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Nhân danh Allah 

Đấng Rất mực Độ Lượng 

Đấng Rất mực Khoan Dung    

 

  ا  
ْ
ر ه   ْمد  ل ن ْست ْغفه ْين ه  و  ن ْست عه ه  و  د  ْم  ه َن  اِله ا ،لِله ْعم 

 
يِّئ اته أ مهْن س  ن ا و  سه ْنف 

 
ْوره أ هاهلله مهْن ُش    ب

ْوذ  ن ع   ،و 
لَّ ل    ْن ي ْهده اهلل  ف ال  م ضه ادهي  ل  . ،م  ْن ي ْضلهْل ف ال  ه   و  م 

  
 
د  و أ ْن َل   ْشه 

 
ـٰه  أ هل  هيك  ل    هلل  إهَلَّ ا إ

ه  َل  ُش  نَّ و ْحد 
 
د  أ ْشه 

 
ول    و أ ر س  ه  و  ْبد  ًدا ع  ل ه  اهلل  ُم  مَّ ْرس 

 
، أ

ْ اهلله ح   اه د  ِفه ة  و ج  مَّ
 
ح  اْْل ن ص  ان ة  و  م 

 
دَّى اْْل

 
ال ة  و أ ب لَّغ  الرِّس  ى و دهيْنه الْ قِّ ف  د  هالْه   ب

اَل  ت اه  ت ع 
 
َّتَّ أ ادههه ح  قَّ جهه 

.اْْل قه   ْْي 
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy tôi xin ca ngợi và tán 

dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ 

tội lỗi, bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi 

tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ việc làm và hành vi 

của bầy tôi. Quả thật, người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, 

còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng dẫn. 

Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, 

Ngài là Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận 

Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao cử phái 

Người mang đến sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý. Người đã truyền đạt Bức Thông 

Điệp, thực thi Sứ Mạng, khuyên răn cộng đồng và hết lòng chiến đấu cho con 

đường chính nghĩa của Allah  cho tới hơi thở cuối cùng. 

Thiên sứ Muhammad  ra đi bỏ lại cho cộng đồng tín đồ của Người bộ giáo 

lý rõ ràng và minh bạch, tất cả đều sáng tỏ như ban ngày, chỉ có những ai là những 

kẻ gặp tai hại và sự diệt vong mới lệch khỏi bộ giáo lý đó.  

Trong bộ giáo lý và lời răn của Người , mọi sự việc, mọi điều mà cộng đồng 

tín đồ của Người cần đến đều được trình bày đầy đủ, không có bất cứ điều gì bị bỏ 

sót, đến nỗi ông Abu Zdar, vị Sahabah của Người  nói một cách khẳng định: 

“Nabi  không hề bỏ sót bất cứ điều gì ngay cả khi con chim lật đôi cánh của 

nó trên bầu trời thì Người cũng cho chúng ta biết kiến thức về sự việc đó.” 

(Ahmad: 21689, 21770 và 21771). 
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Một người đàn ông thờ đa thần đã nói với ông Salman Al-Farisy rằng có phải 

vị Nabi của các người dạy các người ngay cả việc đi đại tiện thì ông nói: “Đúng 

vậy, quả thật, Người cấm chúng tôi hướng mặt về phía Qiblah trong lúc đại 

tiện hay tiểu tiện, Người cấm chúng tôi làm vệ sinh ít hơn ba cục đá, cấm dùng 

tay phải làm vệ sinh và cấm dùng phân khô và xương làm vệ sinh.” (Hadith do 

Muslim ghi lại trong Kitaab Taha-rah chương Istita-bah, 262). 

Quả thật, Qur’an vĩ đại, Allah  đã trình bày trong đó các nền tảng cũng như 

các phần nhánh của tôn giáo, Ngài trình bày đầy đủ các dạng thức Tawhid, Ngài 

trình bày cả lễ nghĩa và văn hóa đứng ngồi cũng như sự xin phép. Allah  phán: 

ِيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا قِيَل ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ُ لَُكۡمۖۡ ِإَوَذا قِيَل َيَٰٓ ُحواْ ِِف ٱلَۡمَجَٰلِِس فَٱفَۡسُحواْ َيۡفَسِح ٱَّللذ لَُكۡم َتَفسذ

 ْ وا واْ فَٱنُُشُ  [11سورة املجادلة: ] ﴾ٱنُُشُ

Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi được yêu cầu nới rộng chỗ ngồi 

cho người khác trong các buổi ngồi thì các ngươi hãy nới ra, Allah sẽ nới rộng 

cho các ngươi; và khi các ngươi được yêu cầu đứng dậy thì hãy đứng dậy. 

(Chương 58 – Al-Mujadalah, câu 11). 

نُِسواْ ﴿
ۡ
َٰ تَۡستَأ ِيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡدُخلُواْ ُبيُوتًا َغۡۡيَ ُبيُوتُِكۡم َحَّتذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َٰلُِكۡم َخۡۡير َوتَُسل ُِمواْ َيَٰٓ ۡهلَِهاۚ َذ

َ
َٰٓ أ  لََعَ

ُروَن لذُكۡم لََعلذُكۡم تَذَ  َحد   ٢٧كذ
َ
َٰ يُ فَإِن لذۡم ََتُِدواْ فِيَهآ أ ۡؤذََن لَُكۡمۖۡ ِإَون قِيَل لَُكُم ا فَََل تَۡدُخلُوَها َحَّتذ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيمر  ۡزََكَٰ لَُكۡمۚ َوٱَّللذ
َ
ْۖۡ ُهَو أ  [28، 27سورة انلور: ] ﴾٢٨ ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا

Hỡi những người có đức tin, chớ vào nhà của người khác trừ phi các ngươi 

đã xin phép chủ nhà và các ngươi hãy chào Salam cho người trong nhà. Điều 

đó tốt cho các ngươi, mong rằng các người biết lưu tâm và ghi nhớ. Nhưng nếu 

không thấy ai trong nhà thì các ngươi chớ vào mà hãy đợi đến khi nào các 

ngươi đã được cho phép. Và nếu các ngươi được yêu cầu lui về thì các ngươi 

hãy lui về, điều đó trong sạch cho các ngươi hơn; và Allah là Đấng am tường 

mọi điều các ngươi làm. (Chương 24 – Annur, câu 27, 28). 

Allah  dạy cả về phong cách ăn mặc, Ngài phán: 

َِٰعُد مَِن ٱلن ِسَ ﴿ ََِّٰت ََل يَرُۡجوَن نَِكاح  َوٱۡلَقَو ن يََضۡعَن ثِيَاَبُهنذ َغۡۡيَ ا آءِ ٱلذ
َ
فَلَۡيَس َعلَۡيهِنذ ُجَناٌح أ

َِجَٰتِۢ بِزِينَة     [60سورة انلور: ] ﴾ ُمتََب 

Và những người đàn bà quá tuổi không còn mong muốn chuyện chăn gối sẽ 

không có tội nếu họ cởi lớp áo ngoài của họ không nhằm mục đích phô bày 

nhan sắc. (Chương 24 – Annur, câu 60). 
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ۡزَوَِٰجَك َوبََناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي ﴿
َ
ِ َها ٱنلذِِبُّ قُل ّل  يُّ

َ
أ ن َيَٰٓ

َ
ۡدََنَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ۚ َذ َٰبِيبِهِنذ يُۡدننَِي َعلَۡيهِنذ مِن َجَل

 [59سورة األحزاب: ] ﴾ ُيۡعَرۡفَن فَََل يُۡؤذَۡيَن  

Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của Ngươi, các đứa con gái của 

Ngươi và các bà vợ của những người có đức tin dùng áo choàng phủ kín cơ thể 

của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và họ sẽ không bị xúc phạm. (Chương 33 – 

Al-Ahzab, câu 59).  

﴿ ۚ رُۡجلِهِنذ ِِلُۡعلََم َما ُُيۡفنَِي مِن زِينَتِهِنذ
َ
 [31 ]سورة انلور: ﴾َوََل يَۡۡضِۡبَن بِأ

Và bảo họ chớ nên đánh bàn chân mạnh xuống đất để gây chú ý người khác 

về vẻ đẹp được giấu kín của họ. (Chương 24 – Annur, câu 31). 

بۡ ﴿
َ
تُواْ ٱۡۡلُيُوَت مِۡن أ

ۡ
ٰۗ َوأ تُواْ ٱۡۡلُيُوَت مِن ُظُهورَِها َوَلَِٰكنذ ٱلِۡبذ َمِن ٱتذَقَٰ

ۡ
ن تَأ

َ
َٰبَِهاۚ َولَۡيَس ٱلِۡبُّ بِأ َ َو َوٱتذُقواْ ٱَّللذ

 [189 :]سورة ابلقرة ﴾١٨٩لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن 

Đạo đức không phải là đi vào nhà bằng cửa sau mà đạo đức là ai sợ Allah, bởi 

thế các ngươi hãy đi vào nhà bằng những cửa chính và hãy kính sợ Allah 

mong rằng các ngươi được thành công. (Chương 2 – Albaqarah, câu 189). 

Quả thật còn rất nhiều câu Kinh khác nữa đã trình bày cho thấy rằng tôn giáo 

Islam là tôn giáo hoàn thiện và đầy đủ một cách trọn vẹn không cần đến sự thêm 

bớt, chỉnh sửa; và Qur’an không hề có bất cứ sự thiếu sót nào. Chính vì lẽ này, 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: 

نۡلَا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰن  ﴿ ِ َونَزذ
ء  ا ل ُِك   [89: سورة انلحل] ﴾ ََشۡ

Và TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách (Qur’an) 

trình bày rõ tất cả mọi điều. (Chương 16 – Annahl, câu 89). 

Như vậy, bất cứ điều gì con người cần đến cho cuộc sống, cho sinh hoạt đều 

được Allah  trình bày rõ ràng trong Kinh Sách của Ngài hoặc là dưới lối diễn đạt 

trực tiếp và cụ thể hoặc bao quát hoặc theo lối ngụ ý hay ẩn dụ. 

Hỡi những anh em đồng đạo, 

Quả thật, một số người đã diễn giải ý nghĩa lời phán sau đây của Allah : 

ۡرِض َوََل َطَٰٓئِر   مِن َدٓابذة  َوَما ﴿
َ
ۚ يَِطُۡي ِِبَنَاحَ  ِِف ٱّۡل ء  ا فَرذۡطَنا ِِف ٱۡلِكَتَِٰب مِن ََشۡ ۡمَثالُُكمۚ مذ

َ
َمٌم أ

ُ
ٓ أ  ۡيهِ إَِلذ

وَن ُثمذ إََِلَٰ   [38: األنعام سورة] ﴾٣٨َرب ِهِۡم ُُيََۡشُ

Và không có một loài thú vật nào sống trên trái đất cũng như không có một 

loài chim chóc nào bay được bằng hai cánh mà không sống kết đoàn thành 

cộng đồng giống như các ngươi. TA đã không bỏ sót một điều nào trong quyển 

Sổ (Định luật), rồi cuối cùng chúng sẽ được đưa trở về trình diện Thượng Đế 

của chúng trở lại. (Chương 6 – Al-An’am, câu 38). 
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Họ diễn giải Quyển sổ trong lời “TA đã không bỏ sót một điều nào trong 

quyển Sổ” có nghĩa là Qur’an nhưng ý nghĩa đúng là Quyển Kinh Mẹ Lawhul-

Mahfuzh. Còn kinh Qur’an thì được nói trong lời phán của Allah : 

نۡلَا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰن  ﴿ ِ َونَزذ
ء  ا ل ُِك   [89: سورة انلحل] ﴾ ََشۡ

Và TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách (Qur’an) 

trình bày rõ tất cả mọi điều. (Chương 16 – Annahl, câu 89). 

Có thể sẽ có người nói rằng chúng ta tìm thấy số lượng năm lần lễ nguyện 

Salah ở đâu trong Qur’an? Qur’an có qui định số lượng Rak’at cho mỗi lễ nguyện 

Salah không? Chúng ta sẽ đứng vững và thẳng bước thế nào khi mà chúng ta không 

tìm thấy trong Qur’an có phần trình bày về số lượng lễ nguyện Salah cũng như số 

lượng các Rak’at của mỗi lễ nguyện Salah trong khi Allah   lại phán: Và TA 

(Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách (Qur’an) trình bày 

rõ tất cả mọi điều. (Chương 16 – Annahl, câu 89)? 

Trả lời cho điều này:  

Quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã trình bày trong Kinh Qur’an của Ngài rằng 

bắt buộc chúng ta phải có nghĩa vụ tiếp nhận những điều mà Thiên sứ của Ngài, 

Muhammad , đã nói và chỉ bảo 

َٰ َفَمآ ﴿ ۖۡ َوَمن تََوَّلذ َ َطاَع ٱَّللذ
َ
ن يُِطِع ٱلرذُسوَل َفَقۡد أ رَۡسلَۡنََٰك َعلَۡيهِۡم َحفِيظ  مذ

َ
 [80، 79سورة  النساء: ] ﴾٨٠ا أ

Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã tuân lệnh Allah, nhưng ai quay mặt 

bỏ đi thì TA không phái Ngươi đến để canh gác chúng. (Chương 4 – Annisa’, 

câu 79, 80). 

َُٰكُم ﴿ ْۚ َوَمآ َءاتَى َُٰكۡم َعۡنهُ فَٱنتَُهوا َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٱلرذُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى ۖۡ إِنذ ٱَّللذ َ سورة ] ﴾٧ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ
 [7احلرش : 

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy 

nó, và những gì mà y ngăn cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. 

Và các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc 

trừng phạt. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 7). 

Những gì được Sunnah trình bày cũng chính là những gì mà Qur’an đã ám 

chỉ bởi Sunnah là một phần của Lời Mặc Khải được Allah  ban xuống cho vị 

Thiên sứ của Ngài  như Ngài đã phán: 

نَزَل ٱ﴿
َ
ِ َعلَۡيَك َعِظيم  َوأ ُ َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة وََعلذَمَك َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُمۚ َوََكَن فَۡضُل ٱَّللذ  ﴾١١٣ا َّللذ

 [113سورة النساء: ]

Và Allah đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) Kinh Sách và lẽ sáng suốt 

khôn ngoan và Ngài đã dạy Ngươi điều mà Ngươi đã không từng biết. Và hồng 

phúc của Allah ban xuống cho Ngươi là vô cùng vĩ đại. (Chương 4 – Annisa’, 

câu 113). 
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Như vậy, những gì được nói trong Sunnah cũng chính là những gì được nói 

trong Qur’an của Allah . 

Hỡi quí anh em đồng đạo, 

Nếu chúng ta tự mình cải biên hay đổi mới một điều nào đó trong tôn giáo thì 

chẳng phải chúng ta đã khẳng định rằng Thiên sứ của Allah  chết đi nhưng vẫn 

còn một điều gì đó từ tôn giáo, một điều gì đó dẫn lối đến gần Allah  chưa được 

Người trình bày và giảng giải? 

Không bao giờ có chuyện như vậy, bởi vì Thiên sứ của Allah  đã truyền 

dạy và giải thích hết tất cả mọi điều, mọi sự việc trong tôn giáo một cách đầy đủ 

hoàn chỉnh và trọn vẹn. Thiên sứ của Allah  đã truyền dạy và giảng giải tôn giáo 

bằng lời nói, hành động và cả thái độ của Người. Người truyện dạy và giảng giải 

dưới nhiều hình thức và phương pháp: có lúc Người tự khai đề, có lúc Người trả lời 

cho các câu hỏi, có lúc Allah  gởi những người Ả Rập vùng sa mạc đến hỏi 

Người về một điều nào đó trong tôn giáo mà các vị Sahabah thường trực cùng với 

Người đã không hỏi, và chính vì vậy mà các vị Sahabah thường vui mừng mỗi khi 

có những cư dân sa mạc đến hỏi Thiên sứ của Allah  về một số điều. Đó là bằng 

chứng rằng Thiên sứ của Allah  không hề bỏ sót bất cứ điều gì mà con người cần 

đến cho sự thờ phượng của họ, cho quan hệ giao tế của họ, và cho đời sống sinh 

hoạt của họ. Allah, Đấng Tối Cao đã khẳng định tôn giáo mà Thiên sứ Muhammad 

 mang đến đã được hoàn tất, Ngài phán: 

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمَِّت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡۡلِۡسَلََٰم دِين  ﴿
َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِينَُكۡم َوأ

َ
ۚ ٱِۡلَۡوَم أ  [3: سورة املائدة] ﴾ ا

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các 

ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng 

lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi. (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3). 

Hỡi quí anh em đồng đạo, 

Chúng ta hãy biết rằng tất cả những ai đổi mới và cải biên giáo lý trong tôn 

giáo của Allah  cho dù với tâm niệm tốt thì bản thân sự cải biên, đổi mới được 

xem là sự lệch lạc, hành động đổi mới cải biên được xem là hành động xuyên tạc và 

bóp méo tôn giáo của Allah, mang ý nghĩa phủ nhận lời phán của Allah : Ngày 

hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi. 

Hành động cải biên đổi mới giáo lý trong tôn giáo của Allah  là hành động 

như thể muốn khẳng định và tuyên bố rằng tôn giáo của Allah  chưa được hoàn 

chỉnh cần phải được bổ sung để được hoàn thiện. 

Và thật lạ thay cho những người cải biên và đổi mới trong tôn giáo của Allah 

 với những điều không thuộc tôn giáo của Ngài và họ cho rằng họ là những người 

hết mực yêu thương Ngài và Thiên sứ của Ngài, họ cho rằng họ là những người tôn 

vinh Allah  và Thiên sứ của Ngài , họ kêu gọi mọi người đến với việc làm đó 

của họ và họ cho rằng những ai không đồng thuận với họ trong những việc làm đổi 

mới và cải biên của họ là những người ghét bỏ Allah  cũng như ghét bỏ Thiên sứ 

của Ngài .  
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Làm sao mà họ dám tự cho mình yêu thương, tôn vinh Allah  và Thiên sứ 

của Ngài  khi mà họ lại đổi mới, cải biên tôn giáo của Ngài và sự hướng dẫn cũng 

như sự chỉ dạy từ vị Thiên sứ của Ngài . Những gì họ làm không phải là sự biểu 

hiện của lòng yêu thương và tôn vinh Allah  và Thiên sứ của Ngài  mà là sự 

qua mặt và xem thường Allah  và Thiên sứ của Ngài . Allah  phán: 

َ َسمِ ﴿ ۚ إِنذ ٱَّللذ َ ِ َورَُسوِِلۖۦِۡ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ ُمواْ َبنۡيَ يََدِي ٱَّللذ ِ ِيَن َءاَمنُواْ ََل ُتَقد  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ سورة ] ﴾ ١يٌع َعلِيمر َيَٰٓ

 [1: احلجرات

Hỡi những người có đức tin! Chớ đừng qua mặt mà đi trước Allah và Thiên 

sứ của Ngài (về mọi vụ việc). Hãy kính sợ Allah, quả thật, Allah là Đấng nghe 

thấy và am tường mọi việc. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 1). 

Quí anh em đồng đạo, 

Tôi xin hỏi quí anh em và xin quí anh em hãy trả lời trước sự chứng giám của 

Allah , quí anh em hãy trả lời bằng lý trí chớ bằng cảm tính, hãy trả lời bằng cái 

tâm muốn đúng theo tôn giáo chớ không bằng cái tâm chỉ muốn bắt chước và “ăn 

theo” .. Quí anh em sẽ nói gì về những người sáng lập ra trong tôn giáo của Allah 

 về những điều mà chúng không thuộc tôn giáo của Ngài từ các vấn đề liên quan 

đến tên gọi và các thuộc tính của Ngài hoặc từ các vấn đề liên quan đến vị Thiên sứ 

của Ngài  rồi sau đó họ lại nói chúng tôi tôn vinh Allah  và Thiên sứ của Ngài 

? Họ có thực sự tôn vinh Allah  và vị Thiên sứ của Ngài  không khi mà họ 

luôn miệng nói chúng tôi tin nơi những điều Allah  và Thiên sứ của Ngài  đã 

thông điệp đồng thời chúng tôi nghe và vâng lời theo những gì Allah  và Thiên sứ 

của Ngài  ra lệnh và nghiêm cấm nhưng rồi họ lại làm khác, họ lại tự đổi mới và 

cải biên? Không, đó là sự qua mặt và xem thường Allah  và Thiên sứ của Ngài . 

Những người tôn vinh Allah  và Thiên sứ của Ngài  là những người nói 

chúng tôi tin tưởng nơi những điều được Allah  và Thiên sứ của Ngài  thông 

điệp đồng thời chúng tôi nghe và vâng lời theo những gì Allah  và Thiên sứ của 

Ngài  ra lệnh và ngăn cấm, và họ luôn nói như thế là đã đủ cho chúng tôi, chúng 

tôi không cần thêm bớt, không cần cải biên và đổi mới, chúng tôi không được phép 

làm như vậy. Những người này mới đích thực hiểu về khả năng của bản thân họ và 

hiểu về sự toàn năng của Đấng Táo Hóa. Họ là những người tôn vinh Allah  và 

Thiên sứ của Ngài  một cách đúng nghĩa và họ mới thực sự là những người hết 

lòng yêu thương Allah  và Thiên sứ của Ngài  vì họ không bao giờ làm khác 

với ý chỉ của Allah  và sự chỉ dạy từ Thiên sứ của Ngài . 

Những người đổi mới, sáng chế, cải biên trong tôn giáo của Allah   cũng 

như đường lối của Thiên sứ  về tín ngưỡng, lời nói hay hành vi đều không hiểu ý 

nghĩa lời của Thiên sứ  khi Người nói: 

مْ } هيَّاك  إ ث اته  و  ْد  ُم  وره  و  م 
 
إهنَّ  اْل

َّ  ف  ة   ك 
ث  ْد  ة   ُم  هْدع  َّ  ب ك  ة   و  هْدع  ال ل ة   ب ْ اِلَّار. ض  ل ة  ِفه ال  َّ ض  ك  رواه أمحد  {و 

 .42برقم وابن ماجه  2676والرتمذي برقم  4607وأبو داود برقم  17275، 17274برقم 
“Các ngươi hãy cẩn trọng mà tránh xa những điều đổi mới và cải biên (trong 

tôn giáo) bởi quả thật mọi sự cải biên đổi mới đều là Bid’ah, mọi việc làm 
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Bid’ah đều lầm lạc và mọi sự lầm lạc đều ở trong Hỏa Ngục.” (Ahmad số 

17274, 17275; Abu Dawood: 4607; Tirmizdi: 2676; và Ibnu Ma-jah: 42). 

Thiên sứ của Allah  dùng từ “mọi” có nghĩa là tất cả, bao hàm toàn bộ 

không loại trừ bất cứ điều đổi mới, cải biên nào trong tôn giáo. Và khi Thiên sứ của 

Allah  nói là Người biết và hiểu những gì Người đang nói, và Người không nói 

theo bản năng hay sở thích của bản thân mà Người nói theo sự mặc khải của Allah 

. Cho nên, nếu ai đó phân những điều Bid’ah thành ba dạng hoặc năm dạng gì đó 

thì việc làm đó của y không có cơ sở. Một số người nói rằng có những điều Bid’ah 

tốt thì điều đó hoàn toàn không đúng và lời nói này không nằm ngoài hai trường 

hợp: 

1- Trường hợp thứ nhất: Điều họ nói không phải là điều Bid’ah nhưng họ nghĩ 

đó là điều Bid’ah. 

2- Trường hợp thứ hai: Điều họ nói là điều Bid’ah, nó xấu nhưng họ không biết 

cái xấu của nó. 

Như vậy, chẳng có điều Bid’ah nào tốt cả bởi Thiên sứ của Allah  đã nói 

rất rõ ràng rằng “mọi việc làm Bid’ah đều lầm lạc và mọi sự lầm lạc đều ở trong 

Hỏa Ngục”. 

Có lẽ tôi cảm giác thấy một điều gì đó như dấu chân của con kiến đang tồn 

tại trong lòng của quí anh em về Umar khi ông ra lệnh cho Abu Ibni Ka’ab và 

Tameem Adda-ri làm Imam dẫn lễ nguyện Salah Tarwih trong tháng Ramadan và 

ông nói: “Thật ân huệ cho điều Bid’ah này, và người đang ngủ tốt hơn người 

đang đứng lễ nguyện Salah” (Albukhari: 2010). 

Trả lời cho câu nói này qua hai phương diện: 

Phương diện thứ nhất: Không được phép cho bất cứ ai trong nhân loại 

nghịch lại lời của Thiên sứ  bởi bất cứ lời nào khác, dù đó là lời của Abu Bakr , 

người được cho là tốt nhất sau Thiên sứ của Allah  trong cộng đồng tín đồ của 

Người; dù đó là lời của Umar , người được cho là tốt đứng vị trí thứ hai sau 

Thiên sứ của Allah ; dù đó là lời của Uthman , người được cho là tốt đứng vị trí 

thứ ba sau Thiên sứ của Allah ; dù đó là lời của Ali , người được cho là tốt 

đứng hàng thứ tư sau Thiên sứ của Allah ; và dù đó là lời của ai đi chăng nữa thì 

cũng không được phép khác với lời nói của Thiên sứ của Allah . Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

﴿ ِ ِِلمٌ فَلَۡيۡحَذرِ ٱَّلذ
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
 [63:  سورة انلور] ﴾يَن ُُيَالُِفوَن َعۡن أ

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Y (Thiên sứ 

Muhammad) nên biết rằng làm như thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp 

phải một sự trừng phạt đau đớn. (Chương 24 – Annur, câu 63). 

Imam Ahmad  nói: Các người có biết Fitnah là gì không? Fitnah là Shirk. 

Tôi e rằng khi một số lời nói của Nabi  bị từ chối thì nó sẽ xảy ra trong trái tim 

một điều gì đó làm lệch lạc rồi sẽ bị hủy diệt. 
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Ông Ibnu Abbas  nói: Suýt giáng xuống các ngươi đá từ trên trời khi mà ta 

bảo Thiên sứ của Allah  nói thì các ngươi lại bảo Abu Bakr và Umar nói. 

Phương diện thứ hai: Quả thật, chúng ta đều biết rõ một cách kiên định 

rằng vị thủ lĩnh của những người có đức tin, Umar bin Al-Khattaab  là người tôn 

vinh lời nói của Allah  và vị Thiên sứ của Ngài  hơn ai hết. Ông  nổi tiếng là 

người luôn dừng lại trong giới hạn của Allah  đến nỗi ông được mô tả là người 

dừng hẳn khi nghe lời phán của Allah . Câu chuyện về một người phụ nữ đã phản 

đối ông khi ông giới hạn mức lượng cho tiền Mahr với lời phán của Allah : 

فََۡضَٰ ﴿
َ
ُخُذونَُهۥ َوقَۡد أ

ۡ
َخۡذَن مِنُكم َبۡعُضُكۡم إََِلَٰ َبۡعض  َوَكۡيَف تَأ

َ
ِيَثًَٰقا َغلِيظ   َوأ سورة النساء: ] ﴾٢١ا م 

21] 

Làm sao các ngươi có thể (nhắm mắt) lấy lại của cải đó (Mahr – tiền cưới) 

trong lúc các ngươi đã ăn nằm với nhau và họ (những người vợ) đã nhận lấy 

từ các ngươi một lời giao ước long trọng (khi kết hôn)? (Chương 4 – Annisa’, 

câu 21). 

Khi nghe lời phán này thì Umar  lập tức dừng ngay việc muốn giới hạn 

mức lượng tiền Mahr. 

Tuy câu chuyện này có sự xem xét lại độ chính xác của nó nhưng nó được 

nêu ra để cho thấy rõ rằng Umar  là người luôn dừng lại trước lời phán của Allah 

, ông không hề dám qua mặt lời phán của Ngài. Bởi vậy, không được gán cho 

Umar  rằng ông là người làm trái với lời của Nabi Muhammad  khi ông nói 

“Thật ân huệ cho điều Bid’ah này” trong lúc Người  nói: “Mọi điều Bid’ah 

đều lầm lạc”. Chúng ta cần phải hiểu rằng lời của Umar  không có ý ám chỉ điều 

Bid’ah mang ý nghĩa mà Nabi  đã cảnh báo, thật ra ông nói Bid’ah này là muốn 

ám chỉ về việc mọi người dâng lễ nguyện Salah theo một vị Imam sau khi họ đã 

tách ra từng nhóm riêng lẻ. Như chúng ta đã biết, nguyên bản của lễ nguyện Salah 

Tarawih trong tháng Ramadan là Sunnah của Thiên sứ . Trong hai bộ Sahih 

Albukhari và Muslim đã ghi lại qua lời thuật của bà A’ishah  rằng Thiên sứ của 

Allah  đã làm Imam lễ nguyện Salah Tarawih cho họ trong ba đêm nhưng vào 

đêm thứ tư thì Người không làm nữa và Người nói: 

ه } يت   ّنِّ إ شه نْ  خ 
 
مْ  ت ْفر ض   أ ل ْيك  ا ع  ْنه  ْوا ع  ز  ت ْعجه  .761ومسلم برقم  2012رواه ابلخاري برقم  {ف 

“Quả thật, Ta sợ nó trở thành điều bắt buộc cho các ngươi rồi các ngươi sẽ 

không có khả năng thực hiện.” (Albukhari: 2012, Muslim: 761). 

Như vậy, lễ nguyện Salah Tarawih trong Ramadan theo hình thức tập thể là 

việc làm Sunnah đến từ Thiên sứ của Allah  và ông Umar  đã gọi đó là Bid’ah 

vì Thiên sứ của Allah  đã không làm Imam sau đó và mọi người đã tách thành 

từng nhóm nhỏ riêng lẻ, một người làm Imam cho hai người, ba người và có người 

đứng dâng lễ nguyện Salah một mình. Trước cảnh tượng đó, Umar  nghĩ rằng nên 

tập hợp mọi người lại thành một tập thể để dâng lễ nguyện Salah theo sau một vị 

Imam duy nhất và theo suy nghĩ của ông đó là việc làm đúng. Và việc làm này của 

Umar  không phải ông tự sáng chế ra mà nó được dựa theo đường lối đã có từ 
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Thiên sứ của Allah . Kết luật lại, lễ nguyện Salah Tarawih theo hình thức tập thể 

trong tháng Ramadan là Sunnah đã có trong thời của Thiên sứ  nhưng nó đã bị bỏ 

quên kể từ thời của Người cho tới khi Umar  khôi phục lại.  

Và sự việc này không hề được tìm thấy trong các việc làm của những người 

Bid’ah. 

 Có thể có người sẽ nói: Có những thứ Bid’ah mà những người Muslim đã 

làm mà những điều đó không được biết đến trong thời của Thiên sứ  chẳng hạn 

như mở các trường học, biên soạn sách và những việc làm tương tự khác. Những 

điều Bid’ah này những người Muslim đã làm và cho rằng nó tốt vậy làm sao để tập 

hợp được giữa những việc này với lời mà Thiên sứ của Allah  đã nói: “Mọi điều 

Bid’ah đều lệch lạc”? 

Trả lời cho câu nói trên: Thật ra những điều nói trên thực tế không phải là 

những điều Bid’ah mà đó là những phương tiện được phép trong giáo lý. Các 

phương tiện có nhiều dạng thức khác nhau tùy thuộc vào khả năng và thời điểm của 

từng giai đoạn khác nhau.  

Về các phương tiện sinh hoạt tôn giáo có những giáo lý nhất định dành cho 

chúng, các phương tiện nào được phép là được phép còn những phương tiện nào 

không được phép là không được phép và những phương tiện nào Haram là Haram; 

và sẽ là điều tốt khi phương tiện phản bác cái xấu là điều xấu và bị ngăn cấm không 

được thực hiện. Chúng ta hãy lắng nghe lời phán của Allah : 

ِيَن يَۡدُعوَن ﴿ َ َعۡدَوَۢا بَِغۡۡيِ ِعلۡم ٰۗ َوََل تَُسبُّواْ ٱَّلذ ِ فَيَُسبُّواْ ٱَّللذ  [108سورة  األنعام : ] ﴾ مِن ُدوِن ٱَّللذ

Và các ngươi chớ mắng nhiếc những thần linh mà họ van vái khác Allah bởi 

vì họ có thể sẽ quay lại mắng nhiếc Allah để trả thù một cách thiếu hiểu biết. 

(Chương 6 – Al-An’am, câu 108). 

Việc chửi rủa các thần linh của những người thờ đa thần không phải là điều 

sai trái nhưng việc chửi rủa Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài là điều sai trái và 

nghịch đạo. Việc chửi rủa thần linh của những người thờ đa thần là việc làm đáng 

được ca ngợi nhưng vì đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc xúc phạm Allah  cho 

nên nó bị cấm đoán và trở thành là điều Haram. 

Đây là bằng chứng rằng các phương tiện đều có những giáo lý. Các trường 

học, biên soạn kiến thức, viết sách dù nó không có trong thời của Thiên sứ  

nhưng nó không phải là điều Bid’ah mà là những phương tiện mang những giáo lý 

rõ ràng. Nếu một người xây trường để giảng dạy kiến thức Haram thì việc xây cất 

đó là Haram và nếu một người xây trường để giảng dạy kiến thức của Allah  thì 

việc xây cất đó là được phép. 

 Và chắc chắn có người sẽ nói: Làm thế nào để trả lời cho lời của Thiên sứ 

 khi Người nói: 

نَّ  م نْ } نَّةً  اإلهْسال مه  فه  س  ن ةً  س  س  ةه ف   ح  ي ام  ا إهَل  ي ْومه الْقه هه   ب
مهل  ْن ع  ْجر  م 

 
ا و أ ْجر ه 

 
رواه مسلم برقم  {ل ه  أ

1017. 
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“Ai vạch ra trong Islam một Sunnah tốt đẹp thì y sẽ được ban cho ân phước 

của việc làm đó và ân phước của người làm theo Sunnah đó cho đến ngày Tận 

Thế.” (Muslim: 1017). 

Trả lời cho câu hỏi trên: Người nói “Ai vạch ra trong Islam một Sunnah 

tốt đẹp” cũng chính là người nói “Mọi điều Bid’ah đều lầm lạc”. Thiên sứ của 

Allah  tuyệt đối trung thực và những lời Người nói đều tuyệt đối trung thực thì 

không thể nào có chuyện lời này phủ nhận lời kia và những lời từ vị Thiên sứ của 

Allah  không thể nào và không bao giờ có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Ai có tư tưởng 

cho rằng lời của Allah  và lời vị Thiên sứ của Ngài  có sự mâu thuẫn thì người 

đó hãy nên xem xét lại bản thân, hoặc là người đó đã thiếu hiểu biết hoặc là người 

đó cố tình muốn tạo ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Allah  cũng như lời của 

Thiên sứ . Và chắc chắn không hề có sự mâu thuẫn trong lời nói của Allah  và 

trong lời vị Thiên sứ của Ngài . 

Nếu sự việc là như thế thì giữa Hadith “Mọi điều Bid’ah đều lầm lạc” và 

Hadith “Ai vạch ra trong Islam một Sunnah tốt đẹp” không hề có sự mâu thuẫn. 

Thiên sứ của Allah  nói “Ai vạch ra trong Islam” trong khi Bid’ah không thuộc 

về Islam và Người nói “một Sunnah tốt đẹp” trong khi Bid’ah không phải là điều 

tốt đẹp. Ở đây, Người đã phân biệt rõ giữa Sunnah tốt đẹp và điều Bid’ah. 

✓ Có một câu trả lời khác nữa: Ý nghĩa của “Ai vạch ra trong Islam một 

Sunnah tốt đẹp” là ai làm sống lại một điều Sunnah đã chết tức đã từng có và bị 

quên mất. Theo sự giảng giải này thì việc vạch ra một Sunnah có nghĩa phục dựng 

lại Sunnah đã có nhưng bị quên mất. 

✓ Câu trả lời thứ ba: Đó là nguyên nhân của Hadith. Nguyên nhân của Hadith 

là câu chuyện một nhóm người đến gặp Thiên sứ của Allah  và lúc đó họ đang 

gặp hoàn cảnh rất khó khăn. Thiên sứ của Allah  kêu gọi sự ra tay cứu giúp họ. 

Một người đàn ông thuộc dân Al-Ansar đã lấy một nắm bạc đặt trước mặt Thiên sứ 

của Allah  làm cho nét mặt của Người rạng rỡ vì niềm vui và Người nói:  

نَّ  م نْ } نَّةً  اإلهْسال مه  فه  س  ن ةً  س  س  ةه ف   ح  ي ام  ا إهَل  ي ْومه الْقه هه   ب
مهل  ْن ع  ْجر  م 

 
ا و أ ْجر ه 

 
رواه مسلم برقم  {ل ه  أ

1017. 
“Ai vạch ra trong Islam một Sunnah tốt đẹp thì y sẽ được ban cho ân phước 

của việc làm đó và ân phước của người làm theo Sunnah đó cho đến ngày Tận 

Thế.” (Muslim: 1017). 

Đó là ý nghĩa của “Ai vạch ra trong Islam một Sunnah tốt đẹp” chứ không 

có nghĩa là sáng lập ra một việc làm nào đó để nó trở thành giáo lý. Như vậy, “Ai 

vạch ra trong Islam một Sunnah tốt đẹp” có nghĩa là ai làm một điều gì đó đúng 

theo giáo lý bởi việc sáng lập ra giáo lý là điều bị nghiêm cấm như Thiên sứ của 

Allah  đã nói:  

مْ } هيَّاك  إ ث اته  و  ْد  ُم  وره  و  م 
 
إهنَّ  اْل

َّ  ف  ة   ك 
ث  ْد  ة   ُم  هْدع  َّ  ب ك  ة   و  هْدع  ال ل ة   ب ْ اِلَّار. ض  ل ة  ِفه ال  َّ ض  ك  رواه أمحد  {و 

 .42وابن ماجه برقم  2676والرتمذي برقم  4607وأبو داود برقم  17275، 17274برقم 
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“Các ngươi hãy cẩn trọng mà tránh xa những điều đổi mới và cải biên (trong 

tôn giáo) bởi quả thật mọi sự cải biên đổi mới đều là Bid’ah, mọi việc làm 

Bid’ah đều lầm lạc và mọi sự lầm lạc đều ở trong Hỏa Ngục.” (Ahmad số 

17274, 17275; Abu Dawood: 4607; Tirmizdi: 2676; và Ibnu Ma-jah: 42). 

 Hỡi quí anh em đồng đạo, chúng ta hãy biết rằng việc noi theo sẽ không 

được chứng thực trừ phi phải làm đúng với giáo lý trong sáu điều sau: 

✓ Điều thứ nhất: Nguyên do; nếu một người thờ phượng Allah  bởi nguyên 

do nào đó mà nó không nằm trong giáo lý thì đó là điều Bid’ah bị từ chối hoàn 

toàn. Thí dụ: Một số người làm sống lại đêm hai mươi bảy tháng Rajab bởi những 

việc làm hành đạo với lý do rằng đó là đêm Thiên sứ của Allah  được đưa thăng 

thiên lên trời. Mặc dù, lễ nguyện Salah Tahajjud là việc làm thờ phượng Allah  

nhưng lý do cho sự hành đạo này là không có trong giáo lý nên nó trở thành điều 

Bid’ah. 

✓ Điều thứ hai: Thể loại; bắt buộc phải thờ phượng Allah  đúng theo qui 

định của giáo lý về thể loại. Nếu một người thờ phượng Allah  với thể loại không 

đúng với giáo lý qui định thì việc thờ phượng đó không được chấp nhận. Thí dụ: 

Một người làm Qurbaan với một con ngựa, việc Qurbaan này sẽ không được chấp 

nhận bởi thể loại y thực hiện không đúng với thể loại được giáo lý qui định, giáo lý 

qui định con vật Qurbaan phải là lạc đà, bò hoặc dê cừu.  

✓ Điều thứ ba: Mức lượng; nếu một người muốn thêm một lễ nguyện Salah 

nữa vào các lễ nguyện Salah bắt buộc thì đó là việc làm Bid’ah không được chấp 

nhận bởi vì việc làm đó đã trái với mức lượng mà giáo lý đã qui định. Tương tự, 

nếu một người dâng lễ nguyện Salah Zhuhur năm Rak’at thì lễ nguyện Salah đó của 

y không đúng, không được chấp nhận vì đã làm khác với mức lượng mà giáo lý qui 

định. 

✓ Điều thứ tư: Cách thức; nếu một người làm Wudu’, y bắt đầu với việc rửa 

hai bàn chân rồi vuốt đầu sau đó mới rửa tay và gương mặt thì chúng ta nói: Wudu’ 

đó hoàn toàn sai không được chấp nhận vì nó được thực hiện khác với qui định của 

giáo lý. 

✓ Điều thứ năm: Thời gian; nếu một người làm Qurbaan vào ngày mồng một 

của tháng Zdul-Hijjah thì vật Qurbaan của y không được chấp nhận vì đã làm khác 

với qui định của giáo lý về thời gian. Tôi đã nghe một số người đã giết cừu làm 

Qurbaan trong tháng Ramadan. Đó là việc làm Bid’ah ở phương diện này bởi lẽ 

không con vật giết tế nào mang ý nghĩa Qurbaan ngoài ba dạng: Adhiyah (Qurbaan 

trong ngày Eid Adha) Al-Hady (Qurbaan đối với những người đi hành hương Hajj) 

và Al-Aqi-qah (Qurbaan mừng bé ra đời). Ai giết lạc đà, bò hay dê cừu trong tháng 

Ramadan với ý niệm muốn được ân phước của Qurbaan trong ngày Eid Adha thì đó 

là Bid’ah; còn ai giết những con vật đó chỉ nhằm mục đích ăn thịt và chia sẻ với 

mọi người thì việc làm đó được phép. 

✓ Điều thứ sáu: Địa điểm, nơi chốn; nếu một người I’tikaaf tại một nơi không 

phải là Masjid thì việc I’tikaaf đó của y không được chấp nhận bởi việc I’tikaaf 

được giáo lý qui định là phải ở các Masjid. Nếu một người phụ nữ nói tôi muốn 



 
 

12 

I’tikaaf tại chỗ dâng lễ nguyện Salah trong ngôi nhà thì việc I’tikaaf đó của cô ta 

hoàn toàn trái với qui định của giáo lý về nơi chốn và địa điểm. Một thí dụ khác, 

một người muốn Tawaf nhưng anh ta thấy ngôi đền Ka’bah đông quá nên anh ta đi 

Tawaf từ bên ngoài Masjid thì việc Tawaaf đó không được chấp nhận vì địa điểm 

Tawaaf là ngôi đền Ka’bah. Allah  phán: 

ِۡر بَيَِّۡتَ لِل﴿ آئِفِنيَ َوَطه   [26سورة احلج: ] ﴾طذ

Và hãy giữ Ngôi Đền của TA trong sạch cho những người đi vòng quanh nó. 

(Chương 22 – Al-Hajj, câu 26). 

 Sự thờ phượng Allah  chỉ được chứng thực trong hai điều kiện: 

 Điều kiện thứ nhất: Ikhlaas (sự thành tâm) vì Allah . 

 Điều kiện thứ hai: Noi theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của Thiên sứ 

Muhammad . Và sự noi theo này chỉ được chứng thực với sáu điều vừa được nêu 

trên. 

 Và tôi xin nói với những người làm những điều Bid’ah mang tâm niệm 

Bid’ah tốt đẹp và mong muốn điều tốt lành và ân phước rằng nếu các vị muốn điều 

tốt lành và ân phước thì các vị chớ đừng làm những điều Bid’ah và tôi thực sự 

không biết bất cứ con đường tốt lành nào ngoài con đường của những người Salaf 

(các vị Sahabah và những người đi theo đường lối của họ). 

 Hỡi quí anh em đồng đạo, hãy dùng những chiếc răng hàm của mình cắn chặt 

con đường Sunnah của Thiên sứ , hãy đi theo lối của những vị Salaf ngoan đạo và 

làm những điều họ đã làm chớ đừng thêm bớt bất, cải biên bất cứ điều gì! Chắc 

chắn điều đó không làm thiệt hại cho quí anh em bất cứ điều gì. 

Quả thật, tôi cầu xin Allah  che chở tránh nói những điều mà tôi không có 

kiến thức cũng như không hiểu biết. Chúng ta thường thấy đa số những ai cố gắng 

duy trì những điều Bid’ah hay lơ là với những điều được giáo lý qui định cũng như 

những điều được Sunnah khẳng định; mỗi khi họ kết thúc những việc làm Bid’ah 

thì họ thường dửng dưng với những điều Sunnah xác thực. Tất cả những sự việc 

này đều là kết quả tai hại của việc làm Bid’ah gây ra cho trái tim. 

Nếu một người cảm nhận được mình đã đi theo điều không được giáo lý qui 

định thì y đã đạt được sự hoàn thiện của lòng kính sợ và sự thờ phượng Đấng Chủ 

Tể của vũ trụ và muôn loài, đạt được sự hoàn thiện trong việc đi theo vị Imam của 

những người ngoan đạo, vị dẫn đầu các vị Thiên sứ, vị Thiên sứ của Đấng Chủ Tể 

của vũ trụ và muôn loài, Muhammad . 

Tôi xin gởi lời khuyên đến những anh em Muslim đồng đạo, những người 

làm một điều gì đó từ những điều Bid’ah với tâm niệm Bid’ah tốt về những gì liên 

quan đến bản chất của Allah  hoặc các đại danh của Ngài hoặc các thuộc tính của 

Ngài, rằng hãy kính sợ Allah  và hãy dừng ngày các việc làm đó. Chúng ta chỉ 

được phép làm theo chứ không được phép sáng lập và cải biên, chúng ta được yêu 

cầu phải thành tâm vì Allah  chứ không yêu cầu tổ hợp Shirk, chúng ta được lệnh 

phải bám lấy Sunnah chứ không được lệnh làm điều Bid’ah, chúng ta được lệnh 
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làm những điều Allah  yêu thương chứ không phải những điều Shaytan thích thú. 

Chúng ta hãy xem xét và nhìn lại hành động của chúng ta có đúng với giáo lý của 

Allah  và đúng với con đường Sunnah của Thiên sứ  hãy chưa? 

Cầu xin Allah  hướng dẫn và soi sáng những ai đang chìm trong sự mê 

muội của những điều Bid’ah. Cầu xin Allah  làm cho trái tim đầy ắp ánh sáng của 

đức tin Iman và kiến thức. Cầu xin Allah  ban sự dễ dàng trên con đường thờ 

phượng Ngài và xin Ngài làm bầy tôi thành những người Wali ngoan đạo của Ngài 

và luôn cùng hội cùng thuyền với nhóm người thành đạt nơi Ngài. 

ْْجَعنِْيَ  اهلل  َوَصَّلذ 
َ
ْصَحابِهِ أ

َ
 وََسلذَم لََعَ نَبِي ِنَا ُُمَْمٍد َولََعَ ٓاِِلِ َوأ

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho vị Nabi của chúng ta 

Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người. 
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