểm họa đe dọa an bình cộng đồng Islam bởi y 

mà ra. 

 

Vậy bùa ngãi có thật không ? 

Hỏi (41): Quí Sheikh, bùa ngãi có thật không 

hãy chỉ là thứ viễn vong do con người thêu dệt ? 

Đáp: Bùa ngãi là có thật không còn gì nghi ngờ, 

và tác hại của nó cũng là thật, nhưng việc làm chuyển 

động vật đứng im hoặc làm đứng im vật chuyển động là 

viễn vong không có thật. Bạn hãy nghiêm cứu câu Kinh 

mà Allah miêu tả về câu chuyện bùa ngãi của gia đình 

bạo chúa Fir-a’wn, Allah phán: 
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ۡعنُيَ ٱۡلَّاِس وَٱۡسَۡتَۡهبُوُهمۡ وََجآءُو بِِسۡحرٍ َعِظيم  ﴿
َ
األعراف:  ﴾١١٦ َسَحُرٓواْ أ

116 

Trò mà thuật của chúng đã làm cho hoa mắt mọi 

người, và đã làm cho họ khiếp đãm trước trò ma 

thuật vĩ đại đó. Al-A’raaf: 116 (Chương 7), họ làm hoa 

mắt mọi người bằng cách khi nhìn vào các sợi dây, các 

cây gậy cứ tưởng chúng là những con rắn đang bò, giống 

như Allah phán ở chương Taha:  

َها تَۡسََعَٰ ﴿ نَّ
َ
طه:  ﴾٦٦فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم َُيَيَُّل إَِِلۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم أ

55  
Thế là chúng dùng trò ma thuật làm những sợ dây 

thừng và những cây gậy biến thành như những con 

rắn biết bò trước mặt. Taaha: 66 (chương 20). Vì 

vậy, bùa ngãi không thể duy chuyển vật đứng im và 

làm đứng vậy chuyển động được mà nó chỉ làm cho 

người bị trúng bùa hoa mắt cử tưởng vật đứng im đang 

chuyển động và vật đang chuyển động bị khống chế 

đứng im được thể hiện rất rõ ràng. Tác hại của bùa ngãi 

là gây ảnh hưởng xấu đến tâm trí, thể xác, giác quan 

con người là sự thật. 

 

Mối liên quan giữa bói toán và bùa ngãi 

Hỏi (42): Quí Sheikh đã định nghĩa thầy bói 

và thầy bùa, vậy giữa hai người này có liên quan gì 

nhau không ? 

Đáp: Như đã nói: Thầy bói dùng thuật bói toán để 

lừa bịp thiên hạ, báo cho họ biết chuyện quá khứ, tương 
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lai. Còn thầy bùa gây ảnh hưởng xấu đến trí tuệ, sức khỏe 

con người làm người bị trúng bùa ngộ nhận là hiện tượng 

có thật. 

 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص có bị trúng bùa không ? 

Hỏi (43): Quí Sheikh, theo được biết là Rasul 

 của Allah từng bị trúng bùa, chúng tôi muốn ملسو هيلع هللا ىلص

Sheikh cho biết Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bị trúng bùa như thế nào 

và việc trúng bùa đó có ảnh hưởng gì đến sứ mạng 

của Người không ? 

Đáp: Trong hai bộ Soheeh và những bộ sách khác 

ghi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã từng bị trúng bùa,(26) tuy nhiên, hoàn 

toàn không gây trở ngại đến sứ mạng của Người, bởi mục 

đích việc hại bùa là muốn Người làm điều tác hại nào đó 

trong gia đình Người nhưng Người chưa kịp làm là đã 

được Allah thiên khải chỉ dạy cách tháu gỡ bùa chú đó, 

lúc đó, Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã đọc hai chương Kinh cuối của 

Qur’an: Al-Falaq (113) và Al-Naas (114) thế là bùa ếm 

Người đã được tháo, và kẻ đã ra tay hại Rasul ملسو هيلع هللا ىلص chính 

là người Do Thái tên Labeed bin Al-A’sam. 

Có một số người đã bác bỏ việc Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bị trúng 

bùa này với lý do nếu công nhận là đã tin theo lời vu 

khống của đám người Kafir, đám người bất công đã miêu 

tả Nabi ملسو هيلع هللا ىلص là người bị trúng bùa như Allah đã thuật 

trong Qur’an: 

                                           
(26) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3268) và Muslim ghi số (2189). 
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ۡسُحوًرا إِن تَتَّبُِعوَن إَِّلَّ رَُجَل  ﴿  51اإلرساء:  ﴾٤٧ مَّ
Các anh chỉ đi theo một người đàn ông bị bùa chú. 
Al-Isra: 47 (chương 17). Đây chẳng qua là lời vu khống 

mà nhóm người ngoại đạo đã gán ghép cho Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

nhằm ngăn chặn sứ mạng của Người, chứ việc Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

bị trúng bùa là thật không ai được phép phủ nhận nó vì sự 

nhận thức nông cạn của mình, tuy nhiên, bùa ngãi đó 

hoàn toàn không ảnh hưởng đến sứ mạng và sự thờ 

phượng của Người.  

Sự thật về Ilhaad (tạm dịch là vô tín ngưỡng) 

Hỏi (44): Quí Sheikh, như thế nào là Ilhaad 

về các Đại Danh và Thuộc Tính của Allah ? 

Đáp: Từ Ilhaad theo văn tự Ả Rập gốc có nghĩa là 

“nghiên về một bên” điển hình như lời phán: 

﴿ ُۗ نَُّهۡم َيُقولُوَن إِنََّما ُيَعلدُِمُهۥ بََۡش 
َ
ِي يُلِۡحُدوَن لدَِساُن  َولََقۡد َنۡعلَُم أ ٱَّلَّ

ۡعَجِمد  
َ
بنٌِي  إَِِلۡهِ أ  176اِلحل:  ﴾١٠٣َوَهََٰذا لَِساٌن َعَرِّبد  مُّ

Và TA đã tận tường lời mà chúng đã vu khống 

Ngươi (Muhammad): “Chẳng qua Y được người phàm 

nào đó dạy”. Bọn chúng nghiên về ngôn ngữ nước 

ngoài trong khi đây lại là ngôn ngữ Ả Rập chính 

thống. Al-Nahl: 103 (chương 16), và từ Ilhaad còn nói 

về Lahad được móc sang một bên của lổ nguyệt để chôn 

người chết. Và không hiểu rõ nghĩa từ Ilhaad này trừ phi 

hiểu nghĩa từ trái nghĩa đó là từ Istiqaamah, bởi có câu: 

“Bằng điều ngược lại hiểu rõ sự việc”. Istiqaamah về vác 

Đại Danh và Thuộc Tính của Allah là hiểu đúng thật ý 
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nghĩa về các Đại Danh và Thuộc Tính của Allah dựa theo 

mặt phù hợp với Allah, không suy luận, không thí dụ, 

không mô phỏng, bởi đó là qui tắc của tập thể Sunnah và 

Jamaa-a’h về lĩnh vực này. Một khi chúng ta hiểu rõ 

Istiqaamah về lĩnh vực này thì nghĩa trái ngược nó là 

Ilhaad, theo giới U’lama định nghĩa Ilhaad về các Đại 

Danh và Thuộc Tính của Allah có nghĩa là: “Làm trái lại 

những điều bắt buộc phải tin tưởng.” Và Ilhaad gồm các 

thể loại sau: 

Loại thứ nhất: Bác bỏ một điều gì đó hoặc một 

thuộc tính nào đó giống như thời tiền Islam đã phủ nhận 

tên ( نالرْح ) Al-Rahmaan là tên của Allah hoặc công nhận 

tên của Allah nhưng phủ nhận thuộc tính của tên đó 

giống như một nhóm Bid-a’h đã làm, họ bảo: “Allah là 

 ’Same (سميع) Rahim nhưng không độ lượng; là (رحيم)

nhưng không nghe; là (بصري) Basir nhưng không thấy.” 

Trong khi tên Rahim nghĩa là Đấng Rất Mực Độ Lượng; 

tên Same’ là Đấng Hằng Nghe và tên Basir là Đấng Hằng 

Thấy. 

Loại thứ hai: Gọi Allah bằng những tên mà Ngài 

không hề tự xưng, bởi các tên Allah mang hình thức 

Tawqif (qui định sẵn) cho nên cấm mọi hình thức gọi 

Allah bằng các tên mà Ngài đã không tự xưng, đây là 

hình thức nói về Allah khi không có kiến thức về lời nói, 

thí dụ như đã Thiên Chúa đã gọi Allah là cha v.v.. 

Loại thứ ba: Tin rằng các Đại Danh và Thuộc 

Tính của Allah giống như các đại danh và thuộc tính của 

tạo vật, từ đó suy luận và mô phỏng. Hành động suy luận 
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và mô phỏng giống với tạo vật nào đó chính là hành động 

phủ nhận đức tin, bởi đã phủ nhận lời khẳng định của 

Allah trong Qur’an, Allah phán: 

ُُ ٱۡۡلَِصُۡي ﴿ ِمي ء   وَُهَو ٱلسَّ  11الشورى:  ﴾١١لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

Chắc rằng không một vật thể giống Ngài cả. Trong 

khi Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy. Al-

Shura: 11 (chương 42), và Allah phán: 

 56مريم:  ﴾٦٥ا َهۡل َتۡعلَُم ََلُۥ َسِميد  ﴿
Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng? Mar-yam 65 

(Chương 19). 

Sheikh Al-Na-i’m bin Hammaad Al-Khazzaa-i’  

thầy của Imam Al-Bukhari  nói: “Ai mô phỏng Allah 

giống như vật thể nào đó thì y là Kaafir; ai bác bỏ thuộc 

tính nào mà Allah đã tự xưng thì y là Kaafir và việc Allah 

tự xưng danh hoặc tự miêu tả về Ngài không phải để mô 

phỏng.” 

Loại thứ tư: Rút tên Allah để đặt cho bụt tượng 

giống như thời tiền Islam đã gọi thần Lat được rút từ tên 

Al-Ilaah; gọi thần Al-U’zza được rút từ tên Al-A’ziz; gọi 

thần Munaah được rút từ tên Al-Mannaan. Cho nên cấm 

việc dùng tên hoặc thuộc tính nào đó của Allah để đặt tên 

cho ai đó, cho vật thể nào đó. 

 

Thể loại Shirk 
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Hỏi (45): Quí Sheikh, các thể loại Shirk như 

thế nào ? 

Đáp: Như đã phân tích Tawhid được cấu thành bởi 

hai điều phủ nhận và khẳng định, trong bản thân ai không 

hội tụ được hai điều này là y đã phạm phải tội Shirk. 

Shirk gồm hai thể loại:  

a) Đại Shirk: Là tất cả những điều được giáo lý 

gọi là Shirk kèm theo việc trục xuất người vi phạm rời 

khỏi vành đai Islam, trở thành người ngoại đạo. Thí dụ: 

Hướng một trong các hình thức thờ phượng đến với ai 

khác Allah, như hành lễ Salah không vì Allah, hoặc nhịn 

chay không vì Allah, hoặc giết súc vật không vì Allah. 

Tương tự, việc cầu xin, khấn vái, nguyện thề ngoài Allah 

cũng là đại Shirk, như cầu xin người chết, cầu xin ma quỉ 

hoặc van vái người vắng mặt với nhưng điều chỉ có Allah 

mới thực hiện được. Ngoài ra, còn có rất nhiều thể loại 

đại Shirk khác được ghi chép trong sách Tawhid. 

b) Tiểu Shirk: Là tất cả lời nói, hành động bị giáo 

lý gọi là Shirk nhưng không trục xuất người vi phạm rời 

khỏi vành đai Islam. Thí dụ: Thề thốt không bằng danh 

nghĩa Allah, bởi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

وَِِْكَف ََِِفَقدِِْالِلَّ ِِب َغْْيِ َِحلََفَِِمنِْ}
َ
كَِِأ َْشَ

َ
 {أ

“Ai thề thốt không bằng danh nghĩa Allah là đã rơi 

vào Kufr (phủ nhận đức tin) hoặc đã phạm 

Shirk.”(27) Tuy nhiên, người thề không tin rằng vật được 

thề ngoài Allah vĩ đại tương đồng với Allah. Trường hợp 

                                           
(27) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (1535) và Ahmad ghi số (2/69). 
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này chính là tiểu Shirk, không phân biệt vật được thề 

được mọi người tôn trọng hay không được tôn trọng. Vì 

vậy, cấm tín đồ Muslim thề bằng danh nghĩa Nabi, hoặc 

ai khác, hoặc Ka’bah, hoặc Jibreel, Mikaa-il v.v. 

Một thể loại khác của tiểu Shirk là Shirk ẩn 

giống như khoe khoang, phô trương, thể hiện. Thí dụ: 

Một người đứng hành lễ Salah ngay từ đầu vì Allah, 

bổng nghiêm trang hơn, trịnh trọng hơn trong động tác do 

y biết có người nào đó đang theo dõi mình. Bất cứ ai 

trịnh trọng nghiêm trang trong hành đạo để được mọi 

khen ngợi hoặc làm từ thiện để được danh tiếng thì đó là 

Shirk. Ngoài ra, còn có rất nhiều thể loại đại Shirk khác 

được ghi chép trong sách Tawhid. 

 

Định nghĩa các thể loại Shirk 

Hỏi (46): Quí Sheikh, chúng tôi biết các thể 

loại của Shirk, tuy nhiên có định nghĩa cụ thể cho 

từng loại không ? 

Đáp: Như đã định nghĩa ở trên: Tiểu Shirk là tất 

cả lời nói, hành động bị giáo lý gọi là Shirk nhưng không 

trục xuất người vi phạm rời khỏi vành đai Islam. Đại 

Shirk là tất cả những điều được giáo ly gọi là Shirk kèm 

theo việc trục xuất người vi phạm rời khỏi vành đai 

Islam, trở thành người ngoại đạo 

 

Bỏ hành đạo có bị xem là Shirk không ? 

Hỏi (47): Quí Sheikh, có Hadith do Imam 

Muslim ghi, Rasul nói:  
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كِ َِوَبْيَِِال َُّجلِ َِبْيَِ} ْ ال َِ ِِتَْ كَُِِوالُْكْف ِ ِالِّشي  {الصَّ

“Vách chắn bảo vệ con người với sự thờ đa thần và 

phủ nhận đức tin (vào Allah) sẽ bị đổ vỡ một khi y 

bỏ hành lễ Salah.”(28) vậy việc bỏ bê bổn phận hành 

đạo có bị xem Shirk không ? 

Đáp: Nhìn chung thì việc bỏ lễ Salah cũng bị xem 

là Shirk do y làm theo sở thích, bất cứ ai đề cao sở thích 

bản thân hơn việc tuân lệnh Allah thì bị xem là Shirk như 

Allah phán: 

َٰ ِعلۡم  ﴿ ُ لََعَ َضلَُّه ٱَّللَّ
َ
َُٰه َوأ ََٰهُهۥ َهَوى ََذ إَِل فََرَءيَۡت َمِن ٱَّتَّ

َ
 26 اجلاثية: ﴾أ

Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ 

tôn lý tưởng mình làm thượng đế chăng, thế là Allah 

đẩy y vào lầm lạc bởi kiến thức của y. Al-Jaa-thiyah: 

23 (chương 45). Tuy nhiên, hành động này chỉ bị xem 

một thể loại của Shirk mà thôi chứ Shirk có ý nghĩa sâu 

sắc hơn. 

 

Sự thật về tôn giáo Islam 

Hỏi (48): Quí Sheikh, như thế nào là tôn giáo 

Islam ? 

Đáp: Islam theo nghĩa chung là tất cả việc tôn thờ 

Allah bằng các hình thức giáo lý được giới Rasul truyền 

đạt, kể từ khi Allah tạo ra con người cho đến ngày tận 

thế. Với định nghĩa này thì từ Nabi Nuh ملسو هيلع هللا ىلص  – Rasul 

                                           
(28) Hadith do Muslim ghi số (82). 
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đầu tiên của nhân loại – đến các Nabi sau Người như 

Ibrahim (Abraham) ملسو هيلع هللا ىلص, Musa (Môi-sê ملسو هيلع هللا ىلص, Ysa 

(Giêsu) ملسو هيلع هللا ىلص v.v.. đều được xem là tôn giáo Islam bởi có 

vô số câu Kinh trong Qur’an xác định cho sứ mạng của 

Họ được Allah gởi Họ đến với nhân loại.  

Còn Islam theo định nghĩa riêng: Là tôn giáo do 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص truyền đạt, bởi kể từ khi sứ mạng 

của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص được chính thức nhậm chức 

là tất cả tôn giáo được thiên khải trước đó đều bị thay thế 

bởi tôn giáo do Muhammad mang đến. Từ đó, ai theo 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص thì được gọi là tín đồ Muslim, còn 

ai không theo thì không phải là người Muslim, do Islam 

có nghĩa là tuân phục Allah kể cả sở thích. Thế nên, 

người Muslim trong tộc người Do Thái chỉ là người sống 

trong thời đại của Musa (Môi-sê)  và người Muslim 

trong người Thiên Chúa chỉ là những ai sống trong thời 

của Ysa (Giêsu) . Kể từ khi sứ mạng của Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص được chính thức thì tất cả người Do 

Thái và Thiên Chúa không còn là người Muslim nữa do 

họ đã phủ nhận sứ mạng của Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Vì vậy, 

kể từ khi đó cho đến ngày tận thế không ai được phép 

cho rằng tôn giáo của Do Thái và Thiên Chúa là tôn giáo 

chân lý được Allah công nhận nữa, ai dám tin như thế thì 

y là người Kaafir (ngoại đạo) bởi Allah phán:  

ِينَ ﴿ َُٰمُۗ  إِنَّ ٱلد ِ ٱۡۡلِۡسَل  13آل عمران:  ﴾ِعنَد ٱَّللَّ

Quả thật, tôn giáo được thừa nhận nơi Allah duy 

nhất chỉ có Islam. Ali I'mraan: 19 (chương 3), và 

Allah phán: 
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 86آل عمران:  ﴾ُيۡقَبَل ِمۡنهُ ا فَلَن َوَمن يَبَۡتِغ َغۡۡيَ ٱۡۡلِۡسَلَِٰم دِين  ﴿

Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo 

Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được 

(Allah) chấp nhận. Ali I’mraan: 85 (chương 3). 

Đây chính là tôn giáo Islam được Allah đã ân 

sủng cho Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص và giáo dân của 

Người, bởi Allah phán: 

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم ﴿
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
نِۡعَمِِت َورَِضيُت ٱِۡلَۡوَم أ

ُۚ لَُكُم ٱۡۡلِۡسَلََٰم دِين    3املائدة:  ﴾ا

Ngày hôm nay, TA đã hoàn tất cho các ngươi tôn 

giáo của các ngươi và TA đã hoàn thành trọn vẹn 

cho các ngươi ân huệ của TA và TA đã hài lòng lấy 

Islam làm tôn giáo cho các ngươi. Ma-i-dah: 3 

(Chương 5). Đây là bằng chứng rành rành khẳng định 

bất cứ ai không theo Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص thì y không phải 

là tín đồ Muslim, cho dù ai đó có tôn thờ Allah như thế 

nào ngoài đường lối Islam thì cũng chẳng giúp gì được 

cho y vào ngày tận thế.  

Cấm tín đồ Muslim xem tôn giáo nào đó ngoài 

Islam có giá trị đối với Allah, lại càng không được xem 

người Do Thái và Thiên Chúa là anh em đồng đạo với 

chúng ta hoặc nói: “Quả thật, tôn giáo của họ vẫn có 

giá trị, bởi được thiên khải trước chúng ta.” 

Khi chúng ta nói: Islam là việc tôn thờ Allah 

bằng các hình thức giáo lý được Allah qui định, phải 

tuân phục Ngài bằng tất cả hành động bên ngoài lẫn 
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nội tâm như niềm tin, lời nói và hành động, có thế mới 

gọi là tôn giáo hoàn chỉnh. Đến đây có sự kết hợp giữa 

Islam và đức tin Iman, thấy rằng Islam là thể hiện ra 

bên ngoài kèm theo lời tuyên thệ còn đức tin Iman là 

những hành động nội tâm bên trong, với bằng chứng cụ 

thể cho việc tách Islam và đức tin Iman, Allah phán: 

ۡعَراُب َءاَمنَّا  قُل لَّۡم تُۡؤِمنُ  ﴿
َ
ۡسلَۡمَنا۞قَالَِت ٱۡۡل

َ
ا  واْ َوَلَِٰكن قُولُٓواْ أ َولَمَّ

يَمَُٰن ِِف قُلُوبُِكۡم    15اْلجرات:  ﴾يَۡدُخِل ٱۡۡلِ

Những người Arập (du mục) nói: “Chúng tôi đã tin 

tưởng rồi.” Hãy bảo chúng (Muhammad): “Các 

ngươi chưa có đức tin nhưng hãy nói chúng tôi đã 

thần phục (Islam). Do bởi đức tin Iman vẫn chưa 

thấm nhuần vào tim của các ngươi.” Al-Hujuraat: 14 

(chương 49), và Allah kể về câu chuyện của Nabi Lut 

: 

ۡخرَۡجنَا َمن ََكَن فِيَها مَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي ﴿
َ
َفَما وََجۡدنَا فِيَها َغۡۡيَ َبۡيت   ٣٥فَأ

َِن ٱلُۡمۡسلِِمنَي   65 - 66اذلاريات:  ﴾٣٦مد

Thế là chúng tôi đã đưa những người Mumin rời 

khỏi nơi đó (ngôi làng sắp bị trừng phạt) * Nhưng 

chúng tôi chỉ thấy mỗi ngôi nhà Muslim duy nhất. 

Al-Zariyaat: 35 - 36 (chương 51). 

Thấy rằng có sự phân biệt rõ ràng giữa Muslim 

và Mumin, bởi trong một ngôi làng thể hiện bề ngoài là 

Islam kể cả vợ của Nabi Lut  cũng phản bội nên tất 

cả đã trở thành Kaafir. Ngôi nhà được cứu khỏi hành 

phạt là ngôi nhà có đức tin Iman thật sự đi vào con tim 
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của họ chứ không phải chỉ có Islam, và bằng chứng rõ 

ràng hơn cho việc phân biệt giữa Muslim và Mumin 

(hoặc Islam và đức tin Iman) là Hadith U’mar bin Al-

Khattaab  kể về Jibreel  hỏi Rasul ملسو هيلع هللا ىلص thế nào là 

Islam ? Người đáp:  

ْنِاإل ْسالَِ}
َ
ْنِتَْشَهَدِأ

َ
ـٰهَِالَُِاِأ ًداِإ الَِِّإ لَ ُُِمَمَّ نَّ

َ
ِالل َِرُسـوُلِِملسو هيلع هللا ىلصِالُلِوَأ

الَِ ِاْْلَْيَتَِوتُق يَمِالصَّ ََك ََِِوتَُصوَاَِرَمَضاَنَِوَتُجَّ َّْ ِال َ ِ{ ََِِوتُْؤِت 
“Anh hài lòng tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh và 

Muhammad ro su lul loh (tức không có Thượng Đế 

đích thực nào ngoại trừ Allah và Muhammad là 

Thiên Sứ của Ngài), rồi dâng lễ Salah thật chu đáo, 

xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Ramadan và 

hành hương Hajj.” Và khi được hỏi về đức tin Iman 

thì Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đáp:  

ْنِتُْؤم َنِب ِ}
َ
َِوتُـْؤم َنَِوَمالَِِالل ِأ ـ   ِارخ  َـْوا  َْ َِوا َِوُرُسـل ه  َِوُكُتب ه  ئ َكت ه 

ه ِ َوََشي  {ب الَْقَدر َِخْْي هِ 

“Là anh tin tưởng nơi Allah, vào các Thiên Thần của 

Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Thiên Sứ 

của Ngài, vào ngày tận thế và vào định mệnh tốt xấu.”  

Tóm lại, khi nói Islam thì gồm cả tôn giáo trong đó 

có đức tin Iman, còn khi phân tích thì Islam được giải 

thích bởi những hành động bên ngoài của thể xác và lời 

nói; và đức tin Iman thì được giải thích bằng những hành 

động của nội tâm, của con tim như sự tin tưởng. 
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Hỏi (49): Quí Sheikh, như vậy Islam có đến 

hai định nghĩa, định nghĩa tổng thể và định nghĩa 

riêng ? 

Đáp: Đúng vậy, Islam có đến hai định nghĩa như 

đã phân tích ở trên. 

 

Toghut và các thể loại của nó 

Hỏi (50): Quí Sheikh, Toghut là gì và chi tiết 

như thế nào ? 

Đáp: Toghut có nghĩa là vượt mức qui định, như 

Allah phán:  

ا َطَِنا ٱلَۡمآُء َِحَلَۡنَُٰكۡم ِِف ٱۡۡلَارِيَةِ ﴿  11اْلاقة:  ﴾١١إِنَّا لَمَّ

Chính TA đã chuyên chở các ngươi trôi nổi trên tàu 

khi nước nổi quá mức. Al-Haqqaah: 11 (chương 69). 

Và có một định nghĩa tuyệt vời của Sheikh Ibnu Al-

Qoiyim  cho từ Toghut, ông nói: “Toghut là tất cả 

những gì con người vượt mức qui định, từ thờ phượng 

hoặc noi theo hoặc phục tùng.” 

Các bụt tượng được thờ phượng thay vì Allah là 

Toghut; các U’lama (học giả Islam) lợi dụng kêu gọi đến 

tư lợi bản thân và đưa thiên hạ vào lầm lạc là Toghut và 

những ai kêu gọi đến với Bid-a’h (đổi mới tôn giáo), đến 

với những điều Haram đã bị Allah cấm hoặc cấm những 

thứ Allah cho Halal hoặc ngụy biện để dẫn giới thẩm 

phán xa rời giáo luật Islam đến với các luật lệ do con 

người qui định trái ngược với bộ luật Islam, bởi họ đã 

vượt mức của người am hiểu về luật lệ Islam vì lệnh họ 
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là phải bám lấy Sunnah (tức Hadith), và do họ là truyền 

nhân của giới Nabi, bơi giới Nabi đã không để lại di sản 

nào cho cộng đồng ngoài kiến thức, đường lối, chủ 

trương, giáo dục và truyền đạt, một khi giới U’lama vượt 

mức qui định ngụy biện để lôi kéo giới thẩm phán rời bộ 

luật Islam thì họ chính là Toghut. 

Ý nghĩa từ: “hoặc phục tùng” trong định nghĩa của 

Sheikh  là muốn nói đến cấp lãnh đạo tuân theo bộ luật 

Islam hoặc hiến pháp quốc gia. Một khi cấp lãnh đạo ra 

lệnh không đi ngược lệnh của Allah và Rasul của Ngài 

thì họ là cấp lãnh đạo tuân theo luật Islam đồng thời tuân 

theo hiến phấp quốc gia, lệnh này bắt buộc tất cả giáo 

dân phải tuân hành theo. Việc tuân lệnh cấp lãnh đạo 

trong trường hợp này được xem là tuân lệnh Allah. Vì 

vậy, giáo dân cần suy xét xem về các lệnh được ban hành 

của một quốc gia Islam có đi ngược lệnh Allah và Rasul 

của Ngài hay không và biết rằng việc tuân lệnh đó được 

xem là sự thờ phượng Allah, bởi Allah đã phán: 

ِطي﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ۡمورِ َيَٰٓ

َ
ْوَِل ٱۡۡل

ُ
ِطيُعوواْ ٱلرَُّسووَل َوأ

َ
َ َوأ ُعوواْ ٱَّللَّ

 59النساء:  ﴾ِمنُكۡم  

Hỡi tín đồ có đức tin, hãy tuân lệnh Allah, hãy tuân 

lệnh Rasul (Muhammad) và cấp lãnh đạo (người 

Muslim) trong các ngươi (nếu lệnh đó khớp với 

Qur’an hoặc Sunnah). Al-Nisa: 59 (chương 4). 

Còn việc tuân lệnh cấp lãnh đạo thực thi hiến pháp 

quốc gia. Nếu cấp lãnh đạo thuộc loại nghiêm khắc được 

mọi người tuân lệnh do thẩm quyền mạnh thậm chí họ 

không có đức tin Islam hoặc có đức tin Islam, và lệnh 
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ban hành đó mang lợi ích cho cả cấp lãnh đạo và nhân 

dân; hoặc việc tuân lệnh lãnh đạo do bởi họ quá hà khắc 

làm mọi người khiếp sợ, bởi sẽ trừng phạt mạnh đối với 

ai dám kháng lệnh họ. Vì vậy, việc tuân lệnh cấp lãnh 

đạo thực thi hiến pháp được chia thành nhiều cấp bậc: 

- Trường hợp 1: Lãnh đạo mạnh về đức tin Islam 

và quyền lực, đây là cấp bậc cao nhất. 

- Trường hợp 2: Lãnh đạo yếu về đức tin Islam lẫn 

quyền lực, đây là cấp bậc thấp nhất, là mối hiểm họa cho 

xã hội, cho cấp lãnh đạo và nhân dân, bởi do yếu về đức 

tin và quyền lực dẫn đến ý thức kém, quản lý kém. 

- Trường hợp 3: Lãnh đạo mạnh về đức tin Islam 

nhưng quyền lực yếu. 

- Trường hợp 4: Lãnh đạo yếu về đức tin Islam 

nhưng mạnh về quyền lực.  

Hai trường hợp 3 và 4 là cấp bậc trung hòa. Tuy 

nhiên trường hợp 4 sẽ cải thiện được xã hội; còn trường 

hợp 3 sẽ dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội, nhưng đôi khi kết 

quả ngược lại do ý thức giữa con người và Thượng Đế 

mạnh hơn vẫn cải thiện được xã hội cho dù quyền lực có 

yếu. 

Tóm lại, khi giáo dân thực hành theo lệnh ban 

hành của cấp lãnh đạo phải hiểu rõ việc tuân lệnh này 

được xem là hình thức thờ phượng Allah. Riêng về định 

nghĩa của Sheikh Ibnu Al-Qoiyim : “Toghut là tất cả 

những gì con người vượt mức qui định, từ thờ phượng 

hoặc noi theo hoặc phục tùng.” Nghĩa là một khi cấp 

lãnh đạo ban hành lệnh trái ngược lệnh Allah và Rasul 
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của Ngài thì giáo dân được quyền không thực thi, đúng 

hơn là bị cấm thực thi các lệnh đó bởi con người bị cấm 

nghe lời con người làm trái lệnh của Allah, bởi Ngài đã 

lồng ghép việc tuân lệnh cấp lãnh đạo nằm trong việc 

tuân lệnh Allah và Rasul của Ngài hoặc việc tuân lệnh 

cấp lãnh đạo chỉ là nhánh nhỏ phụ thuộc vào việc tuân 

lệnh Allah và Rasul của Ngài, như câu Kinh đã phán: 

ِطي﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ۡمورِ َيَٰٓ

َ
ْوَِل ٱۡۡل

ُ
ِطيُعوواْ ٱلرَُّسووَل َوأ

َ
َ َوأ ُعوواْ ٱَّللَّ

 59النساء:  ﴾ِمنُكۡم  

Hỡi tín đồ có đức tin, hãy tuân lệnh Allah, hãy tuân 

lệnh Rasul (Muhammad) và cấp lãnh đạo (người 

Muslim) trong các ngươi (nếu lệnh đó khớp với 

Qur’an hoặc Sunnah). Al-Nisa: 59 (chương 4). Trong 

câu Kinh đã không lặp lại từ hãy tuân lệnh cấp lãnh đạo 

giống như đã lặp lại hãy tuân lệnh Rasul, sau khi đã ra 

lệnh tuân lệnh Allah. Được truyền lại chính xác từ Rasul 

 là con người chỉ được phép tuân lệnh con người ملسو هيلع هللا ىلص

trong phạm vi không đi ngược giáo lý Islam, còn khi ai 

đó kể cả cha mẹ ra lệnh làm ngược lệnh Allah là cấm 

giáo dân và con cái thực thi lệnh đó. Nếu ai đó làm theo 

thì y đã vượt mức qui định. 
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Hỏi (51): Quí Sheikh, niềm tin của người 

Muslim đối với Ysa  con trai của Mar-yam (tức 

Giê-su) ra sao? Và giáo lý như thế nào đối với câu 

nói đã giết và đã đống Ysa  lên thánh giá ? 

Đáp: Niềm tin của tín đồ Muslim đối với Ysa  

con trai Mar-yam, rằng Người là một trong các vị Rasul 

cao quí của Allah và là một trong năm vị Rasul kiên định 

được tuyên dương, họ gồm: Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, Ibrahim 

(Abraham) , Musa (Môi Sê) , Ysa  và Nuh . 

Allah đã hai lần nhắc đến họ trong Qur’an, ở chương Al-

Ahzaab:  

﴿ ِ َخۡذنَا مَِن ٱۡلَّبِيد
َ
َٰهِيَم  َن ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك َومِن نُّوح  ِإَوذۡ أ َوُموََسَٰ ِإَوبَۡر

ِيَثًَٰقا َغلِيظ   وَِعيَِس ٱبِۡن َمۡريََم   َخۡذنَا مِۡنُهم مد
َ
 1: األحزاب ﴾٧ا َوأ

Và khi TA đã nhận lời giao ước với các Nabi, từ 

Ngươi (Muhammad) và từ Nuh, Ibrahim, Musa và 

Ysa, con trai của Mar-yam, và TA đã nhận từ nơi 

Chúng lời giao ước thật nặng nề. Al-Ahzaab: 7 

(Chương 33), và ở chương Al-Shura: 

وَۡحۡينَآ إَِِلَۡك َوَما ﴿
َ
ِٓي أ ا َوٱَّلَّ َٰ بِهِۦ نُوح  ِيِن َما َوَّصَّ َِن ٱلد َع لَُكم مد ۞َۡشَ

ِيَن َوََّل تَ  قِيُمواْ ٱلد
َ
ۡن أ

َ
َٰهِيَم َوُموََسَٰ وَِعيَِسَٰٓ  أ ۦٓ إِبَۡر ۡيَنا بِهِ  ﴾تََفرَّقُواْ فِيهِِۚ َوصَّ

 16 الشورى:

TA (Allah) đã mặc khải xuống cho các người một tôn 

giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh, và 

đây cũng (tôn giáo) mà TA đang mặc khải cho Ngươi 

(Muhammad), và trước đó TA đã truyền cho Ibrahim 

(Abraham), Musa (Moses), và Ysa (Giê-su và ra lệnh 
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bảo chúng): “Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia 

bè phái trong tôn giáo.” Al-Shura: 13 (chương 42). 

Ysa  cũng chỉ là người phàm thuộc giống nồi 

của tổ phụ Adam  được sinh ra từ mẹ không cha, 

Người chỉ là nô lệ và Rasul của Allah, là nộ lệ không có 

thẩm quyền được thờ phượng và là Rasul chân thật, 

Người không sở hữu bất cứ quyền năng nào của tạo hóa, 

giống như Allah đã khẳng định: 

ۡنَعمۡ ﴿
َ
َٰٓءِيَل إِۡن ُهَو إَِّلَّ َعۡبٌد أ َِ ٓ إِۡسَر ِ  ﴾٥٩َنا َعلَۡيهِ وََجَعلَۡنَُٰه َمثََل  ۡلد

 63الزخرف: 
Y (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA (Allah) ban ân 

cho Y và lấy Y làm một cái gương cho con cháu của 

Israel. Al-Zukhruf: 59 (Chương 43). 

Chắc rằng Ysa  đã chưa từng ra lệnh giáo dân 

của Người tôn vinh Người và mẹ Người làm hai thượng 

đế thay vì tôn thờ Allah duy nhất, ngược lại, Người luôn 

nhất nhất thực thi theo sứ mạng đã được Allah ra lệnh, 

Allah đã thuật lại lời nói của Người với giáo dân:  

ِن ٱعۡ ﴿
َ
ِ َوَربَُّكۡمُۚ أ َ َرّبد  111املائدة:  ﴾بُُدواْ ٱَّللَّ

Là hãy tôn thờ Allah Thượng Đế của Ta và của các 

ngươi Al-Maa-idah: 117 (chương 5).  

Và Ysa  được tạo ra bằng lời phán của Allah: 

ِ َكَمثَِل َءاَدَم  َخلََقُهۥ مِن ﴿ ُثمَّ قَاَل ََلُۥ  تَُراب  إِنَّ َمثََل ِعيَِسَٰ ِعنَد ٱَّللَّ
 63 آل عمران: ﴾٥٩ُكن َفيَُكوُن 
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Đối với Allah, trường hợp của Ysa (Giê-su) giống 

như trường hợp của Adam. Ngài tạo Y từ đất bụi 

rồi phán cho Y: “Hãy thành!” và Y đã thành như 

thế. Ali I’mran: 59 (Chương 3). 

Chắc rằng giữa Ysa  và Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

không có Rasul hay Nabi nào được cử phái đến cả, như 

Allah phán:  

ِ إَِِلُۡكم ﴿ َٰٓءِيَل إِّندِ رَُسوُل ٱَّللَّ ََٰبِ ٓ إِۡسَر ِإَوۡذ قَاَل ِعيَِس ٱۡبُن َمۡريََم َي
ۢا بِرَُسول   َ ِ َٰةِ َوُمبَۡشد دَِما َبنۡيَ يََديَّ مَِن ٱَلَّۡوَرى ق ا ل ِ َصدد ِِت مِۢن َبۡعِدي مُّ

ۡ
يَأ

بنِي   ا َجآَءُهم بِٱۡۡلَيدَِنَِٰت قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  مُّ ِۡحَُد  فَلَمَّ
َ
ۥٓ أ الصف:  ﴾٦ٱۡسُمُه

6 
Và hãy nhớ rằng khi Ysa con trai của Mar-yam, 

bảo: “Này hỡi con cháu của Israel, quả thật, Ta 

chính là Sứ giả của Allah được phái đến với các 

ngươi để xác nhận những điều trong Tawrah (Kinh 

Cựu Ước) được mặc khải trước Ta và để báo tin 

mừng về một Sứ giả của Allah sẽ đến sau Ta có tên là 

Ahmad”. Nhưng khi Y đến gặp chúng với những 

bằng chứng rõ rệt thì chúng lại bảo: “Đây là một trò 

phù thủy hiển hiện.” Al-Saf: 6 (chương 61). 

Và không một ai có đức tin toàn diện cho đến khi 

một lòng tin rằng Ysa  là nô lệ và là Rasul của Allah, 

Người hoàn toàn vô can với mọi lời vu khống ghán ghép 

của bọn người Do Thái, họ bảo: “Y là con hoang, là con 

Zina” - cầu xin Allah che chở - bởi chính Allah đã minh 

oan cho Người. Và tín đồ Muslim hoàn toàn vô can với 



 

 

 

111 

sự hiểu lệch lạc của người Thiên Chúa đã tôn vinh Ysa 

 và mẹ của Người thành hai thượng đế để tôn thờ thay 

vì tôn thờ Allah duy nhất, trong họ có người bảo: “Người 

là con của Allah” và có người thì bảo: “Người là thượng 

đế ngôi thứ ba”. 

Về việc giết chết và đóng người trên thánh giá, 

chính Allah đã bác bỏ nguồn tin thất thiệt này bằng lời 

phán rõ ràng, dứt khoát trong Qur’an: 

﴿ ِ ِ َوَما َقتَلُوهُ َوَما َوقَۡول هِۡم إِنَّا َقتَلۡنَا ٱلَۡمِسيَح ِعيَِس ٱۡبَن َمۡريََم رَُسوَل ٱَّللَّ
ِٰ َشكد  

ِيَن ٱۡختَلَُفواْ فِيهِ لَ ِۡنُهُۚ َما لَُهم  َصلَبُوهُ َوَلَِٰكن ُشبدَِه لَُهۡمُۚ ِإَونَّ ٱَّلَّ مد
 ُۚ ِ ند ُ إَِِلۡهِِۚ  ١٥٧َوَما َقتَلُوهُ يَقِينَۢا بِهِۦ مِۡن ِعلٍۡم إَِّلَّ ٱتدِبَاَع ٱلظَّ بَل رََّفَعُه ٱَّللَّ

ُ َعزِيًزا َحِكيم   ۦ َقۡبَل  ١٥٨ا َوََكَن ٱَّللَّ ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب إَِّلَّ َِلُۡؤمَُِنَّ بِهِ
َ
ِۡن أ ِإَون مد

 163 - 157النساء:  ﴾١٥٩ا َمةِ يَُكوُن َعلَۡيهِۡم َشهِيد  َمۡوتِهۦِ  َويَۡوَم ٱلۡقَِيَٰ 
Và chúng bảo: “Chúng tôi đã giết chết Masih 

Ysa con trai của Mar-yam, Sứ giả của Allah”, 

nhưng thực ra chúng không hề giết cũng như 

không hề đóng đinh được Y trên cây thánh giá 

mà chỉ là một sự hóa đổi dung mạo tương tự đã 

được trình bày cho chúng thấy. Và quả thật, 

những ai bất đồng ý kiến về việc (sát hại Ysa) 

hoàn toàn đều mơ hồ, chúng không hề biết rõ 

mà chỉ là phỏng đoán. Nhưng một điều chắc 

chắn là chúng không hề giết được Y * Mà chính 

Allah đã đưa Y lên ở nơi Ngài, bởi Allah Toàn 

Năng Sáng Suốt * Và quả thật, chỉ một số người 
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Kinh sách tin tưởng Y trước khi xảy ra sự kiện 

về cái chết của Y. Và vào Ngày Phục Sinh, Y sẽ 

là nhân chứng đối chất lại với chúng trước 

Allah. Al-Nisa: 157 – 159 (Chương 4). 

Qua các bằng chứng vừa nêu, ai còn tin rằng Ysa 

 con trai Mar-yam đã bị giết, bị đóng trên thánh giá là 

y đã bác bỏ Qur’an và ai bác bỏ Qur’an là người Kaafir 

(ngoại đạo). Chúng ta, tín đồ Muslim một lòng tin tưởng 

rằng Ysa  chưa bị giết, cũng không bị đóng lên thánh 

giá, nhưng chúng ta tuyên bố rằng người Do Thái phải 

lãnh tội sát hại và đóng Ysa  lên thánh giá như chúng 

đã khẳng định điều đó, tiếc rằng chúng chưa thực hiện 

được ý đồ thối tha của chúng, chẳng qua chúng chỉ giết 

được một người trong chúng đã bị Allah biến ngoại hình 

giống Ysa  rồi đóng y lên thánh giá mà tuyên bố: 

“Chúng tôi đã giết được Masih con trai của Mar-yam, 

Rasul của Allah.” Vì vậy, Do Thái giáo phải lãnh trọn tội 

trạng sát hại và đóng Ysa  lên thánh giá như chúng đã 

tin thế. Thực tế, chính Allah đã giải thoát cho Ysa  mà 

đưa Người lên trời bằng thể xác lẫn linh hồn, rồi đến thời 

gian sau này Người được lệnh giáng trần cũng cố lại giáo 

luật Islam do Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص đã truyền đạt, rồi 

Người già và chết, rồi được chôn dưới đất, rồi được phục 

sinh sống lại như bao người khác thuộc giống nồi của 

Nabi Adam , bởi Allah phán: 

ۡخَرىَٰ ِمۡنَها ﴿
ُ
ًَ أ  ﴾٥٥َخلَۡقَنَُٰكۡم َوفِيَها نُعِيُدُكۡم َوِمۡنَها ُُنۡرُِجُكمۡ تَاَر

 66 طه:
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Từ nó (tức đất) TA đã tạo hóa ra các ngươi và TA 

sẽ hoàn các ngươi trở lại trong nó, rồi từ nó TA sẽ 

phục sinh các ngươi trở lại một lần nữa. Taaha: 55 

(chương 20), và Allah phán: 

 25األعراف:  ﴾٢٥قَاَل فِيَها َِتۡيَۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمۡنَها َُّتۡرَُجوَن ﴿
Allah phán: “Trong nó (tức đất) các ngươi sinh 

sống, cũng trong các ngươi (được chôn cất sau) chết 

và từ nó các ngươi được phục sinh.” Al-A’raaf: 27 

(Chương 7). 

 

Sự chia rẻ của cộng đồng 

Hỏi (52): Quí Sheikh, cộng đồng Islam đã chia 

rẻ thành bao nhiêu nhóm sau khi Rasul 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص qua đời ? 

Đáp: Có Hadith Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã thông báo về sự 

chia rẻ cộng đồng rằng: “Cộng đồng Do Thái chia rẻ 

thành bảy mươi mốt nhóm; Thiên Chúa giáo chia rẻ 

thành bảy mươi hai nhóm và cộng đồng Islam này sẽ 

chia rẻ thành bảy mươi ba nhóm, tất cả đều bị sa vào 

hỏa ngục ngoại trừ một nhóm duy nhất. Đó là nhóm 

nào bám lấy đường lối Sunnah của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص và bằng 

hữu của Người.”(29) Nhóm người chiến thắng đó là 

nhóm người hoàn toàn vô can với mọi điều Bid-a’h (cải 

cách tôn giáo) trên trần gian và họ sẽ tiếp tục được bình 

                                           
(29) Hadith do Abu Dawood ghi số (4596), Al-Tirmizhi ghi số 

(2640, 2641), Ibnu Maajah ghi số (3991,03992) và Ahmad ghi 

số (2/332) và Hadith trong bộ Soheeh Al-Jaame’ số (1083). 
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an khỏi hỏa ngục vào ngày phán xét cuối cùng, nhóm 

người này sẽ luôn được Allah phù hộ và bảo vệ ngẩn cao 

đầu cho đến ngày giờ tận thế. 

Trong bảy mươi ba nhóm đó chỉ có một nhóm duy 

nhất ở trên chân lý còn bảy mươi hai nhóm còn lại rơi 

vào lầm lạc, cho nên, mỗi nhóm đều cho rằng nhóm mình 

thuộc nhóm chân lý đó. Nhóm Bid-a’h được chia thành 

năm nhóm lớn rồi được chia thành nhiều nhóm nhỏ đến 

số lượng đã thông báo trong Hadith. Có một số người 

bảo: “Bảy mươi hai nhóm đó sẽ không thể nhận biết hết 

được họ cho đến khi ngày giờ tận thế bắt đầu.” 

Tuy nhiên, chúng ta tín đồ Muslim phải luôn 

miệng bảo rằng, cộng đồng Islam này sẽ chia rẻ thành 

bảy mươi ba nhóm, tất cả đều bị sa vào hỏa ngục ngoại 

trừ một nhóm duy nhất. Bất cứ ai làm khác đường lối 

Sunnah của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص và đường đối của Sahabah (bằng 

hữu của Người) là y đã rơi vào bảy mươi hai nhóm trong 

hỏa ngục, và có khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص ám chỉ sự chia rẻ về các 

giáo lý gốc, giáo lý căn bản, bởi đến hiện tại chúng tôi 

biết có khoảng mười nhóm hoặc có khi Người ám chỉ sự 

chia rẻ giáo lý gốc, giáo lý cơ bản cộng thêm giáo lý phụ 

khác như một số người đã bảo. Wollohu A’lam (chỉ có 

Allah mới rõ tận tường). 

 

Các đặc điểm của nhóm chiến thắng 

Hỏi (53): Quí Sheikh, các đặc điểm nổi trội 

của nhóm chiến thắng đó là gì ? 
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Đáp: Các đặc điểm nổi bật của nhóm chiến thắng 

là bám lấy đường lối Sunnah của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص về mọi mặt 

như đức tin Iman, sự hành đạo, phong cách và mối quan 

hệ. Đây là bốn mặt nổi trội nhất của nhóm chiến thắng. 

Về đức tin Iman: Họ tin tưởng vào tất cả những 

gì được Qur’an và Sunnah khẳng định; họ thuần túy ba 

thể loại Tawhid Rububiyah, Uluhiyah và Asma & Sifaat. 

Về sự hành đạo: Họ bám lấy toàn diện những gì 

được Rasul ملسو هيلع هللا ىلص truyền đạt về thờ phượng, đúng từ thể 

loại, cung cách, số lượng, thời gian, địa điểm, nguyên 

nhân, chắc chắn không thấy ở họ thêm bớt hoặc tạo ra bất 

cứ hình thức nào mới trong tôn giáo của Allah. Ngược 

lại, họ rất mực ngoan ngoãn trước Allah và Rasul của 

Ngài, họ chẳng dám lấy lời nói của mình hoặc của ai đó 

đặt trước Qur’an cũng như Hadith, lại càng không dám 

hành đạo mà không có bằng chứng rõ ràng từ Qur’an và 

Sunnah. 

Về phong cách: Họ có tách phong rất đẹp như 

mong muốn điều tốt đẹp cho người Muslim khác, vị tha, 

lượng thứ, mặt vui vẻ, lời nói tốt lành và những nhân 

cách tốt đẹp khác. 

Về mối quan hệ: Họ luôn thật thà và minh bạch 

trong mối quan hệ như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã di huấn: 

 َيار ِِاْْلَييَعانِ }
ْ
إ نَِِْيَتَف َّقَاِلَمَِِْماِب اْل

ِِلَُهَماِبُور كََِِوَبيََّناَِصَدقَاِفَ َما،ِف  َِبْيع ه 
َماِبََ َكةُُُِِم َقْتَِِوَكَذبَاَِكَتَماَِوإ نِْ  {َبْيع ه 

“Việc mua bán là tự do lựa chọn miễn sao vẫn chưa 

rời khỏi nhau. Nếu cả hai thật thà và minh bạch trong 
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mua bán sẽ được ban may mắn cho cuộc trao đổi đó, 

và nếu như giấu giếm, lừa dối nhau là đã xóa đi may 

mắn trong cuộc trao đổi đó.”(30)  

Đây là bốn điểm nổi bật của nhóm Sunnah và 

Jamaa-a’h, nhóm thành đạt được hội ngộ cùng Nabi 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 

Tác hại việc thiếu mất vài đặc điểm đó 

Hỏi (54): Quí Sheikh, với bốn đặc điểm đức 

tin Iman, sự hành đạo, phong cách và mối quan hệ, 

nếu ai đó bị thiếu hoặc mất một trong bốn đặc điểm 

này thì có bị rời khỏi nhóm thành đạt không ? 

Đáp: Việc thiếu một trong các đặc điểm này 

không hẳn đẩy tín đồ rời khỏi nhóm thành đạt này, giống 

như Allah đã phán: 

﴿  
ُْۚ  َولُِكد ا َعِملُوا ِمَّ  162األنعام:  ﴾َدَرَجَٰت  مد

Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tương xứng với việc 

làm của chúng. Al-An-a'm: 132 (chương 6). Cụ thể 

như: Nếu thiếu sót về mặt Tawhid hoặc làm điều Bid-a’h 

sẽ đẩy y rời khỏi nhóm thành đạt này, thí dụ như thêm 

bớt trong thờ phượng hoặc mất đi lòng Ikhlos (thành 

tâm); nếu thiếu sót về mặt phong cách và mối quan hệ sẽ 

không đẩy y rời khỏi nhóm thành đạt, nhưng y sẽ phải 

chịu trách nhiệm cho hành vi tội lỗi đó của mình. 

 

                                           
(30) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2110) và Muslim ghi số (1532). 
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Hỏi (55): Quí Sheikh, ngoài bốn đặc điểm nêu 

trên nói về nhóm thành đặt, thì có thêm đặc điểm 

nào nữa không ? 

Đáp: Thật ra, ngoài bốn đặc điểm trên thì nhóm 

thành đạt không còn thêm bất cứ đặc điểm nào khác, bởi 

bốn đặc điểm đó vốn rất đầy đủ và minh bạch. Tuy nhiên 

có thể phân tích cụ thể về đặc điểm phong cách.  

Tính nổi trội nhất của phong cách của nhóm thành 

đạt là họ thống nhất quan điểm và lời nói cùng làm theo 

chỉ đạo từ Qur’an, 

وَۡحۡينَآ إَِِلَۡك َوَما ﴿
َ
ِٓي أ ا َوٱَّلَّ َٰ بِهِۦ نُوح  ِيِن َما َوَّصَّ َِن ٱلد َع لَُكم مد ۞َۡشَ

ِيَن َوََّل َتتََفرَّقُواْ فِيهِِۚ  قِيُمواْ ٱلد
َ
ۡن أ

َ
َٰهِيَم َوُموََسَٰ وَِعيَِسَٰٓ  أ ۦٓ إِبَۡر ۡيَنا بِهِ  ﴾َوصَّ

 16 الشورى:

TA (Allah) đã mặc khải xuống cho các người một tôn 

giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh, và 

đây cũng (tôn giáo) mà TA đang mặc khải cho Ngươi 

(Muhammad), và trước đó TA đã truyền cho Ibrahim 

(Abraham), Musa (Moses), và Ysa (Giê-su và ra lệnh 

bảo chúng): “Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia 

bè phái trong tôn giáo.” Al-Shura: 13 (chương 42). 

Allah đã báo trước việc chia rẻ nhóm là hành động 

sai trái không liên can đến Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, như 

được phán: 

ِيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوََكنُواْ ﴿ ِۚ ا لَّۡسَت ِشَيع  إِنَّ ٱَّلَّ ٍء األنعـام:  ﴾ ِمۡنُهۡم ِِف ََشۡ
163 
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Quả thật, đối với những kẻ nào kết bè phái để chia 

rẻ cộng đồng và thành lập giáo phái riêng, thì việc 

làm đó của chúng không hề liên quan hay liên can 

đến Ngươi (Muhammad). Al-An-a'm: 159 (chương 

6). Việc cùng chung quan điểm và lời nói là đặc điểm 

trội nhất của nhóm thành đạt, nhóm Sunnah và Jamaa-

a’h, dẫu như giữa họ có bất đồng ý kiến về các giáo lý 

nhỏ lẻ do kiến thức và tầm nhận thức mỗi người mỗi 

khác thì họ vẫn luôn xem nhau là anh em, trong lòng 

họ không hề nẩy sinh hận thù, căm phẩn gì cả. Thí dụ: 

Hai người bất đồng ý kiến về việc ăn thịt lạc đà có hư 

nước Wudu hay không, một người cho rằng hư do có 

bằng chứng xác thực và người kia cho rằng không hư 

cũng có bằng chứng xác thực. Ngoài mặt hai người họ 

không cùng nhau về quan điểm nhưng đã cùng nhau về 

qui tắc đã được thống nhất là chỉ làm theo bằng chứng 

cụ thể Soheeh. Trong trường hợp này cả hai đều đúng 

là bám lấy Qur’an và Sunnah. 

Không thể che dấu được đối với những ai từng 

nghiên cứu về tiểu sử Nabi ملسو هيلع هللا ىلص rằng ngay trong thời 

đại của Người vẫn xảy ra bất đồng ý kiến giữa các 

Sahabah, rõ ràng nhất là sau khi trở về nhà từ chiến 

trường Al-Ahzaab (đào chiến hào), Đại Thiên Thần 

Jibreel  đến truyền lệnh tấn công tộc người Do Thái, 

dòng tộc Quroizoh do họ dám đơn phương bội ước, để 

thúc dục tiến độ tấn công họ nên Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo:   

َحدِ ِيَُصليَيَِِّالَِ}
َ
ِِإ الَِِّالَْعِّْصَِِأ ِِف   {قَُ ْيَظةَِِبَن 
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“Không ai được phép hành lễ Salah Al-O’sr trừ phi 

đến được vùng đất của dòng tộc Quroizoh.”(31) Lập 

tức Sahabah khởi binh từ Madinah hướng đến dòng tộc 

Quroizoh. Khi đến giờ Salah Al-O’sr họ chia làm hai 

nhóm, một nhóm không hành lễ Salah Al-O’sr cho đến 

khi đặt chân đến dòng tộc Quroizoh giống như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

đã bảo và nhóm này đã hành lễ Salah Al-O’sr sau khi mặt 

trời lặn; nhóm còn lại thì hành lễ Salah khi đến giờ, họ 

giải thích: “Rasul ملسو هيلع هللا ىلص chỉ muốn chúng ta nhanh chóng 

tấn công dòng tộc Quroizoh không trể nảy chứ Người 

không hề muốn chúng ta trì hoãn lễ Salah Al-O’sr đến 

hết giờ.” Cả hai nhóm đều đúng, bởi không ai trong hai 

nhóm bị Rasul ملسو هيلع هللا ىلص khiển trách. Mặc dầu họ bất đồng ý 

kiến nhưng tình cảm giữa họ không hề bị sứt mẻ tí nào, 

do mỗi bên có sự hiểu biết khác nhau về bằng chứng. 

Vì lẽ đó, tôi thấy rằng nhiệm vụ chung của giáo đồ 

Muslim, những ai tự xưng mình là Sunnah, là cộng đồng 

thống nhất, tuyệt đối không chia phe đảng trong cộng 

đồng, nhóm này muốn thế này, nhóm thứ hai muốn thế 

khác và nhóm thứ ba lại muốn một điều khác v.v.. đừng 

chỉ vì bất đồng ý kiến về vài vấn đề nhỏ lẻ dẫn đến mọi 

người ghét bỏ nhau, chia rẻ nhau, nói xấu lẫn nhau. Đối 

với người có khôn ngoan sẽ tự nhận thức được vấn đề 

nặng nhẹ, quan trọng và không quan trọng. Tôi thấy, 

nhiệm vụ chung của tín đồ Muslim Sunnah và Jamaa-a’h 

phải đoàn kết thắt chặt tay, cùng chúng chí hướng dẫu 

cho có hiểu khác nhau về bằng chứng phụ thuộc vào kiến 

thức mỗi người cũng đừng vì vậy mà mang lòng thù hận 

                                           
(31) Hadith do Al-Bukhari ghi số (4119) và Muslim ghi số (1770). 
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nhau, ranh ghét nhau. Bởi lẻ, kẻ thù vốn luôn ao ước 

cộng đồng Islam nẩy sinh xung đột để chúng ngư ong đắt 

lợi, không khác biệt giữa kẻ thù công khai đối đầu hay là 

kẻ thù khoát chiếc cánh đỡ đầu lo lắng cho Islam. Cho 

nên, nhiệm vụ của nhóm thành đạt phải biết phân biệt rõ 

ràng sự việc, đặc biệt phải luôn thống nhất chung quan 

điểm và tiếng nói. 

 

 

Phó thác đúng và phó thác không đúng 

Hỏi (56): Quí Sheikh, phó thác như thế nào là 

đúng và như thế nào là sai ? 

Đáp: Phó thác hay ủy thác nghĩa là tìm cách, tìm 

phương tiện đưa đến mục tiêu. Nó được chia thành hai 

loại: 

Loại phó thác đúng, là dùng đúng cách đưa đến 

điểm yêu cầu. 

Loại phó thác sai, là dùng sai cách nên không đưa 

đến mục tiêu. 

Về loại thứ nhất, là phó thác đúng cách đưa đến 

điểm yêu cầu: Loại này được chia thành nhiều thể loại 

nhỏ:  

Thứ nhất: Phó thác bằng các Đại Danh & Thuộc 

Tính của Allah bằng cách chung hoặc bằng cách cụ thể, 

thí dụ cầu xin các Đại Danh của Allah bằng cách 

chung như có Hadith do Abdullah bin Mas-u’d  thuật 

lại lời cầu xin xóa tan buồn gầu và lo âu:  
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كَِِاْبنُِِ،َعْبُدكَِِيـإ نَ ِِمَِّـاللَّهُِ} َمت َكِِاْبنُِِ،َعْبد 
َ
َيت ِِ،أ كَِِيـنَاص  ِِ،ب َيد  َِماض 

سِِْ،اُؤكَِـقَضَِِيَِّـف َِِعْدل ِِ،ُحْكُمَكِِيَِّـف ِ
َ
لَُكِـأ

َ
ِِأ ِ،َكِـلَِِوَِـهُِِمِ ـاسِِْب ُكلي

ْيَتِـسَِ وِِْ،َكِـَنْفَسِِب هِ ِمَّ
َ
ْْلَهُِِأ َْ نْ

َ
وِِْ،ك َتاب َكِِيـف ِِأ

َ
حََِِعلَّْمَتهُِِأ

َ
ِنِْـمِ ًِداـأ

وِِْ،لْق َكِـخَِ
َ
ثَْ َتِـاسِِْأ

ْ
ْلمِ ِيـف ِِب هِ َِتأ ْنَدكَِِاْلَغْيب ِِع  نِِْ،ع 

َ
ِاْلُقْ آنََِِعَلِـَتِِْأ

ْلب َِِرب يعَِ
ن ِِءَِاَلِوَجِ ِ،َصْدر يَِونُورَِِ،يـقَ ْْ  {يـَهمِيَِوَذَهاَبِِ،يـُح

“Ol lo hum ma in ni a’b duk, ib nu a’b dik, ib nu a ma 

tik, naa si ya ti bi ya dik, maa dhin fi ya huk muk, a’d 

lun fi ya qo dho uk, as a lu ka bi kul lis min hu wa lak, 

sam mai ta bi hi naf sak, aw an zal ta hu fi ki taa bik, 

aw a’l lam ta hu a ha dan min khol qik, a wis ta thar 

ta bi hi fi i’l mil ghoi bi i’n dak, an taj a’ lal qur ã na 

ro bi a’ qol bi, wa nu ro sod ri, wa ji laa a huz ni, wa 

za haa ba ham mi.”(32) các Đại Danh & Thuộc Tính 

mang ý nghĩa chung là câu: 

سِْ}
َ
لَُكِـأ

َ
ِِأ ْيَتِـسَِِ،َكِـلَِِوَِـهُِِمِ ـاسِِْب ُكلي  {َكِـَنْفَسِِب هِ ِمَّ

                                           
(32) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi là nô lệ của Ngài, là con của nô lệ 

nam và nô lệ nữ của Ngài, mọi hành động của bề tôi trong tay 

Ngài, mọi qui luật của Ngài có hiệu lực trên bề tôi, mọi định 

mệnh Ngài sắp đặt cho bề tôi đều công bằng. Cầu xin Ngài 

bằng tất cả các Đại Danh mà Ngài tự xưng, hoặc Ngài đã mặc 

khải trong các Kinh Sách, hoặc Ngài đã dạy cho các Thiên Sứ, 

hoặc các Đại Danh bí mật dành riêng cho Ngài chỉ Ngài mới 

biết, hãy biến Qur’an thành niềm vui của con tim bề tôi, thành 

ánh sáng trong lồng ngực bề tôi, cầu xin hãy giải tỏa sự ưu sầu 

và xua tan đi nỗi ưu sầu của bề tôi.} Hadith do Ahmad ghi số 

(1/391). 
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“as a lu ka bi kul lis min hu wa lak, sam mai ta bi hi 

naf sak”(33)  

Còn cầu xin cụ thể là cầu xin bằng chính Đại 

Danh giải quyết được nhu cầu, thí dụ: Ông Abu Bakr  

đã yêu cầu Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dạy ông ta lời cầu xin để ông cầu 

xin trong lễ Salah, Rasul ملسو هيلع هللا ىلص dạy: 

نُِِ ُِـَيْغفِ ِاَلِوَِِ،ْيًاـَكث ِِاًِـُظلْمِيـَنْفسِ َِظلَْمُتِِيـإ نيِِمَِّـاللَّهُِ} ِِوَبِـاذلُّ ِإ الَّ
نَْتِ

َ
نِِْنِْـمِ َِ  ًِِـَمْغفِ ِيـل ِِ ِْـفَاْغفِ ِ،أ كَِـع  نَْتِِإ نَّكِ،يـَوارََْحْن ِِ،د 

َ
ِورُِـالَْغفُِِأ

ي ِ{مُِـال َّح 
“Ol lo hum ma in ni zo lam tu naf si zul man ka thi ro, 

wa laa yagh fi ruz zu nu ba il laa an ta, fagh fir li 

mugh fi ro tan min i’n dik, war ham ni, in na ka an 

tan gho fu rur ro him.”(34) việc cầu xin sự tha thứ và 

thương xót là cầu xin bằng hai Đại Danh trong Hadith là 

phù hợp nhất: 

نَْتِِإ نَّك}
َ
يِورُِـالَْغفُِِأ ِ{مُِـال َّح 

                                           
(33) Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài bằng tất cả các Đại Danh mà Ngài tự 

xưng.} 

(34) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi đã sai quấy rất nhiều, không ai có 

khả năng tha thứ cho sự sai quấy đó mà chỉ có Ngài. Cầu xin 

Ngài lượng thứ, khoan dung cho bề tôi. Quả thực, Ngài là 

Đấng Rất Mực Khoan Dung, Rất Mực Nhân Từ.} Hadith do 

Al-Bukhari ghi số (834) và Muslim ghi số (2705). 
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“in na ka an tan gho fu rur ro him.”(35) cách cầu xin 

này nằm trong thể loại cầu xin được Qur’an bảo: 

ِ اۡلْسَماُء اْۡلُْسَ  فَاْدُعوهُ بَِها﴿  187األعراف:  ﴾َوَّلِلَّ

Allah có các Đại Danh tốt đẹp nhất. Do đó, hãy cầu 

xin Ngài với các Đại Danh đó. Al-A’raaf: 180 

(Chương 7), lời cầu xin này gồm cả thảy hai thể loại, 

cầu xin thờ phượng và cầu xin vấn đề. 

Về việc phó thác cho Allah bằng các Thuộc 

Tính của Ngài, nó cũng tương tự như phó thác bằng 

các Đại Danh, có cả cách chung và cách cụ thể. Thí dụ 

về cách chung, nguyện cầu: “Ol lo hum ma in ni as a lu 

ka bi as maa i kal hus na wa si faa ti kal u’ la...”(36) 

rồi nêu nhu cầu của bạn; còn về cách cụ thể được đề 

cặp trong Hadith: 

َكِِمَِّـاللَّهُِ}  ِ ِىـَعلََِِوُقْدَرت َكِِالَْغْيَبِِب ع لْم 
َلْ

ْ
ْحي ن ِِ،اْل

َ
َِعل ْمَتِِاـمَِِيـأ

ََيا َِِ
ْ
ِ{يـل َِِخْْيًاِالَْوفَا ََِِِعل ْمَتِِإ َذاِيـَوتََوفَّن ِِ،يـل َِِخْْيًاِال

“Ol lo hum ma bi i’l mi kal ghoi ba, wa qud ro ti ka a’ 

lal khol qi, ah yi ni maa a’ lim tal ha yaa ta khoi ron 

li, wa taf fa ni i za a’ lim tal wa faa ta khoi ron li.”(37) 

                                           
(35) Ý nghĩa: {Quả thực, Ngài là Đấng Rất Mực Khoan Dung, Rất 

Mực Nhân Từ.} 

(36) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin bằng các Đại Danh tốt 

đẹp và các Thuộc Tính ưu việt của Ngài, xin hãy....}  

(37) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài am tường mọi điều huyền bí và có 

khả năng trên mọi tạo vật, xin hãy ban cho bề tôi được sống 

nếu cuộc sống tốt đẹp hơn đối với bề tôi, bằng ngược lại hãy 

ban cho cái chết nếu sự chết đó tốt hơn đối với bề tôi.} Hadith 
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lời cầu xin phó thác cho Allah bằng các thuộc tính thấu 

hiểu và khả năng của Allah:  

َكِِمَِّـاللَّهُِ}  ِ ِىـَعلََِِوُقْدَرت َكِِالَْغْيَبِِب ع لْم 
َلْ

ْ
ِ{اْل

“Ol lo hum ma bi i’l mi kal ghoi ba, wa qud ro ti ka a’ 

lal khol qi.” 

Thứ hai: Phó thác cho Allah bằng niềm tin Iman 

vào Allah và Rasul của Ngài mà nguyện cầu: “Lạy Allah, 

quả thật bề tôi đã tin tưởng nơi Ngài và Rasul của Ngài, 

xin hãy tha thứ cho bề tôi”  hoặc “xin ban thành công cho 

bề tôi” hoặc cầu: “Lạy Allah, bằng niềm tin của bề tôi nơi 

Ngài và Rasul của Ngài, xin hãy ban cho bề tôi ...”, hoặc 

cầu xin bằng Qur’an: 

ِۡل َوٱۡلََّهارِ ٓأَلَيَٰت  إِنَّ ِِف ﴿ َِٰف ٱِلَّ ۡرِض َوٱۡختَِل
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو   َخلِۡق ٱلسَّ

ُ
ِ ْوَِل ۡلد

لَۡبَِٰب 
َ
َ قَِيَٰم   ١٩٠ٱۡۡل ِيَن يَۡذُكُروَن ٱَّللَّ َٰ ُجنُوبِهِۡم ا ا َوُقُعود  ٱَّلَّ َولََعَ

ۡرِض َربَّنَا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطَل  
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم ُروَن ِِف َخلِۡق ٱلسَّ  َويََتَفكَّ

ٓ إِنََّك َمن تُۡدِخِل ٱۡلَّاَر َفَقۡد  ١٩١َك فَقَِنا َعَذاَب ٱۡلَّارِ ُسۡبَحَٰنَ  َربَّنَا
نَصار  

َ
َٰلِِمنَي مِۡنأ ۥ  َوَما لِلظَّ ۡخَزۡيتَُه

َ
ٓ إِنَّنَا َسِمۡعنَا ُمَنادِي  رَّ  ١٩٢ أ ا ُينَادِي بَّنَا

ۡن 
َ
يَمَِٰن أ ْ بَِربدُِكۡم َ  لِۡۡلِ ِۡر َعنَّا َءامِنُوا ُۚ َربَّنَا فَٱۡغفِۡر َۡلَا ذُنُوبَنَا َوَكفد اَمنَّا

 ِ بَۡرارِ َسيد
َ
َُ ٱۡۡل نَا َم  193 - 137آل عمران:  ﴾١٩٣اتِنَا َوتَوَفَّ

                                                                                           
do Al-Nasaa-i, Ahmad ghi và đã được Sheikh Al-Albani xác 

thực là Soheeh. 
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Quả thực, trong việc tạo hóa các tầng trời, trái đất 

và trong việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là 

những dấu hiệu cho những người hiểu biết * Họ là 

những người tưởng nhớ Allah (trong mọi hoàn cảnh) 

lúc đứng, lúc ngồi cũng như lúc nằm nghiêng một bên 

và nghiền ngẫm (về sự mầu nhiệm) trong việc tạo hóa 

các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên): “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi 

thứ) này vô mục đích. Quang vinh và trong sạch thay 

Ngài! Xin Ngài hãy bảo vệ bầy tôi tránh khỏi sự trừng 

phạt của hỏa ngục * Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Quả 

thực, ai đã bị Ngài tống vào hỏa ngục thì đó là kẻ đã bị 

Ngài sỉ nhục. Và những kẻ lầm đường lạc lối sẽ không 

được ai giúp đỡ * Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Bầy tôi 

đã nghe được lời gọi của (Rasul Muhammad) mời đến 

với đức tin, Người bảo: “Này các bạn hãy tin tưởng nơi 

Thượng Đế của các bạn” bởi thế bầy tôi đã tin tưởng * 

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin ngài hãy tha tội cho 

bầy tôi, xin hãy xóa bỏ mọi việc làm xấu mà bầy tôi đã 

phạm, và hãy cho bầy tôi được chết cùng với nhóm 

người đức hạnh.” Ali I’mraam: 190 – 193 (chương 3). 

Câu kinh dạy chúng ta phó thác cho Allah bằng niềm tin 

Iman nơi Ngài mà cầu xin sự tha thứ, xóa sạch tội lỗi và 

xin được hội ngộ cùng nhóm người đức hạnh. 

Thứ ba: Phó thác cho Allah bằng các việc làm đức 

hạnh, điển hình như câu chuyện về ba người đàn ông bị 

kẹt trong hang núi do bị tản đá khổng lồ rơi từ trên cao 

xuống lắp kín miệng hang, cả ba người đều phó thác cho 

Allah bằng những việc ngoan đạo từng làm trước kia, 

người đầu tiên phó thác bằng việc hiếu thảo, người thứ 
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hai phó thác bằng việc bảo tồn tiết hạnh và người thứ ba 

phó thác bằng việc trả công đầy đủ cho công nhân, cả ba 

đều cầu xin: 

ْجل َِِذل َكَِِفَعْلُتُِِكْنُتِِإ نِِْاللَُّهمَِّ}
َ
ِأ .ِف يهِ ََِنْنَُِِماَِعنَّاِفَاْفُ جَِِْكِم ْن

ْخَ  ُِِِفَاْنَف ََجت ِ  {الصَّ

“Lạy Allah, nếu như bề tôi đã làm việc đó vì Ngài, xin 

hãy cứu bầy tôi thoát khỏi hoạn nạn này. Thế là tản 

đá duy chuyển sang một bên.”(38) đây là hình ảnh phó 

thác cho Allah bằng việc hành đạo. 

Thứ tư: Phó thác cho Allah bằng chính hoàn cảnh 

của mình tức thở than với Allah bằng hoàn cảnh khó 

khăn hiện tại giống như Musa  đã thỉnh cầu: 

نَزلَۡت إََِلَّ مِۡن َخۡۡي  ﴿
َ
ِ إِّندِ لَِمآ أ  25 القصص: ﴾٢٤فَقِۡي   َربد

Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin hãy ban cho kẻ nghèo 

hèn này điều tốt đẹp. Al-Qasas: 24 (Chương 28), sau 

lời cầu xin Người liền được Allah ban cho biết bao là 

điều tốt lành. Tương tự, Nabi Zakkariya  cũng đã than 

thở với Allah về hoàn cảnh khốn khó của mình: 

ِ إِّندِ وََهَن ٱۡلَعۡظُم ِم دِ ﴿ ُس َشۡيب  َوٱۡشَتَعَل َربد
ۡ
أ ُكۢن بُِدََعٓئَِك ٱلرَّ

َ
ا َولَۡم أ

ِ َشقِيد    5مريم:  ﴾٤ا َربد

Lạy Thượng Đế của bề tôi, quả thật, tuy xương cốt 

của bề tôi đã già yếu và tóc bề tôi đã hóa bạc nhưng 

                                           
(38) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2272) và Muslim ghi số (2743). 
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bề tôi không cảm thấy việc cầu xin Ngài làm bề tôi bất 

mãn. Mar-yam: 4 (chương 19). 

Trên là các cách phó thác đúng, được phép thực 

hiện bởi sẽ được người phó thác đến được mục tiêu. 

 

 

 

Loại thứ năm của việc phó thác 

Hỏi (57): Quí Sheikh, ngoài bốn loại phó thác 

nêu trên còn loại phó thác nào khác nữa không ? 

Đáp: Có, ngoài bốn thể loại phó thác nêu trên còn 

loại thứ năm là nhờ người ngoan đạo với lòng tin lời 

thỉnh cầu của ông ta được chấp nhận mà cầu xin dùm, bởi 

xưa kia Sahabah thường tìm đến nhờ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cầu xin 

Allah cho họ, cho tập thể và cho từng cá thể, như trong 

hai bộ Soheeh Al-Bukhari và Muslim, từ Hadith Anas 

bin Maalik  kể: Một người đàn ông bước vào Masjid 

lúc Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói Khutbah thứ sáu mà nói: “Tiêu tan rồi 

tài sản và mọi nơi đều khô cằn, xin Rasul hãy cầu xin 

Allah ban mưa cho chúng tôi.” Lập tức Rasul giơ đôi tay 

lên mà khấn vái: 

ْثَنا} غ 
َ
ِأ ْثَنا،ِاللَُّهمَّ غ 

َ
ِأ ْثَنا،ِاللَُّهمَّ غ 

َ
ِأ  {اللَُّهمَّ

“Lạy Allah, xin ban mưa cho bầy tôi, lạy Allah, xin 

ban mưa cho bầy tôi, lạy Allah, xin ban mưa cho bầy 

tôi.” Lúc đó trên vùng trời sa mạc không một bóng mây, 

nhưng khi Rasul ملسو هيلع هللا ىلص chưa kịp bước xuông bụt giảng là 
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mưa đã rơi ướt cả râu Người và thế là mưa kéo dài cả 

một tuần. Đến thứ sáu tuần sau cũng người đàn ông đó 

chạy đến nói: “Thưa Rasul, tiêu tan hết rồi nhà của, tài 

sản cũng chìm trong mưa, xin Rasul cầu xin Allah ngừng 

mưa.” Lập tức Rasul ملسو هيلع هللا ىلص giơ đôi bàn tay lên khấn vái: 

َْنا،ِاللَُّهمَِّ} ََ  {َعلَْيَناَِوالََِِحَوا
“Lạy Allah, xin ban mưa hữu ích cho bầy tôi chứ 

đừng gây hại bầy tôi.” Xong Người đưa tay chỉ về một 

hướng lập tức bầu trời liền trong xanh dưới sự ưng thuận 

của Allah. Thế là mọi người rời khỏi nhà dưới ánh nắng 

mặt trời.(39)  

Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp Sahabah đến 

nhờ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cầu xin cho từng cá thể. Điển hình như 

lúc Nabi ملسو هيلع هللا ىلص thông báo trong giáo dân của Người có 

được bảy mươi ngàn người vào thiên đàng không bị tính 

sổ, cũng không hành phạt,   

وَن،ِالَِِاذلَّ ينَُِِهمُِ} ُ ِِيَْكَتُووَن،َِوالَِِيَْسََتْقُوَن،َِوالََِِيَتَطْيَّ َِربيه مَِِْوََعَ
ُونَِ  {َيَتَوَّكَّ

“Họ là những người không tin may rủi và không chữa 

bệnh bằng tà thuật và đốt trên da.” ông U’kaashah bin 

Muhsin  lặp tức đứng dậy nói: “Hỡi Rasul của Allah, 

Người hãy cầu xin Allah cho tôi trong số họ.” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

bảo: “Anh trong số họ.”(40)  

                                           
(39) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1021) và Muslim ghi số (897). 

(40) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5705) và Muslim ghi số (220). 
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Tuy nhiên, hình thức này chỉ được phép đối với ai 

có niềm tin là lời cầu xin của họ có cơ hội được Allah 

chấp nhận cao hơn do thấy được ở họ sự ngoan đạo, thứ 

hai người nhờ cầu xin dùm nên chọn những loại cầu xin 

có lợi cho mình và cả người cầu xin dùm, bởi khi người 

Muslim cầu xin dùm cho người Muslim khác thì có một 

Thiên Thần đứng trên đầu mà cầu nguyện lại cho y: 

“Cầu xin Allah chấp nhận lời cầu xin của y và xin ban 

cho y giống như điều y cầu xin dùm.” Vả lại, việc cầu 

xin dùm là hành động ngoan thiện và Allah thương yêu 

những ai làm ngoan thiện. 

 

Phó thác sai và các thể loại của nó 

Hỏi (58): Quí Sheikh, sau khi biết và hiểu rõ 

về phó thác đúng, chúng tôi muốn biết tiếp về các 

thể loại phó thác sai, mong được Sheikh giải thích. 

Đáp: Phó thác sai là phó thác bằng những cách, 

những phương tiện không được Allah cho phép tức 

không có nguồn gốc từ Qur’an và cũng không có trong 

Sunnah, các hình thức phó thác này bị xem là lố bịch 

không phù hợp với suy nghĩ của người bình thường, điển 

hình như phó thác cho Allah bằng việc cầu nguyện người 

chết; nhờ vả người chết cầu xin cho mình, đây là hình 

thức phó thác sai lầm không phù hợp với luật Islam. Đây 

chỉ là hành động của người kém thông minh, vốn chỉ có 

họ mới nhờ người chết cầu xin Allah cho mình, bởi 

người chết mọi việc làm của họ đã bị cắt đứt vĩnh viễn, 

kể cả Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cũng không thể cầu xin cho bất cứ ai 

được, vì lẽ này mà vào thời U’mar  làm thủ lãnh, thời 
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tiết hạn hán khô cằn nên ông đã tập hợp Sahabah để cầu 

xin mưa, ông đã không van vái Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cầu xin dùm 

mà lại nhờ đến bác của người ông Al-A’bbaas , U’mar 

 nói:  

ُل  ُكنَّا إِنَّا اللَُّهمَّ } ِقينَا، ملسو هيلع هللا ىلص بِنَِبيِّنَا إََِلمَك  َنتَوَسَّ ُل  َوإِنَّا فَتَسم  إََِلمَك  َنتَوَسَّ
ِقنَا نَِبيِّنَا بَِعمِّ   {فَاسم

“Lạy Allah, trước kia bầy tôi đã nhờ cậy Nabi ملسو هيلع هللا ىلص của 

bầy tôi cầu xin mưa thì được Ngài ban mưa. Nay bầy tôi 

xin nhờ đến bác của Nabi bầy tôi cầu xin mưa thay, xin 

Ngài hãy ban mưa cho bầy tôi.”(41) Nếu như cầu xin 

người chết là phương tiện phó thác là U’mar  và tất cả 

Sahabah đã cầu nguyện Nabi ملسو هيلع هللا ىلص rồi, bởi lời cầu xin của 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص được Allah chấp nhận hơn là lời cầu xin của 

Al-A’bbaas bin Abdul Muttolib . 

Tóm lại, việc phó thác cho Allah bằng cách nhờ 

cậy người chết cầu xin là hình thức sai lầm, không được 

phép áp dụng. 

Trong cách hình thức phó thác sai là nhờ vào địa 

vị của Nabi, điển hình như nói: “Lạy Allah, bề tôi cầu xin 

Ngài hãy vì địa vị của Nabi của Ngài mà hãy cho bề tôi 

điều này, điều này...” bởi địa vị của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص chỉ mang 

lợi ích cho riêng Người mà thôi, còn chúng ta không hề 

được hưởng đặc ân đó. Nếu như ai muốn nhờ vả đến 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sau khi chết thì hãy cầu nguyện: “Lạy Allah, 

với niềm tin mà bề tôi đã tin vào Rasul của Ngài hoặc với 

                                           
(41) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1010). 
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tình yêu mà bề tôi đã dành cho Rasul của Ngài” hoặc 

những lời cầu xin tương tự thì được xem là hình thức phó 

thác đúng. 

 

Lời biện hộ hữu hiệu và lời biện hộ vô hiệu 

Hỏi (59): Quí Sheikh, lời biện hộ hữu hiệu và 

lời biện hộ vô hiệu, là như thế nào ? 

Đáp: Biện hộ theo nghĩa của giáo lý là nhờ người 

bào chữa để được hưởng lợi hoặc thoát được điều gây 

hại. 

Biện hộ có hai loại, loại hữu hiệu mang hữu ích 

cho người được bào chữa và loại vô hiệu chẳng giúp ích 

gì cho người được bào chữa. 

Loại biện hộ hữu hiệu, là những lời biện hộ được 

xác nhận từ Qur’an và Sunnah, chỉ có tác dụng đối với 

nhóm người sùng bái Allah về mặt Tawhid và Ikhlos 

(thành tâm), bởi khi Abu Huroiroh  hỏi: “Thưa Rasul 

của Allah, ai là người diễm phúc hưởng được lời biện hộ 

của Người ?” Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

ـٰهَِاَلِِقَاَلَِِمنِْ} ِاِإ لَ  {قَلْب هِ ِم نَِِْخال ًصاِللُِإ الَّ

“Là ai nói laa i laa ha il lol loh thành tâm từ con tim 

y.”(42) Lời biện hộ chỉ hữu hiệu khi phù hợp ba điều 

kiện: Thứ nhất: Sự hài lòng của Allah về người biện hộ; 

thứ hai: Sự hài lòng của Allah về người được biện hộ; 

                                           
(42) Hadith do Al-Bukhari ghi số (99). 
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thứ ba: Sự đồng ý của Allah cho người biện hộ. Cả ba 

điều kiện này nằm trong câu Kinh: 

َِٰت ََّل ُتِۡنِ  َشَفََٰعتُُهۡم َشۡي ﴿ َمََٰو لَك  ِِف ٱلسَّ ِن مَّ ن َوَكم مد
َ
ا إَِّلَّ مِۢن َبۡعِد أ

ُ لَِمن يََشآُء َوَيۡرََضَٰٓ  ذََن ٱَّللَّ
ۡ
 25 اِلجم: ﴾ ٢٦يَأ

Và có bao nhiêu Thiên Thần trong các tầng trời mà 

lời biện hộ của chúng chẳng có kết quả gì trừ phi 

Allah chấp thuận cho ai Ngài muốn và hài lòng ? Al-

Najm: 26 (chương 53). Cụ thể hơn là ở câu Kinh: 

ۥٓ إَِّلَّ بِإِۡذنِهِۚۦُ ﴿ ُُ ِعنَدهُ ِي يَۡشَف  266: ابلقرة ﴾َمن ذَا ٱَّلَّ

Ai là người có thể biện hộ được với Ngài nếu không 

có sự cho phép của Ngài ? Al-Baqarah: 255 (chương 

2), Allah phán ở câu Kinh khác: 

ذَِن ََلُ ٱلورَّۡحَمَُٰن َورََِضَ ََلُۥ  يَۡوَمئِذ  ﴿
َ
َفََٰعُة إَِّلَّ َمۡن أ ُُ ٱلشَّ  قَوۡوَّل  َّلَّ تَنَف

 109 طه: ﴾١٠٩

Ngày hôm đó, không có lời biện hộ nào có giá trị 

ngoại trừ người nào được Đấng Al-Rahmaan cho 

phép và lời nói của y được Ngài thỏa mãn. Taaha: 

109 (Chương 20), và Allah phán: 

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم ﴿
َ
و َوََّل يَۡشَفُعوَن إَِّلَّ َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ لَِموِن ٱۡرتََىَٰ

ِۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقوَن   28 األنبياء: ﴾٢٨وَُهم مد

Ngài luôn tận tường mọi điều xảy ra trước chúng 

và mọi điều xảy ra sau chúng; và không ai trong 

chúng được phép biện hộ cho ai ngoại trừ người 
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nào được Ngài hài lòng và với Ngài chúng luôn 

khiếp sợ. Al-Ambiya: 28 (Chương 21). Bắt buộc phải 

có ba điều khoản này thì lời biện hộ mới có giá trị. 

Xong, chúng tôi xin nói về loại biện hộ thứ hai 

loại biện hộ vô hiệu không giúp ích gì cho người được 

biện hộ, đó là lời biện bạch của người Đa Thần cho 

rằng thần linh của họ sẽ biện hộ cho họ trước Allah, 

chắc chắn lời biện hộ này vô giá trị bởi Allah phán: 

َٰفِعِنَي ﴿  58 املدثر: ﴾٤٨َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشَّ

Lời biện hộ của những kẻ biện hộ chẳng giúp ích gì 

được cho chúng. Al-Muddaththir: 48 (chương 74). 

Nguyên nhân là do Allah không hài lòng về hành động 

đa thần của họ, và bởi Allah vốn không chấp nhận cho 

đám nô lệ của Ngài làm điều Kufr (phủ nhận đức tin) 

và hành động phá hoại của họ. Nhóm Đa Thần biện 

minh rằng các thần linh mà họ thờ phượng sẽ đứng ra 

can thiệp cho họ trước Allah, vì ngộ nhận nên họ đã 

bám lấy thứ vô giá trị mà cứ tưởng có giá trị, với hành 

động đó không thêm gì cho họ ngoài việc đẩy họ xa rời 

Allah nhiều hơn. 

Trở về lời biện hộ hữu ích, giới U’lama đã chia 

lời biện hộ này thành hai thể loại: Lời biện hộ chung và 

lời biện hộ riêng. Loại biện hộ chung được Allah dành 

cho những ai Ngài muốn trong đám nô lệ ngoan đạo 

của Ngài biện hộ cho người nào được Ngài ân sủng 

cho y hưởng lời biện hộ đó. Còn loại biện hộ riêng chỉ 

dành cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, và vĩ đại nhất là lời biện hộ trong 

ngày phán xét cuối cùng khi loài người chìm trong đau 
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khổ và khiếp sợ không thể lớn hơn nữa, họ bàn nhau 

tìm ai đó biện hộ cho họ trước Allah. Thế là họ kéo đến 

gặp thủy tổ Adam , rồi đến Nuh , rồi đến Ibrahim 

, rồi đến Musa , rồi đến Ysa , tất cả họ đều từ 

chối cuối cùng họ tìm đến Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, Người 

liền đứng dậy đến trước Allah mà biện hộ để họ được 

thoát khỏi hoàn cảnh khủng khiếp ngày hôm đó. Allah 

đã chấp nhận lời biện hộ đó của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, đây âu 

cũng là vị trí quang vinh mà Allah đã hứa ân sủng cho 

Người được nhắc trong câu Kinh: 

ۡد ﴿ ِۡل َفَتَهجَّ ن َيۡبَعثََك َربَُّك َمقَ  بِهِۦ نَافِلَة  َوِمَن ٱِلَّ
َ
ا ام  لََّك َعَِسَٰٓ أ

ُۡمود    13 اإلرساء: ﴾٧٩ا ُمَّ

Và trong đêm Ngươi (Muhammad) hãy hành lễ 

Salah Sunnah, mong rằng với điều này Ngươi sẽ được 

Thượng Đế phục sinh trên cương vị cao cả được trầm 

trồ khen ngợi. Al-Isra: 79 (Chương 17). 

Trong lời biện hộ dành riêng cho Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: Là 

biện hộ cho dân cư thiên đàng được vào thiên đàng, cụ 

thể là lúc họ đang đi trên cầu Sirot được bắt giữa thiên 

đàng và hỏa ngục, lúc đó con tim của họ được sàn lọc 

thêm sạch sẽ cho đến khi hoàn toàn tinh khiết rồi mới có 

lệnh vào thiên đàng. Tuy nhiên, họ không được vào thiên 

đàng và cửa thiên đàng sẽ không mở trừ phi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

lên tiếng biện hộ. 

Còn những lời biện hộ chung, là dành cho những 

ai ngoan đạo tự biện hộ cho thân mình và cho người 

khác thuộc tín đồ có đức tin vì tội đáng bị đốt trong 
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hỏa ngục được vào thiên đàng. Lời biện hộ này dành 

chung cho tất cả Nabi, cho người chết vì Jihaad và 

người ngoan đạo. Wollohu A’lim. 

 

 

Niềm tin của Salaf (người ngoan đạo thời trước) về 

Thiên Kinh Qur’an 

Hỏi (60): Quí Sheikh, niềm tin Iman của Salaf 

như thế nào về Thiên Kinh Qur’an ? 

Đáp: Niềm tin Iman của Salaf về Thiên Kinh 

Qur’an giống như niềm tin Iman của họ về các Đại Danh 

& Thuộc Tính của Allah, niềm tin Iman đó hoàn toàn dựa 

theo sự xác nhận của Qur’an và Sunnah. Như chúng ta đã 

biết Allah đã khẳng định Qur’an chính là lời phán của 

Ngài, 

َحد  ﴿
َ
ِ ِإَوۡن أ َُ َكَلَٰوَم ٱَّللَّ َٰ يَۡسَم ِجۡرهُ َحِتَّ

َ
َِن ٱلُۡمۡۡشِكنَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ مد

ۚۥُ  َمَنُه
ۡ
بۡلِِۡنُه َمأ

َ
 5اتلوبة:  ﴾ُثمَّ أ

Và nếu có một người Đa Thần nào đến xin Ngươi 

(Muhammad) chỗ tị nạn thì hãy che chở giúp y mãi 

cho đến khi y thấm nhuần lời phán của Allah, sau đó 

hộ tống y đến nơi an toàn. Al-Tawbah: 6 (Chương 9). 

Chắc chắn rằng ý nghĩa: lời phán của Allah ở câu 

Kinh này chính là Thiên Kinh Qur’an, và Allah phán: 

َٰٓءِيَل إِنَّ َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن ﴿ َٰ بَِ ٓ إِۡسَر ِي ُهوۡم فِيوهِ َيُقصُّ لََعَ ۡكوََثَ ٱَّلَّ
َ
أ

 76اِلمل:  ﴾٧٦ََيَۡتلُِفوَن 
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Quả thật, Qur’an này đã kể lại cho dòng tộc Isro-il 

nghe về đa số mâu thuẫn, xung đột mà chúng đã 

từng tranh cả nhau. Al-Naml: 76 (chương 27). Cho 

nên, Qur’an chính là lời phán thật sự từ Allah cả từ lẫn 

nghĩa, Ngài phán bảo Thiên Thần tin cậy Jibreel  

mang đến đặt vào tim của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص để Người dùng 

Nó thị chúng thiên hạ bằng ngôn ngữ Ả Rập thuần túy. 

Giới Salaf tin rằng Qur’an là lời phán của Allah được 

Ngài thiên khải cho Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص với thời 

gian là hai mươi ba năm, tùy theo sự kiện mà Allah 

thiên khải lệnh phán phù hợp. 

Song, Qur’an được thiên khải có khi bằng 

nguyên nhân rõ ràng và có khi không có nguyên nhân 

nhằm kể lại các sự kiện xảy ra thời trước. Giới Salaf 

nói: “Quả thật, Qur’an có khởi nguồn từ Allah và rồi 

sẽ được Allah thu hồi lại ở cuối thời đại.” Đây chính là 

câu nói của giới Salaf về Qur’an. 

Chúng ta cũng đã biết Allah đã miêu tả Qur’an 

bằng các thuộc tính vĩ đại như Qur’an sáng suốt; 

Qur’an sáng chói; Qur’an vĩ đại; Qur’an vinh quang, 

đây là những thuộc tính mà Allah dùng miêu tả về lời 

phán của Ngài. Thế nên, ai bám lấy Qur’an và thực thi 

theo bằng các hành động bên ngoài và nội tâm, người 

đó sẽ được Allah ban cho vinh quang, vĩ đại, sáng suốt, 

hãnh diện, quyền lực mà những người không bám theo 

Qur’an không có được các đức tính này. Với tin mừng 

vĩ đại tôi kêu gọi tất cả tín đồ Muslim từ lãnh đạo đến 

thường dân; từ U’lama đến người kém kiến thức đến 

với việc bám lấy Qur’an bằng các hành động bên ngoài 

lẫn nội tâm bên trong, để đạt được sự hài lòng nơi 
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Allah, rồi sẽ được hãnh diện, được hạnh phúc, được 

vinh quang và được lừng lẫy khắp trời đông tây. 

 

 

Các giáo lý nổi bậc về xướng đọc Qur’an 

Hỏi (61): Quí Sheikh, các giáo lý nổi bậc nhất 

về xướng đọc Qur’an là gì ? 

Đáp: Người xướng đọc Qur’an nên tránh đọc 

Qur’an lúc không có Wudu và bị cấm xướng đọc khi 

đang bị Junub(43), người bị Junub bị cấm đọc Qur’an cho 

đến khi tắm xong, bởi có nhiều Hadith cấm đọc Qur’an 

trong trường hợp này. Riêng phụ nữ có kinh nguyệt thì 

giới U’lama có bất đồng ý kiến, với hai ý kiến nổi bậc 

như sau: 

Nhóm thứ nhất nói: Được phép đọc Qur’an trong 

thời gian có kinh nguyệt, bởi không có bằng chứng cụ thể 

từ Qur’an cũng như Sunnah về việc cấm phụ nữ kinh 

nguyệt đọc Qur’an, thì chiếu theo luật gốc là vô can cho 

đến khi có bằng chứng cụ thể về lệnh cấm này. 

Nhóm thứ hai nói: Không được phép đọc Qur’an 

trong thời gian kinh nguyệt, bởi họ thuộc thành phần bắt 

buộc phải tắm Junub và bởi được truyền lại  rất nhiều 

Hadith từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص về việc cấm này. 

Kết luật: Theo nhận định của tôi về vấn đề này là 

không nên đọc Qur’an vì mục đích xướng đọc để được 

                                           
(43) Junub là sau khi quan hệ dù không xuất tinh hoặc bị xuất tinh 

bằng các lý do khác như mộng tinh, thủ dâm... 
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phước. Còn nếu như đọc vì nhu cầu như sợ bị quên; hoặc 

đọc dạy con cái, dạy học sinh do làm giáo viên; hoặc đọc 

trả bài do là học sinh, các trường hợp này được phép đọc. 

Tương tự, phụ nữ kinh nguyệt được đọc những câu Kinh 

riêng lẻ như Ayat Kursi vào mỗi sáng, mỗi chiều và lúc 

ngủ, bởi đây là nhu cầu thiết yếu của tín đồ Muslim. Tôi 

nhận thấy điều này gần đúng nhất dựa theo nhu cầu của 

phụ nữ kinh nguyệt, một khi các cô có nhu cầu cần đọc 

thì cứ đọc, và khi không có nhu cầu đọc thì không nên 

đọc. 

Người đọc Qur’an cũng nên quan tâm đến việc 

xướng đọc bằng cả nội tâm, suy nghĩ về từng câu, từng 

chữ trong Qur’an vĩ đại nhất là các câu Kinh kể về thông 

tin xưa, các câu chuyện thời trước hoặc các giáo lý, bởi 

Allah thiên khải Qur’an cốt là để giáo dục tính đồ 

Muslim, 

َر ﴿ َٰتِهِۦ َوِِلََتَذكَّ بَُّرٓواْ َءاَي َدَّ ِ نَزلَۡنَُٰه إَِِلَۡك ُمَبََٰرك  ِلد
َ
لَۡبَِٰب كَِتٌَٰب أ

َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
أ

 29ص:  ﴾٢٩

Thiên Kinh (Qur'an) mà TA đã mặc khải cho 

Ngươi (Muhammad) là Kinh Sách đầy hồng phúc, 

dành để cho những ai có khối óc suy nghĩ về những 

câu Kinh trong Nó và để dành cho những người 

hiểu biết mà ghi nhớ. Saad 29 (chương 38). 

Có sự khác biệt rõ ràng tựa nhật nguyệt đối với hai 

dạng người xướng đọc Qur’an lào lào bằng đầu môi với 

người xướng đọc và hiểu được lời mình đang đọc. Người 

xướng đọc Qur’an bằng con tim sẽ động lại ở họ sự suy 
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nghĩ, tác động làm niềm tin Iman vượt bậc thêm, và thấy 

ở họ áp dụng Qur’an ngay trên bản thân họ. 

Một điều nên làm đối với người đọc Qur’an, nên 

xướng đọc từ từ, rõ ràng từng câu, từng chữ, đúng luật 

xướng đọc, không nên đọc vội lướt nhanh, bỏ từ, bỏ chữ 

hoặc phát âm không rõ, tuy nhiên đôi khi nên đọc nhanh 

nhưng không được bỏ từ, bỏ chữ. 

 

Hỏi (62): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về việc 

xướng đọc Qur’an cho linh hồn người chết ? 

Đáp: Xướng đọc Qur’an cho người chết, nghĩa là người 

đọc Qur’an muốn cho ân phước đó cho người quá cố 

trong cộng đồng người Muslim. Vấn đề này có nhiều hai 

ý kiến khác nhau của U’lama(44), ý kiến cho là không 

                                           
(44) Theo ý kiến của bốn Imam lớn về vấn đề này như sau: 

- Theo trường phái Al-Hanafi, trích từ sách Al-Fiqh Al-

Akbar của Imam Mala Aly Al-Qori Al-Hanafi, trang 115: “Việc 

xướng đọc Qur’an tại mồ mã, nghĩa địa là hành động sai trái đối 

với Abu Hanifah, Maalik và Ahmad theo một mặt. Bởi đây là hành 

động cải cách tôn giáo vốn không có trong Sunnah.” Tương tự, 

Sheikh Shaareh Al-Ehya cũng đồng tình (quyển 3, trang 285) nói: 

“Theo lời giải đáp thắc mắc của trường phái Al-Hanafi, Imam Al-

Barkawi nói trong quyển sách Al-Toriqoh Al-Muhammadiyah 

chương 3 về các vấn đề Bid-a’h sai lầm đưa con người đến lầm lạc 

mà cứ tưởng là tốt đẹp ... đến đoạn: Việc người chết di ngôn bảo 

người thân chiêu đãi thức ăn cho khách đến chia buồn vào ngày 

chết và các ngày sau đó và việc trả tiền công cho người xướng đọc 

Qur’an, tụng niệm cho người chết .v.v.. tất cả đều hành động Bid-

a’h đáng lên án, đáng bài trừ; và người lấy tiền công đọc Qur’an 

hoặc tụng niệm cho người chết là Haram (bị cấm), anh ta đã phạm 

tội vì đã xướng đọc Qur’an và tụng niệm vì mục đích trần gian.” 
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được phép, bởi việc đọc Qur’an đó không giúp ích gì cho 

người chết; ý kiến thứ hai cho là được phép, tức tín đồ 

Muslim được phép đọc Qur’an bằng định tâm cho người 

Muslim quá cố, không phân biệt là người trong họ hoặc 

là người Muslim xa lạ. Theo tôi thì ý kiến thứ hai 

đúng.(45) Tuy nhiên, việc làm tốt nhất của người còn 

                                                                                           
Hết. Imam, nhà thông thái Al-A’ini người phân tích Soheeh Al-

Bukhari nói: “Cấm hành động xướng đọc Qur’an vì trần gian, 

người nhận tiền và đưa tiền, cả hai đều mang tội.” Hết. Sheikh 

Taajush Shari-a’h nói trong sách Sharhul Hidaayah: “Quả thật việc 

xướng đọc Qur’an vì lợi ích trần gian thì phần thưởng không đến 

được người chết cũng như người đọc.” 

- Theo trường phái Al-Shafi-i’: Imam Al-Shafi-i’ dẫn 

chứng việc phần thưởng đọc Qur’an không đến được người chết là 

câu Kinh: 

نَسَِٰن إَِّلَّ َما َسََعَٰ ﴿ ن لَّۡيَس لِۡۡلِ
َ
 63اِلجم: ﴾ ٣٩َوأ

Và con người sẽ được thưởng hoặc bị phạt tùy vào hành đồng 

đã làm. Al-Najm: 39 (chương 53), và Hadith, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نَْسانَُِِماَتِِإ َذا} ِِم نِِْإ الََِِّعَملُهُِِاْنَقَطعَِِاإل  لْمِ ِ،َجار يَةِ َِصَدقَةِ ِ:ثاَلَث  ِ،ب هِ ِيُنَْتَفعَُِِوع 
 {َلُِِيَْدُعوَِصال حِ َِوَوَلِ 

“Khi con người chết là mọi việc làm của y cũng bị đứt, ngoại 

trừ ba điều: Tài sản bố thí còn lưu hậu thế; kiến thức (Islam 

hữu ích; và đứa con Soleh cầu xin cho y.” Imam Al-Nawawi 

nhận xét khi phân tích Hadith này: “Việc xướng đọc Qur’an và 

hành lễ Salah với nguyện vọng ân phước đó dành tặng người chết, 

theo trường phái Al-Shafi-i’ và Al-Jamhur (đại đa số học giả 

chuyên giáo lý thực hành) đều cho rằng ân phước đó không đến 

được người chết.” Hết. Câu nói này được Imam Al-Nawawi lặp lại 

nhiều lần trong phần phân tích bộ Soheeh Muslim. 

(45) Theo Fataawa (hỏi & đáp) Nur A’lad Darb, quyển 14, trang 

194: “Đây là vấn đề mà giới U’lama có hai ý kiến, nhóm cho 
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sống là cầu xin cho người quá cố còn các việc hành đạo 

khác là để dành cho thân mình, bởi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نَْسانَُِِماَتِِ}إ َذا :ِم نِِْإ الََِِّعَملُهُِِاْنَقَطعَِِاإل  ،َِصَدَقةِ ِثاَلَث  لْمِ َِجار يَة  َِوع 
،ِيُنَْتَفعُِ  َلُ{ِيَْدُعوَِصال حِ َِوَوَلِ ِب ه 

“Khi con người chết là mọi việc làm của y cũng bị đứt, 

ngoại trừ ba điều: Tài sản bố thí còn lưu hậu thế; kiến 

thức (Islam hữu ích; và đứa con Soleh cầu xin cho 

y.”(46) Trong Hadith Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bảo đứa con Soleh cầu 

xin cho cha chứ Người không nói xướng đọc Qur’an cho 

cha, hành lễ Salah cho cha, cũng không nói nhịn chay 

cho cha, Người chỉ nói đứa con Soleh cầu xin cho cha. 

Hadith khẳng định việc làm tốt nhất của thân nhân người 

                                                                                           
rằng đọc Qur’an giúp ích cho người chết với bằng chứng, họ 

xem giống như là việc bố thí thay người chết, cầu xin cho 

người chết; còn nhóm khác điển hình như Al-Shafi-i’ nói: 

Không được phép, ân phước đó không đến được người chết, 

bởi không có bằng chứng cụ thể bởi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص không làm, 

cũng không một Sahabah nào làm. Vả lại, việc hành đạo 

không phải chuyện để so sánh, bởi nó đã được ấn định sẵn. 

Cho nên, ân phước sẽ không đến được người chết trừ phi có 

bằng chứng khẳng định là được giống như bố thí thay người 

chết, cầu xin cho người chết, hành hương Hajj và U’mroh 

cho người chết, trả nợ cho người chết, tất cả hành động này 

là được do có bằng chứng cụ thể khẳng định. Riêng việc 

xướng đọc Qur’an hoặc hành lễ Salah rồi tặng ân phước đó 

cho người chết là không có bằng chứng cho hành động này.” 

Kết luận: Vấn đề đọc Qur’an cho người chết là hành động 

sai trái, Bid-a’h bởi không có bằng chứng cụ thể cho hành 

động này. 

(46) Hadith do Muslim ghi số (1631). 
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chết làm cho người chết là cầu xin cho họ, còn tất cả mọi 

việc làm ngoan đạo khác không có cách nào đưa ân 

phước đến với người quá cố. 

Đối với hành động thuê người đọc Qur’an cho 

người chết sau khi chết và sau khi chôn để ân phước đến 

với người chết là hành động Bid-a’h. Khẳng định rằng ân 

phước này không đến được người chết bởi người đọc 

Qur’an muốn lợi ích của trần gian, trong khi ai hành đạo 

vì mục đích trần gian thì y sẽ chẳng hưởng bất cứ gì ở 

ngày sau, như Allah đã khẳng định: 

ۡنيَا﴿ ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها وَُهۡم  َمن ََكَن يُرِيُد ٱۡۡلََيوَََٰ ٱلُّ
َ
ِ إَِِلۡهِۡم أ َوزِينََتَها نُوَفد

ِ إَِّلَّ ٱۡلَّاُر   ١٥فِيَها ََّل ُيۡبَخُسوَن  ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرَ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
أ

ا ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطل    15 – 16 هود: ﴾١٦مَّ

Ai muốn đời sống trần tục này với vẻ hào nhoáng 

của nó thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của chúng 

nơi đó và chúng sẽ không bị cắt giảm một tí nào nơi 

đó * Chúng là những kẻ không hưởng được gì ở đời 

sau ngoài hỏa ngục. (Lúc đó chúng sẽ nhận thấy rằng) 

công trình của chúng nơi trần gian sẽ tiêu tan, và 

những việc làm mà chúng đã từng làm sẽ trở thành vô 

nghĩa. Hud: 15 - 16 (chương 11). 

Nhân đây, tôi muốn nhắc nhủ quí đạo hữu có hành 

động thuê người xướng đọc Qur’an cho người quá cố 

rằng hãy giữ gìn, bảo vệ và chi tiêu tài sản của mình một 

cách đúng đắn, phù hợp vị lợi ích của bản thân hoặc lợi 

ích của người thừa kế. Đây là hành động Bid-a’h và ân 

phước chắc không đến được người quá cố, riêng người 
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nhận tiền công cho việc xướng đọc Qur’an cho người 

chết không được hưởng gì ngoại tiền công đã nhận, chứ 

nơi Allah, anh ta không hưởng thêm bất cứ gì ngoài tội 

lỗi. Đến đây, thân nhân người chết mất tiền mà ân phước 

vẫn không đến được người quá cố. 

 

Đọc Al-Faatihah cho linh hồn Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

Hỏi (63): Quí Sheikh, việc di ngôn đọc Al-

Faatihah cho linh hồn Nabi ملسو هيلع هللا ىلص hoặc thay ông ta 

đọc Al-Faatiha tại mộ của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص ? 

Đáp: Đối với lời di ngôn này không bắt buộc thực 

hiện, đúng hơn là cấm thực hiện do đã trăng trối điều 

không phù hợp giáo lý Islam, bởi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص không cho 

phép bất cứ ai tôn thờ Allah rồi lấy ân phước đó tặng 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Nếu việc này được phép làm là Sahabah là 

nhóm đầu tiên làm nó, vả lại, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص vốn không cần 

đến hình thức này, bởi bất cứ tín đồ Muslim nào hành 

đạo thì Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cũng đã hưởng được ân phước giống 

như y vậy như Người nói: 

الَِِّإ نَِّ} ِِالَّ َْْي ََِِعَ ل هِ ِاْلْ  {َكَفاع 

“Quả thật, người chỉ làm điều thiện tựa như người đã 

làm.”(47) 

Cho nên, đây là hành động phù phiếm, giễu cợt, là 

hành động Bid-a’h không có nguồn gốc cơ sở, không 

                                           
(47) Hadith do Muslim ghi số (1893) và Al-Tirmizhi ghi số 

(2670). 
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được bất cứ ai trong nhóm Salaf làm nó. Nếu người chết 

di ngôn: “Các con hãy đọc Al-Faatihah tại mộ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

thay cha” lời di ngôn này cấm thực hiện nó, bởi hành 

động chọn một địa điểm nào đó để hành đạo không có 

nguồn gốc cơ sở là điều Bid-a’h. Giới U’lama đã phân 

tích kỹ và đưa ra kết luận nếu việc hành đạo sẽ không 

được chấp nhận cho đến khi phù hợp với sáu điều như: 

Về nguyên nhân; về thể loại; về số lượng; về hình thức; 

về thời gian và về nơi chốn. 
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Mục Lục 

 

Trang Tiêu Đề STT 
1 Lời mở đầu  

 PHẦN HỎI ĐÁP VỀ ĐỨC TIN  

 Thuyết độc thần & niềm tin Iman  

4 Mục đích tạo hóa con người 1 

9 Nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên 2 

10 Sự kết chặt giữa Shahaadah với các thể loại 

Tawhid 

3 

11 Ý nghĩa từ Tawhid 4 

12 Các dạng của Tawhid 5 

23 Tầm quan trọng của Tawhid Asma & Sifat 6 

26 Nhiệm vụ đối với từng dạng Tawhid 7 

27 Thảm họa khi thờ phượng ngoài Allah 8 

29 Ý nghĩa hai lời tuyên thệ 9 

33 Ý nghĩa lời chứng nhận Muhammad ra su lul loh 10 

37 Sự khác nhau giữa tin tưởng trong lòng và thốt ra 

lời 

11 

38 Sự ngộ nhận & câu trả lời 12 

41 Hiểu về đức tin Iman 13 

42 Mối liên quan giữa cách hiểu này với Hadith của 

Jibreel  

14 
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43 Hiểu về đức tin Iman và các nền tảng của nó 15 

49 Đáp lại người vô thần 16 

50 Niềm tin Iman và các nền tảng 17 

53 Niềm tin Iman vào giới Thiên Thần 18 

55 Niềm tin Iman vào các Kinh Sách 19 

57 Niềm tin Iman vào giới Rusul 20 

60 Niềm tin Iman vào ngày cuối cùng 21 

63 Niềm tin Iman vào định mệnh 22 

73 Tăng và giảm niềm tin Iman 23 

81 Bác bỏ việc niềm tin Iman có tăng và giảm 24 

81 Biểu hiệu không phân xử theo luật được Allah 

ban xuống 

25 

85 Sự khác nhau giữa người bất công và người hư 

đốn 

26 

85 Sự thật về bói toán 27 

88 Giáo lý việc thường xuyên đến thầy bói 28 

89 Chiêm tinh và giáo lý về nó 29 

90 Sự liên quan giữa chiêm tinh và bói toán 30 

91 Điều nào nguy hại hơn 31 

91 Sự thật về bùa ngãi 32 

92 Giáo lý về bùa ngãi và việc học nó 33 

94 Vậy bùa ngãi có thật không ? 34 
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95 Mối liên quan giữa bói toán và bùa ngãi 35 

95 Nabi ملسو هيلع هللا ىلص có bị trúng bùa không ? 36 

97 Sự thật về Ilhaad (tạm dịch là vô tín ngưỡng) 37 

99 Thể loại Shirk 38 

101 Định nghĩa các thể loại Shirk 39 

101 Bỏ hành đạo có bị xem là Shirk không ? 40 

102 Sự thật về tôn giáo Islam 41 

107 Toghut và các thể loại của nó 42 

111 Niềm tin của người Muslim về Nabi Ysa (Giê-su) 

 

43 

116 Sự chia rẻ của cộng đồng 44 

118 Các đặc điểm của nhóm chiến thắng 45 

119 Tác hại việc thiếu mất vài đặc điểm đó 46 

124 Phó thác đúng và phó thác không đúng 47 

131 Loại thứ năm của việc phó thác 48 

133 Phó thác sai và các thể loại của nó 49 

135 Lời biện hộ hữu hiệu và lời biện hộ vô hiệu 50 

139 Niềm tin của Salaf (người ngoan đạo thời trước) 

về Thiên Kinh Qur’an 

51 

141 Các giáo lý nổi bậc về xướng đọc Qur’an 52 

147 Đọc Al-Faatihah cho linh hồn Nabi 53 ملسو هيلع هللا ىلص 
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