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$  #  "       ! 
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

َ   هِلِ  َد ل  ِ ن ِبي ن ا ّم م  َّ د  ع،  َ   َِ
َ   ن  ّن   َ الس  ّال ل   َ الل  ِ ل  َّ د  ِ ل س، ُِ ّد   م،

،
ا  

ع،دّ   َ ا  م 
 
ِ أ  ،ْ ِع ج، 

 
ِهِ  أ ب،  :ل ح 

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên một mình 
Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng 
Muhammad, cho gia quyến của Người và cho tất cả các bạn 
đạo của Người. 

Quả thật, nhiều người khi đối mặt với những điều 
không hay xảy ra thường không biết dừng lại và suy ngẫm. 
Phản ánh về nguyên nhân của các sự việc đó, họ lại có những 
nhận thức sai lệch, niềm tin không đúng đắn. Một số người 
nghĩ rằng tôn giáo của những người ngoại đạo là chân lý bởi họ 
được ban cho ưu thế và quyền lực nên họ có thể đàn áp và bắt 
nạt những ai dưới thế hơn. 

Một số người nghĩ rằng những người của đức tin Iman 
phải luôn chịu sự hèn hạ, thấp kém trên thế gian này, việc 
Allah  ban cho họ thắng lợi và thành công không phải ở trên 
thế gian mà là ở cõi Đời Sau. 

Một số khác thì lại nghĩ rằng bản thân họ đã hoàn hảo 
bởi vì họ đã thực hiện đầy đủ những gì Allah  ra lệnh trong 
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giáo lý của Islam bằng kiến thức và hành động, họ nghĩ rằng 
họ đáng được Allah, Đấng Tối Cao giúp đỡ và ban cho thắng 
lợi, không có chuyện Ngài trì hoãn việc phù hộ và giúp đỡ, nên 
họ đã lấy cái tôi của họ hướng đến với sự ngờ vực và hoài nghi 
về lới hứa của Allah, Đấng Quyền Lực và Oai Nghiêm. 

Quả thật, những sự kiện mà cộng đồng trải qua ngày 
hôm nay đã gây những lầm tưởng sai lệch, do đó, cần phải có 
sự lưu ý, phân giải và điều chỉnh. 

Tôi đã nhìn thấy lời nói của Imam Ibnu Qayyim Al-
Jawzi  trình bày về những sai lệch tai hại của những nhận 
thức và quan niệm đó. Ông đã đề cập đến toàn bộ các nguyên 
tắc tranh luận, các nguyên do cho sự thắng lợi và thất bại, trình 
bày toàn bộ những bằng chứng giáo lý về ý nghĩa cũng như 
những hữu ích của sự thử thách. 

Nhìn vào những điểm quan trọng của bài viết, chúng 
tôi thấy rằng nên đánh dấu và liệt ra từ những lời nói đó thành 
một tiểu bức thông điệp hy vọng nó có thể là một phương 
thuốc điều trị cho những ai bị chi phối bởi ảo giác, bối rối và 
hoài nghi làm nhận thức và quan niệm bị ô nhiễm bởi những 
sai lệch.  

Cầu xin Allah  soi sáng và phù hộ! 

Imam Shamsu Addin Ibnu Qayyim Al-Jawzi  nói:  

Nếu tất cả mọi hành động gắn liền với sự yêu thích và 
lòng ham muốn thì  hạnh phúc có nghĩa là những điều yêu 
thích. Do đó, tất cả mọi sinh linh đều lao động và làm việc chỉ 
muốn được hạnh phúc và niềm vui, niềm vui và hạnh phúc là 
giá trị đầu tiên cho mọi ý định và mọi hành động, giống như sự 
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thống khổ là điều không được yêu thích cần phải thù ghét, 
ngăn chặn và dập tắt. 

Tuy nhiên, con người rơi vào tình trạng thiếu hiểu biết 
và bất công qua hai ý nghĩa: tôn giáo lệch lạc và cuộc sống thế 
tục bừa bãi. 

Họ tìm kiếm hạnh phúc bằng hai ý nghĩa đó nhưng 
thực tế hai ý nghĩa đó đã cho kết quả ngược lại. Hạnh phúc 
không đến với họ trong khi họ nỗ lực tìm kiếm nó nhưng sự 
đau khổ lại đến với họ trong khi họ đã cố chạy trốn khỏi nó. 

Hạnh phúc trọn vẹn là ở trong tôn giáo chân lý qua 
hiểu biết và hành động. Những người của tôn giáo này là 
những người của niềm hạnh phúc trọn vẹn, như Allah, Đấng 
Tối Cao đã phán trong Kinh sách của Ngài ở nhiều chỗ: 

قِيمَ ا ﴿ ۡسَت ٱلُۡم َ�َٰط  ٱلّصِ ٱلَۡمۡغُضوِب  ٥ ۡهِدنَا  هِۡم َ�ۡ�ِ  ۡ�َعۡمَت َعلَۡي
َ

� ِيَن  َّ ٱ َ�َٰط  ِِ
هِۡم َوَ�  لِّ�َ  َعلَۡي آ  ]٦، ٥ :وورال الفاتة[ ﴾ ٱلّض

Xin Ngài hướng dẫn bầy tôi con đường ngay chính. Con 
đường của những người mà Ngài đã ban hồng phúc cho họ 
chứ không phải con đường của những người mà Ngài đã 
giận dữ với họ, và cũng không phải con đường của những 
người lầm lạc và sai lệch.. (Chương 1 – Al-Fatihah, câu 5, 
6). 

﴿  ٰ�َ َۡش ُّ َوَ� � ََ يَِض ََ ََ ُهَدا  ََ ََ ّّ ٱ  ]١٢٣: وورال ط [ ﴾ ١َمَمِن 

Ai theo chỉ đạo của TA (Allah) thì sẽ không lầm lạc cũng 
không khổ sở. (Chương 20 – Taha, câu 123). 
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لَ  ﴿ َراَر  بۡ
َ
�ۡ ِحيٖ�  ١ ِ� نَعِي�ٖ ٱ َِ� َج اَر ل َّ ُُ ۡ ٱل  ّّ ِ ١٣: وورال االنفطار[ ﴾  ١َ

١٤[ 

Quả thật người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở nơi Thiên Đàng 
hạnh phúc. Và quả thật những kẻ tội lỗi sẽ bị đày vào Hỏa 
ngục. (Chương 82 – Al-Infitar, câu 13, 14). 

Những người được hướng dẫn và làm việc thiện tốt sẽ 
được Allah  hứa ban cho niềm hạnh phúc trọn vẹn ở cõi Đời 
Sau, và những người lệch lạc, tội lỗi bị cảnh báo về sự đau khổ 
ở cõi Đời Sau. Đây là những gì được tất cả các vị Thiên sứ từ 
vị đầu tiên cho đến vị cuối cùng đều thông điệp và được Allah 
 phán trong các Kinh sách của Ngài. 

 

Thử thách bởi nghịch cảnh và tai họa 
Con người thực sự đã nghe và đã thấy nhiều người có 

đức tin gặp phải những tai họa trên thế gian. Điều đó không có 
nghĩa rằng trên thế gian chỉ có những người có đức tin mới gặp 
phải những nghịch cảnh và tai họa còn những người vô đức tin 
và tội lỗi thì không. Thực tế, nhiều người vô đức tin và tội lỗi 
cũng gặp phải những tai ương và nạn kiếp giống như bao con 
người khác. 

Một số người quan niệm rằng hạnh phúc trên thế gian 
này chỉ dành riêng cho những người ngoại đạo và tội lỗi, còn 
những người có đức tin thì phần hạnh phúc của họ trên thế gian 
này thì rất ích. 
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Tương tự, họ cũng quan niệm rằng sự thắng lợi, danh 
dự và quyền thế trên thế gian chỉ thuộc về những người ngoại 
đạo và những người ngụy tạo đức tin. 

Allah  phán điều ngược lại với những quan niệm và 
suy nghĩ sai lệch đó: 

ِ�ِۦ َولِلُۡمۡؤمِنَِ�  ﴿ َِرُسو ةُ َول َّ لۡعِ ٱ  ِ ّ َِ  ]8: وورال النافقون[ ﴾َو

Danh dự và quyền thế đều thuộc về Allah, Sứ giả của Ngài 
và những người tin tưởng. (Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 
8). 

﴿  َّ و َُ ِ لَۡ�ٰل ٱ َُهُم  ّّ ُجنَدنَا ل  ]۱۷۳: وورال اللافات[ ﴾ ١َ

Và quả thật đoàn thiên binh (các Thiên thần) của TA sẽ 
giúp họ (những người Muslim) giành chiến thắng. 
(Chương 37 – Assafat, câu 173). 

قَِ�  ﴿ ُُ لِلُۡمّت ََ ٰقِ ََ لۡ  ]٨٣ :وورال القلص[ ﴾  ٨َوٱ

Và những người ngay chính biết sợ Allah sẽ luôn có một 
kết cuộc tốt đẹp. (Chương 28 – Al- Qasas, câu 83). 

Những người đó khi nghe những câu Kinh Qur’an này 
cũng như các câu Kinh mang nội dung tương tự khác thì họ 
cho rằng những điều này chỉ dành riêng cho những người có 
đức tin ở Đời Sau mà thôi, còn trên thế gian chúng ta chỉ thấy 
những người ngoại đạo và những người ngụy tạo đức tin luôn 
chiếm ưu thế hơn, luôn giành thắng lợi và quyền thế hơn, và 
Qur’an không nói ngược lại với cảm giác thực tế. Theo cách 
nghĩ này, khi họ bị kẻ thù là những người ngoại đạo và những 
người ngụy tạo đức tin hoặc những người tội lỗi giành lấy 
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thắng lợi và quyền thế trong khi họ là những người của đức tin 
và mộ đạo thì họ nói: chúng tôi là những người của chân lý, 
chúng tôi sẽ chiến thắng ở Đời Sau còn trên cõi trần tục này 
chúng tôi phải bị thất bại. 

Khi họ nghe lời hứa của Allah, Đấng Tối Cao rằng 
những người ngay chính biết sợ Allah sẽ luôn có một kết 
cuộc tốt đẹp. thì họ nói: đây là những gì xảy ra ở cõi Đời Sau 
mà thôi. 

Chúng ta đã nghe và đã thấy đa số những người này 
thường than trách và buộc tôi Thượng Đế. Al-Jahm bin Safwan 
đã đứng trước những người bị thương nói: các người hãy nhìn 
đi, Đấng Nhân Từ nhất của các người đã làm thế này sao?  

Ông ta muốn phủ nhận thuộc tính nhân từ và thương 
xót của Allah  cũng như sự anh minh trong định đoạt mọi sự 
việc của Ngài. 

Bạn cũng thấy nhiều người mỗi khi họ gặp phải một tai 
họa nào đó thì họ thường trách móc Allah , nói: Ôi Thượng 
Đế, tôi không làm tội gì cả sao Ngài là đối xử với tôi thế này! 

Không ít người đã nói với tôi (tác giả): Khi tôi quay về 
Ngài, sám hối với Ngài và làm điều thiện tốt và ngoan đạo thì 
Ngài lại hạn chế bổng lộc của tôi và làm cuộc sống của tôi trở 
nên khó khăn hơn, còn khi tôi trở lại với tội lỗi và theo dục 
vọng của bản thân mình thì bổng lộc và điều tốt lành lại đến 
với tôi. 

Tôi nói với họ: Đấy là sự thử thách, một cuộc thi kiểm 
tra từ Allah  để biết sự trung thực, chân thành và lòng kiên 
nhẫn của bạn. Ngài muốn biết bạn có trung thực và thành tâm 
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quay về với Ngài không, có kiên nhẫn chịu đựng những tai họa 
mà Ngài đã an bài và sắp đặt cho bạn không hay bạn là kẻ nói 
dối? 

 

Nguyên nhân và nguồn gốc của quan niệm sai 
trái 

Những lời nói cũng như những suy nghĩ dối trá và 
không đúng dựa trên hai mặt: 

Mặt thứ nhất: Người bề tôi suy nghĩ tốt cho chính 
bản thân và sự hành đạo của y, y cho rằng y đã thực hiện tất cả 
những bổn phận tôn giáo và từ bỏ tất cả những gì bị nghiêm 
cấm, cho nên y cho rằng y là người đáng giành được thắng lợi 
trước đối thủ và kẻ thù cũng như đáng sống trong sự bình an 
không có tai họa. 

Mặt thứ hai: Người bề tôi cho rằng Allah, Đấng Tối 
Cao không ủng hộ và giúp đỡ những người của tôn giáo chân 
lý giành chiến thắng, họ cho rằng Ngài không cho kết quả tốt 
đẹp trên thế gian tương ứng với việc làm ngoan đạo và thiện tốt 
của họ mà để họ sống trong cuộc đời bất công và dưới quyền 
của những kẻ vô đức tin. 

Thật tai hại và tồi tệ cho những người hành đạo thiếu 
hiểu biết như thế này, những người không thấu hiểu giáo lý lại 
cho mình là những người của kiến thức và am hiểu về đạo 
nhưng thức chất chẳng có sự hiểu biết nào về cái đích thực của 
tôn giáo cả. 
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Nguồn gốc của hai mặt sai trái trên là sự thiếu hiểu biết 
về mệnh lệnh và tôn giáo của Allah , thiếu hiểu biết về lời 
hứa ban thưởng và cảnh báo trừng phạt của Ngài. 

Nếu người bề tôi cho rằng y đã thực hiện đúng theo tôn 
giáo chân lý, đã chấp hành các mệnh lệnh một cách công khai 
và thầm kín, từ bỏ những điều nghiêm cấm một cách công khai 
và thầm kín thì đấy là sự thiếu hiểu biết của y về tôn giáo chân 
lý của Allah  cũng như ý nghĩa của nó, y không biết gì về 
quyền của Allah  đối với y và bản chất đích thực của tôn 
giáo.  

Còn nếu như y quan niệm rằng người của chân lý 
không được Allah, Đấng Tối Cao giúp đỡ và phù hộ trên thế 
gian và ở cõi Đời Sau, hoặc y cho rằng kết cuộc tốt đẹp trên thế 
gian chỉ dành cho những người ngoại đạo và những người 
ngụy tạo đức tin, hoặc cho rằng những người xấu xa tội lỗi 
luôn thắng thế những người lương thiện và mộ đạo, thì đây là 
sự thiếu hiểu biết của y về lời hứa ban thưởng và lời cảnh báo 
về sự trừng phạt của Allah . 

 

Hãy kiểm điểm bản thân bạn 
Quả thật, nhiều người bề tôi bỏ bê những điều Wajib 

(bổn phận bắt buộc) do không biết, những người khác biết 
những điều Wajib nhưng cũng bỏ bê hoặc là do lười biếng, xao 
lãng hoặc là do suy luận lệch lạc và bắt chước theo người khác. 
Đa số người không xem những điều Wajib trong tôn giáo là bắt 
buộc mà chỉ mang tính khuyến khích và tự nguyện. 
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Những người này thường bỏ bê những nghĩa vụ tôn 
giáo bắt buộc, làm những điều bị nghiêm cấm, không những 
những điều nghiêm cấm qua hành động mà có thể họ còn phạm 
vào những điều nghiêm cấm qua tâm niệm, tội lỗi nặng hơn 
các tội lỗi. 

Nhiều người thờ phượng Allah  bằng sự từ bỏ 
những nghĩa vụ bắt buộc, không kêu gọi mọi người làm việc 
thiện tốt cũng không ngăn cản mọi người làm chuyện xấu và 
tội lỗi trong khi họ có khả năng, rồi họ quả quyết khẳng định  
rằng họ đang đến gần Allah, Đấng Tối Cao. 

Không ít người thờ phượng Allah  bằng cách làm 
những điều mà Ngài nghiêm cấm và cho rằng đó là tuân lệnh 
và đến gần Ngài. Đây là những người tội lỗi và xấu xa. 

Nhiều người cho rằng họ là những người bị đàn áp, bị 
đối xử bất công, họ cho rằng họ luôn đi trên chân lý về mọi 
mặt. Không thể có chuyện như thế, chắc chắn không phải lúc 
nào họ cũng đúng và chân lý, chắc chắn họ có lúc đúng và có 
lúc sai. 

 

Allah chỉ giúp đỡ và phù hộ cho điều chân lý và 
những người của chân lý 

Allah, Đấng Tối Cao chỉ giúp đỡ và phù hộ cho tôn 
giáo của Ngài, đảng phái của Ngài và những người thực hiện 
và chấp hành theo đúng tôn giáo của Ngài, Ngài không giúp đỡ 
và phù hộ cho những điều sai trái và vô lý cho dù ai đó có tự 
cho rằng y ở trên chân lý và đúng.  
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Danh dự và quyền thế là của những người có đức tin 
vào những gì mà Allah  gởi đến qua các vị Thiên sứ của 
Ngài trong các Kinh sách của Ngài, đó là kiến thức, việc làm 
và hoàn cảnh. 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

ّمۡؤمِنِ�َ  ﴿ نُتم  ُُ  ِّ ِ َّ ۡعلَۡو
َ
�ۡ ٱ نُتُم 

َ
نُوا  َوَ ََ ۡ ََ هُِنوا  َوَ�  وورال هل [ ﴾ ١ َوَ� ََ

 ]139: عممان

Và các ngươi chớ yếu lòng cũng như chớ buồn phiền, rồi 
các ngươi sẽ chiến thắng nếu các ngươi thật sự có đức tin. 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 139). 

Quyền thế của người bề tôi tùy thuộc vào đức tin của 
y. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةُ  ﴿ َّ لۡعِ ٱ  ِ ّ َِ ِ�ِۦ َولِلُۡمۡؤمِنَِ�  َو َِرُسو  ]8: وورال النافقون[ ﴾َول

Danh dự và quyền thế đều thuộc về Allah, Sứ giả của Ngài 
và những người tin tưởng. (Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 
8). 

Quyền thế và danh dự của người bề tôi sẽ tùy thuộc 
vào đức tin Iman và hành động thực tế của y, nếu y mất đi 
danh dự và quyền thế có nghĩa là y đã mất đi đức tin cũng như 
các biểu hiện của đức tin. 

Tương tự, sự bảo vệ từ nơi Allah đối với người bề tôi 
cũng tùy thuộc vào đức tin của y. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َُ ِ َ يَُ�َٰ َّ ٱ  ّّ ِ َمُنوٓ  ِ ِيَن َءا َّ ٱ  ]۳۸: وورال ا ج[ ﴾ ا ۗ َعِن 
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Quả thật Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin. (Chương 22 
– Al-Hajj, câu 38). 

Khi nào sự bảo vệ trở nên yếu đi thì có nghĩa là đức tin 
Iman của người bê tôi đã giảm sút. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ُّ
َ

َ � َك َٓ َُ ۡس ّ َح ِِ ٱّّ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َها  مَِن  َعَك  ََ ّّ ٱ ُ َوَمِن  َّ : وورال األنفال[ ﴾ ٦ٱ
٦٤[ 

Hỡi Nabi (Muhammad!) Allah đủ giúp Ngươi và những 
người có đức tin đi theo Ngươi. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 
64). 

Có nghĩa là sự trợ giúp của Allah  sẽ được diễn ra 
tùy thuộc vào việc họ đi theo vị Thiên sứ của Ngài, vâng lời và 
tuân lệnh Người, cho nên nếu đức tin Iman giảm thì sự trợ giúp 
của Allah  cũng sẽ giảm đi. 

Và phái Sunnah & Jama’ah quan niệm rằng đức tin 
Iman có sự tăng giảm. 

Sự bảo hộ của Allah  đối với người bề tôi cũng tùy 
thuộc vào đức tin Iman của y. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ٱلُۡمۡؤمِنَِ�  ﴿  ّ ِِ ُ َو َّ  ]68: وورال هل عممان[ ﴾ ٦َوٱ

Và Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức tin. 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 68). 

ِينَ  ﴿ َّ ٱ  ّ ِِ ُ َو َّ َمُنوا   ٱ  ]۲٥۷: وورال القمال[ ﴾َءا
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Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức tin. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 257).  

ٱ ﴿  ّّ َ
ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوَ  ََ َ َم  .]19: وورال األنفال[ ﴾ ١َّ

Và quả thật Allah luôn ở bên những người có đức tin. 
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 19). 

Tương tự, sự cổ vũ, giúp đỡ trọn vẹn cũng chỉ dành 
cho những ai có đức tin trọn vẹn. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡشَ�ُٰد  ﴿
َ
�ۡ ٱ ُقوُم  َُ ۡ�َيا َوَ�ۡوَم  ُّ ٱ َيٰوةِ  َ ۡۡ ٱ  ِِ َمُنوا   يَن َءا ِ َّ ُ رُُسلََنا َوٱ ُُ َن َّ وورال [ ﴾٥ِِنّا 

 ]٥۱: غفم

Chắc chắn TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có 
đức tin ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân 
chứng sẽ đứng ra làm chứng. (Chương 40 – Ghafir, câu 51). 

رِ�َن  ﴿ ٰهِ ُحوا  َ� ََ ِۡ َ
ٰ َعُدّوِهِۡم ََأ َ�َ َمُنوا   ِيَن َءا َّ ٱ يّۡدنَا 

َ
: اللفوورال [ ﴾  ١َََ
۱٤[ 

Nhưng TA (Allah) đã tăng cường sức mạnh cho những ai 
có đức tin chống lại kẻ thù của họ và họ giành chiến thắng. 
(Chương 61 – Assaff, câu 14). 

Như vậy, ai mà đức tin Iman của y giảm thì phần giúp 
đỡ và ủng hộ từ nơi Allah  dành cho y cũng trở nên giảm. 
Có nghĩa là, nếu người bề tôi gặp phải tai họa xảy đến với bản 
thân hay tài sản của y hoặc bị thua cuộc trước kẻ thù của y thì 
đó là do tội lỗi của y, hoặc là do y bỏ bê những nghĩa vụ bắt 
buộc hoặc là do y làm điều bị nghiêm cấm, và đó chính là sự 
giảm sút của đức tin Iman. 



Tại Sao Chúng Ta Bị Thử Thách ? 
 

15 

Với những điều vừa nêu trên, những thắc mắc và hoài 
nghi của nhiều người đã được tan biến qua lời phán của Allah, 
Đấng Tối Cao: 

﴿  ًَ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َسبِي  َ�َ رِ�َن  ُِٰ �َۡ ُ لِل َّ ٱ  َُ َۡع ََ لَن   - ١٣٨: وورال النساء[ ﴾ ١َو
١٤١[ 

Và không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có 
đức tin thắng những người có đức tin. (Chương 4 – 
Annisa’, câu 138 - 141). 

Những người vô đức tin sẽ không có đường giành 
quyền thắng lợi đối với những người có đức tin trừ phi đức tin 
Iman của những người có đức tin trở nên giảm sút và yếu đi. 
Những người vô đức tin sẽ tìm thấy con đường thắng lợi khi 
mà những người có đức tin không còn biết tuân lệnh Allah  
nữa. 

Do đó, người có đức tin sẽ giành lấy danh dự, quyền 
thế, được phù hộ và che chở trong mọi hoàn cảnh. Cho dù bao 
nhiêu lực lượng tập hợp lại nhưng chỉ cần y thực sự có đức tin 
và biểu hiện chân thật đức tin của y công khai và thầm kín thì 
chắc chắn y sẽ được Allah  giúp đỡ, phù hộ và che chở, bởi 
Ngài đã phán: 

﴿  ََ ۡ ََ هُِنوا  َوَ�  ّمۡؤمِنِ�َ َوَ� ََ نُتم  ُُ  ِّ ِ َّ ۡعلَۡو
َ
�ۡ ٱ نُتُم 

َ
وورال هل [ ﴾ ١ نُوا  َوَ

 ]139: عممان

Và các ngươi chớ yếu lòng cũng như chớ buồn phiền, rồi 
các ngươi sẽ chiến thắng nếu các ngươi thật sự có đức tin. 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 139). 
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هُِنوا  َوََۡدعُ  ﴿ ََ ََ ُ�ۡم ََ ن يَِ�َ لَ َمَعُ�ۡم َو  ُ َّ َّ َوٱ ۡعلَۡو
َ
�ۡ ٱ نُتُم 

َ
ّسلِۡم َوَ ٱل   َِ ٓوا  ِ

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم 
َ
 ]35: وورال ممد[ ﴾ ٣َ

Bởi thế, các ngươi chớ nản lòng và chớ nhút nhát kêu gào 
hòa bình trong lúc các ngươi nắm ưu thế; và Allah luôn ở 
bên các ngươi và Ngài sẽ không bao giờ làm phí mất công 
sức của các ngươi. (Chương 47 – Muhammad, câu 35). 

Đây là lời hứa chắc chắn và bảo đảm dành cho đức tin 
và hành động biểu hiện của đức tin. Đức tin và hành động biểu 
hiện đức tin là binh lính của Allah , là sự phù hộ của Ngài 
dành cho những bề tôi đặt trọn niềm tin nơi Ngài.  

 

Những người có đức tin được giúp đỡ trên thế 
gian 

Đã có nhiều người suy nghĩ sai lệch, họ nghĩ rằng 
những người của tôn giáo chân lý ở trên thế gian sẽ là những 
người phải luôn chịu cảnh dưới quyền, luôn phải chịu cảnh 
thua thiệt, trừ phi họ phải chọn lấy con đường khác để đi. 
Những người này thực sự đã không tin vào lời hứa của Allah 
 rằng Ngài giúp đỡ và ủng hộ tôn giáo và các bầy tôi của 
Ngài. 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُ رُُسلََنا ﴿ ُُ َن َّ ۡشَ�ُٰد  ِِنّا 
َ
�ۡ ٱ ُقوُم  َُ ۡ�َيا َوَ�ۡوَم  ُّ ٱ َيٰوةِ  َ ۡۡ ٱ  ِِ َمُنوا   يَن َءا ِ َّ وورال [ ﴾٥َوٱ

 ]٥۱: غفم
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Chắc chắn TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có 
đức tin ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân 
chứng sẽ đứng ra làm chứng. (Chương 40 – Ghafir, câu 51). 

﴿   َّ و َُ ِ لَۡ�ٰل ٱ ُهُم   ِ َّ ٱ َب  َۡ ّّ ِح ِ َمُنوا  ََن ِيَن َءا َّ َ َوٱ ُ�َ رَُسو َ َو َّ ٱ َتَوّ�  َُ  ﴾ ٥َوَمن 
 ]٥٦: وورال الائدال[

Và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài và 
những ai có đức tin thì họ là đảng phái của Allah; họ sẽ là 
những người chiến thắng vẻ vang. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 
câu 56). 

لَِّ�  ﴿ َذ
َ
�ۡ ِِ ٱ �َِك  � ََ و 

ُ
َ َٓ ُ�َ رَُسو َ َو َّ ٱ  َّ ُاَآّوو ِيَن  َّ ٱ  ّّ ِ نَا۠  ٢ِ

َ
�  ّ ََ ِ ل ۡۡ َ

�َ  ُ َّ ٱ َتَ   َُ

 � رُُسِ�ٓ ٞ  َو َ�َِ َّ َع ِ َ ََو َّ ّّ ٱ ِ  ]۲۱، ۲۰: وورال الجادلة[ ﴾ ٢ ِ

 Quả thật, những ai chống đối Allah và Sứ giả của Ngài là 
những kẻ bị hạ nhục. Allah đã định đoạt rằng: “TA và Sứ 
giả của TA nhất định sẽ thắng”. Quả thật Allah là Đấng 
Quyền Lực và Toàn Năng. (Chương 58 – Al-Mujadalah, câu 
20, 21). 

Những lời hứa thế này được nói trong Qur’an rất 
nhiều. Và quả thật, Allah  cũng phán bảo rằng những tai họa 
xảy đến cho người bề tôi hay sự thất bại của y trước kẻ thù 
hoặc những điều không hay khác xảy đến với y nguyên nhân 
đều là do tội lỗi của y mà thôi. 

Và một trong những nguyên nhân không nhận được sự 
trợ giúp và phù hộ của Allah  là nhờ vã và cầu cứu đến 
những người vô đức tin, như Ngài đã phán: 
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ُحۡ�َم  ََ
َ
ِ ُحۡكمٗ َ َّ مَِن ٱ َسُن  ۡح

َ
َّ  َوَمۡن َ ُغو َۡ َُ  ِ ٰهِلِّيُ َٰ لۡ َِّقۡو�ٖ ٱ َّ  ا ل ُِنو  ﴾ ٥يَُو

 ]٥٠ - ٤٨: الائدال وورال[

Phải chăng họ mong được phân xử theo luật lệ của thời kỳ 
ngu muội? Và ai phân xử tốt hơn Allah cho đám người có 
đức tin? (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48 – 50). 

﴿  ٓ ۡوِ�َا
َ
َ �ٓ َٰر ََ ُهوَو َوٱّّ ٱۡ�َ ِذُووا   ّت َّ َمُنوا  َ�  ِيَن َءا َّ ٱ َها  ُّ َ

َ � ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َٓ
َ
ُهۡم َ  َءۘ َ�ۡعُض

ٱ  ّّ ِ ِ ۗ ُهۡم مِۡن  َ ُُ ۡم ََنِنّ ّمِنُ� ُّهم  َتَول َُ ٰلِِمَ� َوَمن  َّ ل ٱ َقۡوَم  لۡ ٱ ۡهِدَ  َُ  �َ َ َّ٥  ٓ َمَ�َ
َرٞض  ّم ِهِم  ِِ َُلُوِ ِيَن  َّ َّ  ٱ رُِعو ٰ�َُ�   ٞ َِرة ّ َُِصيبََنا َوآ�

َ
َ � ََ ۡ ََ  َّ ُقولُو َُ هِۡم   َمَعَ�  مِي

رٖ ٱ ۡم
َ
ۡو َ

َ
ۡتِح َ َُ لۡ ِ�َ بِٱ

ۡ
ّ يَأ

َ
َ ُ هِۡم َ�ِٰدمَِ� ّمِۡن ِعن َّ ِس ُُ ن

َ
َ ٓ ِِ وا   ّ ََ َ

َمآ َ  ٰ َ�َ ُِحوا   ۦ َمُيۡصَ ِ ِدِ
َمُنٓوا   ٥ َن َءا ِي َّ ٱ ُقوُ�  لََمَعُ�ۡم   َوَ� ُهۡم  ِهِۡم ِِّ� يَۡ�ٰن

َ
� ۡهَد  ِ َج َّ َسُموا  بِٱ َۡ

َ
ِيَن َ َّ ٱ ُؤَ�ٓءِ  َؤ�

َ
َ

َ�ِٰ�ِ�َن َحََِط  ُحوا   ََ ِۡ َ
ُهۡم ََأ ۡعَ�ٰلُ

َ
مِنُ�ۡم   ٥ۡت َ ۡرََّد  َمن يَ َمُنوا   ِيَن َءا َّ ٱ َها  ُّ َ

َ � َٓ

َِقۡو�ٖ  ُ ب َّ ٱ  �ِ
ۡ
أ ََ يَ َسۡو ٍُ  َعن وِينُِِۦ ََ ِلّ ذ

َ
َ َٓ ُُ ونَ َّ ِح ُهۡم َوُ� َّ ِ ٍ� َ�َ  ُا َّ ِع

َ
ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َ  َ�َ

 ِِ  َّ ٰهُِدو َٰ رِ�َن يُ ُِٰ لَۡ� َُ َ�ٓ�ِٖ��  ٱ َّ لَۡوَم اَُو َ�َ ِ َوَ�  َّ ٱ  ُِ ٱ َسبِي  ُُ َِك ََۡض ِ يُۡؤِّيُِ َ�ٰل َّ

َشَ  ٌَ َعلِيمٌ َمن � َ�ِٰس  ُ َّ ِيَن  ٥ آُء  َوٱ َّ ٱ َمُنوا   ِيَن َءا َّ َ َوٱ ُ�ُ رَُسو ُ َو َّ ٱ ِِّ�َما َوِ�ُّ�ُم 
ٰوةَ َوُهمۡ  َُ َّ ٱل  َّ ٱلّصلَٰوةَ َوُ�ۡؤَُو  َّ قِيُمو َّ  يُ ِيَن  ٥َ�ُُِٰعو َّ َ َوٱ ُ�َ رَُسو َ َو َّ ٱ َتَوّ�  َُ َوَمن 

 َّ و َُ ِ لَۡ�ٰل ُهُم ٱ  ِ َّ ٱ َب  َۡ ّّ ِح ِ َمُنوا  ََن  ]٥٦ - ٥۱: وورال الائدال[ ﴾ ٥َءا

Hỡi những người có đức tin! Chớ kết thân với những 
người Do Thái và tín đồ Thiên Chúa giáo. Họ là đồng minh 
bảo vệ lẫn nhau. Và ai trong các ngươi (Muslim) quay về 
kết thân với họ thì là người của họ. Quả thật, Allah không 
hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. Bởi thế, Ngươi 
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(Muhammad) thấy những kẻ mang trong lòng một chứng 
bệnh (giả dối) lăng xăng tới lui giữa bọn họ, nói: “Chúng 
tôi sợ gặp phải điều chẳng lành”. Cho nên, giả sử Allah ban 
cho một thắng lợi hoặc một quyết định nào khác từ Ngài thì 
họ sẽ vô cùng hối tiếc về những điều mà họ đã giấu giếm 
trong lòng. Còn những người có đức tin sẽ nói: “ Phải 
chăng đây là những kẻ đã thề thốt bằng lời thề mạnh bạo 
nhất nhân danh Allah rằng họ sẽ luôn luôn sát cánh với các 
người?” Việc làm của họ sẽ vô ích bởi thế họ sẽ trở thành 
những kẻ thua thiệt. Hỡi những người có đức tin! Nếu ai 
trong các ngươi bỏ đạo của mình thì Allah sẽ đưa một đám 
người mà Ngài sẽ yêu thương họ và họ sẽ yêu thương Ngài; 
họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những người có đức tin 
nhưng lại khắt khe với những kẻ vô đức tin; họ sẽ chiến 
đấu cho chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời 
trách móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà 
Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và Allah là Đấng 
Rộng rãi Bao la, Đấng Hiểu biết và Am tường mọi việc. 
Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các ngươi chỉ có Allah và Sứ 
giá của Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo 
dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah và cúi đầu thần phục 
(Allah); và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài 
và những ai có đức tin thì họ là đảng phái của Allah; họ sẽ 
là những người chiến thắng vẻ vang. (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 51 – 5٦). 

Allah  phủ nhận những ai cầu cứu cũng như mong 
sự ủng hộ cổ vũ từ nhóm phái khác nhóm phái của Ngài và 
Ngài cho biết rằng nhóm phái của Ngài là những người giành 
thắng lợi. 

Hãy xem các lời phán của Allah : 
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َُهۡم َعَوابً  ﴿ ّّ ل َ
قَِ� بِأ ُِٰ ََ ٱلُۡم  ِ ِ ّّ َ ِ�ًما َ

َ
مِن  ١ا َ ۡوِ�َآَء 

َ
رِ�َن َ ُِٰ �َ لۡ ٱ  َّ ِذُوو ّت َُ َن  ِي َّ ٱ

َ�ِيعٗ   ِ ّ َِ  َ ة َّ لۡعِ ٱ  ّّ ِ ةَ ََن َّ ِ لۡع ٱ ُهُم  َّ ِعنَد يَبَۡتُغو
َ

� ٱلُۡمۡؤمِنَِ�    ِّ وورال [ ﴾  ١ا ُوو
 ]١٣٩ِ ١٣٨:النساء

Hãy báo tin cho những người giả tạo đức tin về một sự 
trừng phạt đau đớn đang chờ đợi chúng: Những ai nhận 
những kẻ ngoại đạo làm người bảo hộ thay vì những người 
có đức tin. Phải chăng họ muốn tìm quyền vinh nơi chúng? 
Bởi vì quả thật, mọi thứ quyền vinh đều thuộc nơi một 
mình Allah. (Chương 4 – Annisa’, câu 138, 139). 

ةُ َُ  ﴿ َّ ِ لۡع ٱ  ِ ّ َِ َذّ�  َو
َ
�ۡ ٱ َها  مِنۡ  َّ َع

َ
�ۡ ٱ رَِجّن  ُۡذ ٱلَۡمِديَنُِ َ�   َِ ِ ٓ لَ�ِن رَّجۡعَنا  َّ ُقولُو

 َّ ۡعلَُمو َُ قَِ� َ�  ُِٰ ََ ٱلُۡم ِٰ�ّن  ََ ِ�ِۦ َولِلُۡمۡؤمِنَِ� َو َِرُسو  ]8: وورال النافقون[ ﴾٨ َول

Chúng tuyên bố: “Nếu chúng tôi trở về Madinah, người 
quyền thế nhất sẽ đuổi thằng tồi nhất ra khỏi đó”. Nhưng 
những kẻ ngụy tạo đức tin không biết rằng danh dự và 
quyền thế đều thuộc về Allah, Sứ giả của Ngài và những 
người  tin tưởng. (Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 8). 

رِ�دُ  ﴿ َّ يُ َ�ِيًعا   َمن َ� ةُ  َّ لۡعِ ٱ  ِ ةَ ََلِلُّ َّ لۡعِ ُُ   ٱ لَۡعَم لّطّيُِ  َوٱ ٱ ُِم  ََ لۡ ٱ ِ يَۡصَعُد  ُۡ�َِِ
 ٰ َّ ل َ  ٱ ُُ ۡرَمُع  ]۱۰: وورال فاطم[ ﴾ لُِح يَ

Ai muốn quyền hành, danh dự và vinh quang thì tất cả 
như thứ đó đều thuộc về Allah. Mọi lời tốt đẹp sẽ đi lên đến 
tận Ngài (Allah) và mọi việc làm phúc thiện và ngoan đạo 
nâng lên cao. (Chương 35 – Fatir, câu 10). 



Tại Sao Chúng Ta Bị Thử Thách ? 
 

21 

Có nghĩa là ai muốn quyền thế, danh dự và vinh quang 
thì hãy tìm lấy nó qua việc tuân lệnh và phục tùng Allah  từ 
những lời nói tốt đẹp và những việc làm thiện tốt. 

Allah, Đấng Tối Cao phán bảo những người có đức tin: 

لُّوا   ﴿ وا  لََو ُر َُ ََ ِيَن  َّ ٱ َٰتلَُ�ُم  َٰ ا َوَ� نَِصٗ��  َولَۡو  َّ َوِ�ّٗ ُِدو ََ ّم َ�  ُُ َٰر  ََ ۡو
َ
�ۡ  ٢ٱ

 َۡ َّ  ِ َّ ٱ  ِ ُِسّنُ َِد ل
َِ لَن  و َو ُُ َۡ َب مِن  لِّ  ََۡد َللَۡت  ِ ٱ َّ ٱ  َُ َٗ ُسّن وورال [ ﴾  ٢ِدي

 ]٢٣ِ ٢٢: الفتح

Và nếu những kẻ không có đức tin đến tấn công các ngươi 
thì chắc chắn chúng sẽ quay đầu tháo lui rồi chúng sẽ 
không tìm được một Đấng Che chở hay một cứu nhân nào 
để giúp đỡ. Đường lối xử lý của Allah đã xảy ra từ trước. 
Và Ngươi (Muhammad) sẽ không bao giờ thấy có một sự 
thay đổi trong đường lối của Allah. (Chương 48 – Al-Fath, 
câu 22, 23). 

Đây là lời phán của Allah  đến những người có đức 
tin đã chấp hành và thực hiện theo đức tin Iman một cách công 
khai và thầm kín. 

Allah  phán: 

قَِ�  ﴿ َُ لِلُۡمّت ََ ٰقِ ََ لۡ ٱ  ّّ ِ  ]49: وورال هود[ ﴾ ٤ِ

Chắc chắn kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của những người 
ngoan đạo. (Chương 11 – Hud, câu 49). 

﴿  ُُ ََ ٰقِ ََ لۡ ٰٓ َوٱ ۡقَو  ]132:وورال األنبياء[ ﴾ ١لِلّت
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Và kết cuộc tốt đẹp dành những những có Taqwa (ngay 
chính, kính sợ và ngoan đạo). (Chương 20 – Taha, câu 132). 

Kết cuộc tốt đẹp ở đây muốn nói là kết cuộc tốt đẹp ở 
trên thế gian trước cuộc sống Đời Sau, bởi vì nó được đề cập 
sau câu chuyện của Nabi Nuh . Allah phán: 

آءِ َِلَۡك  ﴿ ََ �
َ
ُِ  مِۡن َ َۡ َب مِن  ُمَك  نَت َوَ� ََۡو

َ
َهآ َ ۡعلَُم َّ نَت  ُُ َما  و  َهآ َِِ�َۡك ٱلَۡغۡيِ  نُوِحي

و  ۡ�ِ ِۡ و ََٱ قَِ�   َ�َٰو� َُ لِلُۡمّت ََ ٰقِ ََ لۡ ٱ  ّّ ِ  ]49: وورال هود[ ﴾ ٤ِ

Đây là câu chuyện vô hình mà TA đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad), Ngươi và cộng đồng của Ngươi chưa từng 
biết đến câu chuyện này trước đây. Bởi thế, hãy kiên nhẫn 
chịu đựng. Chắc chắn kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của những 
người ngoan đạo. (Chương 11 – Hud, câu 49). 

Kết cuộc tốt đẹp của Ngươi (Muhammad) và những ai 
cùng với Ngươi giống như kết cuộc tốt đẹp của Thiên sứ Nuh 
 và những ai cùng với Y. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُهۡم  ﴿ ۡيـُد َُ ۡم  َُ ـ ّ ُُ ُقوا  َ� يَ ّت َّ وا  َو ّ ََۡصِ�ُ : وـورال هل عمـمان[ ﴾ اۗ  ًٔ َشـۡ� َ
120[ 

Nhưng nếu các ngươi kiên nhẫn và sợ Allah thì mưu kế 
hiểm độc của chúng chẳng hại gì được các ngươi. 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 120). 

َسـُِ  ﴿ ۡم ُ�م ِ�َ ِّ ۡم َر َُ ۡمِدۡو ُُ رِهِۡم َ�َٰوا  ّمِن ََۡو ُ�م  َُو
ۡ

ُقوا  َوَ�َ ّت َّ وا  َو ِّ ََۡصِ�ُ بََ��  ِ
ٰٖف  ََ َسّوِمَِ� ّمِ َءا ُم �َِكُِ  � ََ ٱلَۡم  ]125: وورال هل عممان[ ﴾ ١َن 
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Vâng, nếu các ngươi kiên trì và sợ Allah, và nếu chúng 
(quân địch) tấn công các ngươi với lực lượng hùng mạnh 
thì Thượng Đế của các ngươi sẽ tăng cường cho các 
ngươi năm ngàn Thiền thần mang dấu hiệu đặc biệt. 
(Chương 3- Ali-Imran, câu 125). 

Allah, Đấng Tối Cao cho biết về Yusuf  rằng 
Người đã được cứu giúp va ban cho thắng lợi bởi sự kiên 
nhẫn và lòng Taqwa của Người, Ngài phán: 

نَا۠ يُوُسُف َوَ�ٰوَ  ﴿
َ

� نَت يُوُسُفو ََاَ� 
َ
�َ ءِنَّك 

َ
و ََالُٓوا  َ ٓ ُ َعلَۡيَنا َّ ٱ َمّن  ِ�ق ََۡد 

َ
َ  آ َ ُُ ِِنّـ

ِسنَِ�  ۡح ٱلُۡم َر  ۡج
َ
َ َُ َ َ� يُِضي َّ ٱ  ّّ ِ ّتِ  َوَ�ۡصِ�ۡ ََن َُ  ]90: وورال يووف[ ﴾ ٩َمن 

Họ lên tiếng: “Có thật Ngài là Yusuf?”. Y đáp: “Vâng, 
tôi chính là Yusuf đây. Và đây là đứa em của tôi. Quả 
thật, Allah đã nhân từ với chúng ta. Quả thật, ai sợ Allah 
và kiên nhẫn thì chắc chắn Allah sẽ không bao giờ làm 
mất phần thưởng của những người làm tốt. (Chương 12 
– Yusuf, câu 90). 

ُقوا  ﴿  ّت َّ  ِّ َمُنٓوا  ِ ِيَن َءا َّ ٱ َها  ُّ َ
َ � لُّ�مۡ َٓ  ُ َۡع ََ  َ َّ ُۡرََا�ٗ  ٱ ۡر َعنُ�ۡم َ ِ ُّ ا َوُ�َ�

لَۡعِظيِم  َٔ َسّ�ِ  ُِ ٱ ۡض َُ لۡ ٱ ُ ُذو  َّ لَُ�ۡمۗ َوٱ ۡر  ُِ  .]٢٩: وورال األنفال[﴾  ٢اَُِ�ۡم َوَ�ۡغ
Này hỡi những người có đức tin! Nếu các ngươi sợ Allah, 
Ngài sẽ ban cho các ngươi tiêu chuẩn phân biệt, Ngài sẽ giải 
tỏa các ngươi khỏi những việc làm tội lỗi và Ngài sẽ tha thứ 
tội lỗi cho các ngươi. Bởi Allah là Đấng có vô vàn thiên ân 
vĩ đại. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 29). 
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Tiêu chuẩn phân biệt có nghĩa là sự vinh dự, quyền 
thế, sự thắng lợi, thành công và ánh sáng để phân biệt giữa 
cái đúng và sai, giữa chân lý và lệch lạc. 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

رَٗجا  ﴿ ۡ�َ َ ُ�ّ  ُ َۡع ََ  َ َّ ٱ   ِ ّت َُ ۡ  ٢َوَمن  َّ َتَو َُ ِسُ   َوَمن  َاََۡ  �َ  ُُ مِۡن َحۡي  ُُ َُُۡ ۡر َوَ�
  َٓ ُُ َُ ۡس ُهَو َح ِ َم َّ ٱ  ]۳، ۲: وورال الطَق[ ﴾َ�َ 

Và ai kính sợ Allah thì Ngài sẽ mở cho y một lối thoát, và 
Ngài sẽ ban phát bổng lộc cho y theo cách mà y không thể 
ngờ tới; và ai phó thác cho Allah thì Ngài sẽ phù hộ cho y. 
(Chương 65 – Attalaq, câu 2, 3). 

Ông Abu Zdar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  
nói: 

ت،ّهم،  ل و،  « ع  ا اآلي ِة ل و و  ّهم، بِهذ 
ّ ُّ ِمن  اا اّ    .رلاَ ابن ماج  لابن أ  النيا » ع 

“Nếu tất cả nhân loại đều làm theo câu Kinh này là chắc 
chắn họ sẽ được phồn thịnh” (Ibnu Ma-jah, Ibnu Abi 
Addunya). 

 

Hãy nói: “Đó là từ chính bản thân các ngươi” 

﴿  ٓ َولَّما
َ
َ ٞ ُ ََ ّمِصي ۡتُ�م  ََ ٰ ََ َ

و  َ ٰ َ�َٰو� َّ َ
� َها َُلُۡتۡم  لَۡي ۡۡ ّمِ ُتم  َۡ َِ َ

ُهَو مِۡن ِعنِد ََۡد َ  ُۡ َُ
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ  َ َّ ّّ ٱ ِ ِسُ�ۡمۗ ِ ُُ ن
َ
رٞ  َ  ]165: وورال هل عممان[ ﴾ ١ََِدي

Phải chăng khi các ngươi bị thiệt hại nặng (tại Uhud) mặc 
dầu trước đó (tại Badr) các ngươi đã đập (kẻ thù) bằng một 
đòn mạnh gấp đôi (đòn mà các ngươi đã bị tại Uhud), các 
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ngươi than thở, nói: “Tai họa này từ đâu đến thế?”. Hãy 
bảo họ: “Tai họa này là từ chính bản thân các ngươi”. Bởi 
quả thật Allah là Đấng Toàn năng trên tất cả mọi thứ. 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 165). 

َما  ﴿ ۡعِض  ََ ِ ّشۡيَ�ُٰن ب ٱل ُّهُم  ل َ ََ ٱۡس ِّ ِِّ�َما  ۡمَعا ٱۡمَ  �َ ٱۡ�َ ۡوَم  ُ�ۡم يَ مِن لّۡوا   ِيَن َََو َّ ٱ  ّّ ِ ِ
ٌر َحلِيمٞ  و ُُ �َ َ َّ ٱ  ّّ ِ ِ ۗ ُهۡم ُ َنۡن َّ ٱ ا  َُ َقۡد َن لَ وا و َو َُ َس : رال هل عممانوو[ ﴾ ١ َُ

155[ 

Quả thật, những ai trong các ngươi quay lưng (đào tẩu) 
vào ngày hai đoàn quân (Muslim và Kafir) chạm trán (tại 
Uhud) thì chỉ Shaytan làm cho họ sa ngã vì những điều (tội 
lỗi) mà họ đã phạm nhưng chắc chắn Allah sẽ tha thứ cho 
họ. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Chịu 
Đựng (với bầy tôi của Ngài). (Chương 3 – Ali-Imran, câu 
155). 

﴿  ٖ �ِۡ َُ وا  َعن  ُُ يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡع
َ

� ۡت  ََ َس َُ ُٖ ََََِما  ََ ّمِصي ّمِن  ُ�م  ََ ٰ ََ َ
َ ٓ  ﴾ ٣َوَما

 ]۳۰: وورال الشورى[

Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các ngươi, đó 
là do bàn tay của các ngươi đã làm ra và Ngài (Allah) đã 
lượng thứ cho các ngươi rất nhiều. (Chương 42 – Ash-
Shura, câu 30). 

﴿  َِ َّ ٱ ُهم َ�ۡعَض  َق ِِ ِ�ُِوي ٱّّا يِۡدَ 
َ

� ۡت  ََ َس َُ رِ بَِما  ۡح َ َۡ ِ َوٱ لَۡ�ّ ِِ ٱ َساُو  َُ ۡ ٱل َر  َه َه
َّ  َعِملُوا   رِۡجُعو ُهۡم يَ  ]٤۱: وورال الملن[ ﴾ ٤لََعلّ

Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những hành 
vi thối nát do bàn tay con người đã làm ra, cho nên (Allah) 
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cho họ nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm để 
may ra họ còn có dịp (tỉnh ngộ) mà quay về (với con đường 
ngay chính). (Chương 30 – Arrum, câu 41). 

َّ�ـآ َِِذآ  ﴿  ۗ ُُ ٰـ ََ َ َۡ ٱ ّۡ َعلَۡيـَك ِِّ�  ِ و ِ ُِيًظـا هِۡم َح َٰك َعلَۡي ََ رَۡسلۡ
َ
َرُووا  َمَمآ َ ۡع

َ
َ ّۡ ِ ََن

ُهۡم َسّيَِئ� َۡ ّ َُِص َ و  َِها رَِح ب ََ ُٗ مِّنا رَۡ�َ َن  ٰ�َ� ِ
ۡۡ ٱ ۡبَنا  َذ

َ
َ  ّّ ِ هِۡم ََـن يۡـِدي

َ
� َمۡت  بَِما ََّد

رٞ  و ُُ َُ َن  ٰ�َ� ِ
ۡۡ  ]48: وورال الشورى[ ﴾  ٤ٱ

Nhưng nếu họ quay lưng bỏ đi thì TA (Allah) đã không 
cử Ngươi (Muhammad) đến làm một người trông chừng 
họ. Bổn phận của Ngươi chỉ là truyền đạt (Thông điệp). 
Quả thật, khi TA cho con người có được những ân huệ 
và hồng phúc từ nơi TA thì y vui mừng; ngược lại, nếu 
như y gặp tại họa do bàn tay của y đã làm ra trước đó thì 
quả thật con người lại phụ ơn. (Chương 42 – Ash-Shura, 
câu 48). 

﴿ َ ُٗ َِ رَۡ�َ ٱّّا ۡبَنا  َذ
َ

َ ٓ رِ  َذا هِۡم ََ يِۡدي
َ

� َمۡت  ُهۡم َسّيَِئ� بَِما ََّد َۡ ّ َُِص و َ َِها َِِذا ُحوا  ب
 َّ ۡقَنُطو َُ  ]36: وورال الملن[ ﴾ ٣ُهۡم 

Và khi TA (Allah) cho loài người hưởng những ân huệ và 
hồng phúc thì họ lấy làm vui mừng, còn khi họ gặp phải 
điều bất hạnh do chính bàn tay của họ đã gây ra trước kia 
thì họ lại đâm ra tuyệt vọng. (Chương 30 – Arrum, câu 36). 

﴿  ٖ�ِۡ َُ وا  َوَ�ۡعُف َعن  َُ َس َُ ُهّن بَِما  ِۡق ۡو يُوِ
َ
 ]34: وورال الشورى[ ﴾ ٣َ

Hoặc Ngài có thể tiêu diệt chúng (các con tàu) vì điều mà 
họ đã (những người trên tàu) đã làm ra, tuy nhiên, Ngài đã 
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lượng thứ rất nhiều cho chúng. (Chương 42 – Ash-Shura, 
câu 34). 

َسَنُٖ  ﴿ مِۡن َح ابََك  َِ َ
مِن َسّيَِئُٖ ََِمَن  ّمآ َ ابََك  َِ َ

ِو َوَمآ َ َّ ِسَك   ٱ ُۡ وورال [ ﴾ََِمن ّ�
 ]۷۹: النساء

(Này hỡi con người) Nếu ngươi gặp điều tốt thì đó là do 
Allah ban cho, còn nếu ngươi gặp điều xấu thì đó là từ 
chính bản thân ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu 79). 

 
 
 

Sự điều trị 
Chính vì vậy, Allah, Đấng Tối Cao đã ra lệnh bảo 

Thiên sứ của Ngài và những người có đức tin đi theo những gì 
được Ngài ban xuống cho họ, đó là họ phải tuân phục Ngài, 
chờ đợi lời hứa của Ngài, phải cầu xin sự tha thứ nơi Ngài và 
phải biết kiên nhẫn chịu đựng. Bởi lẽ, người bề tôi chắc chắn 
không tránh khỏi những sai trái và tội lỗi nhưng những sai trái 
và tội lỗi đó sẽ mất đi bằng sự cầu xin tha thứ nơi Ngài, và 
người bề tôi cần phải chờ đợi lời hứa của Ngài bằng sự kiên 
nhẫn; sự cầu xin tha thứ sẽ làm hoàn thiện sự phục tùng và qui 
phục còn lòng kiên nhẫn sẽ làm hoàn thiện sự kiên định về lời 
hứa hẹn. Quả thật, Allah  đã tập hợp hai điều đó trong lời 
phán của Ngài: 
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بَۡ�ٰرِ  ﴿ ِ
ۡۡ َوٱ  ِّ َِ لَۡع َِك بِٱ ِّ ِۡح ِ�َۡمِد َر َّ �ََِك َوَس َ َِ ۡر  ُِ ۡسَتۡغ ِ َحّ ٞ َوٱ َّ ّّ َوۡعَد ٱ ِ ِ ۡ�ِ ِۡ ََٱ

 ]55: وورال غفم[ ﴾ ٥

Bởi thế, hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!) bởi vì lời hứa 
của Allah là đích thực, Ngươi hãy cầu xin Ngài tha thứ tội 
lỗi của Ngươi và hãy tán dương ca ngợi Thượng Đế của 
Ngươi đêm ngày. (Chương 40 – Ghafir, câu 55). 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã đề cập trong Kinh 
sách của Ngài những câu chuyện về các vị Nabi và những tín 
đồ của họ, họ đã nhận được sự cứu rỗi và trợ giúp của Ngài 
bằng lòng kiên nhẫn và tuân phục Ngài, rồi Ngài phán: 

لَۡ�ِٰ �  ﴿
َ
�ۡ ِِ ٱ و 

ُ
ةٞ ّ�ِ هِۡم ِعۡ�َ ِِ َََصِص  َّ َقۡد َ�  ]۱۱۱: وورال يووف[ ﴾ ١لَ

Quả thật, trong các câu chuyện của họ (các Sứ giả) có một 
bài học cho những người biết suy ngẫm và thông hiểu. 
(Chương 12 – Yusuf, câu 111). 

 

Các giáo lý bao quát hữu ích 
Qua toàn bộ những lời trình bày trên, chúng ta đúc kết 

được các giáo lý bao quát hữu ích sau: 

 Giáo lý thứ nhất:  

Những điều xấu, những thử thách và những tai họa xảy 
đến cho người có đức tin ít hơn những gì xảy đến cho những 
người vô đức tin, và đây là điều được chứng kiến thực tế, 
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tương tự, những tai họa và điều xấu xảy đến cho những người 
tội lỗi và sai quấy cũng rất nhiều(1). 

 Giáo lý thứ hai: 

Những gì xảy đến cho những người có đức tin nơi 
Allah  sẽ tương ứng với sự hài lòng và niềm hy vọng, nếu họ 
mất đi những điều làm họ hài lòng thì họ sẽ kiên nhẫn chịu 
đựng cho niềm hy vọng, điều đó làm cho họ giảm đi sự phiền 
não và lo âu, và mỗi khi họ nhìn thấy những điều tốt đẹp được 
bù lại thì họ lại càng biến kiên nhẫn chịu dựng sự khó khăn và 
tai ách. 

Những người vô đức tin không biết hài lòng và thỏa 
nguyện và cũng không có niềm hy vọng, nếu họ thực sự kiên 
nhẫn chịu đựng thì giống như sự chịu đựng của loài vật. Quả 
thật, Allah, Đấng Tối Cao đã phán về điều đó qua lời phán của 
Ngài: 

﴿  ِِ هُِنوا   و َوَ� ََ َّ لَُمو
ۡ

َما َََ َُ  َّ لَُمو
ۡ

ُهۡم يََ َّ ََنِّ� لَُمو
ۡ

ِّ ََُ�ونُوا  َََ َۡقۡوِمق ِ ٱل ٱبۡتَِغآءِ 
 ُ َّ َّ ٱ ََ ۗ َو َّ َرُۡجو َما َ� ي  ِ َّ ٱ مَِن   َّ رُۡجو : وورال النساء[ ﴾١ َعلِيًما َحِكيًما َوََ

۱۰٤[ 
Và chớ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các ngươi đau 
đớn thì chúng cũng bị đau đớn như các ngươi. Nhưng các 
ngươi đặt hy vọng nơi Allah điều mà chúng không có niềm 
hy vọng nào. Và Allah là Đấng hằng biết và Rất mực Sáng 
suốt. (Chương 4 – Annisa’, câu 104). 
                                                             
(1)  không có gì phải ngạc nhiên cho lời nói này bởi đó là sự thật. Nếu 
ai tìm hiểu về tỷ lệ tự tử, bệnh tật, sự tan rả cơ cấu xã hội và gia đình 
thì đa số ở các quốc gia không phải Islam.    
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Những kẻ vô đức tin luôn than vãn về sự đau đớn và 
nỗi thống khổ, còn những người có đức tin thì luôn đặt niềm hy 
vọng nơi Allah  trong việc được Ngài ban thưởng ân phước. 

 Giáo lý thứ ba: 

Người có đức tin khi bị tổn hại vì Allah  thì chắc 
chắn y sẽ chịu đựng trong sự phủ phục và thành tâm hướng về 
Ngài, trái tim y luôn hiện diện các chân lý của đức tin Iman, và 
điều này chính là sự bảo vệ của Allah  dành cho người bề tôi 
có đức tin của Ngài, Ngài sẽ bảo vệ y khỏi nhiều tai họa, còn 
nếu như một tại họa nào đã phải xảy đến với y thì Ngài sẽ làm 
cho y thoát khỏi sự phiền não và buồn rầu.   

 

 Giáo lý thứ tư: 

Tình yêu thương bất cứ khi nào đã có thể chiếm ngự 
trái tim thì sự gây tổn thương của người yêu thương chỉ là sự 
hài lòng và chấp nhận cho một người. Và suy nghĩ của một 
người bề tôi đối với Đấng yêu thương khi Ngài thử thách y là 
Ngài chỉ muốn đổi lấy sự thương xót và điều tốt đẹp cho y.  

 Giáo lý thứ năm: 

Những gì mà người vô đức tin, người tội lỗi, người 
ngụy tạo đức tin đạt được từ vinh dự, thắng lợi và quyền thế là 
không quá nhiều hơn so với những gì mà Allah  dành cho 
những người có đức tin, mặc dù bề ngoài có vẻ như rất vinh 
quang và hào nhoáng nhưng bên trong chỉ là sự thấp hèn, vỡ 
vụn và yếu kém. Ông Al-Hasan  nói: “Cho dù họ có cởi trên 
những con vật cao quý thì cũng chỉ là những tiếng lốc cốc của 
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những con la, sự hèn hạ của tội lỗi vẫn nằm trong trái tim của 
họ, Allah  chắc chắn sẽ hạ nhục những ai trái lệnh và bất 
tuân Ngài”. 

 Giáo lý thứ sáu: 

Quả thật, sự thử thách đối với người có đức tin giống 
như liều thuốc chữa bệnh cho y, qua liều thuốc này căn bệnh sẽ 
được chữa khỏi, nếu không, căn bệnh sẽ hủy diệt y hoặc sẽ làm 
giảm công đức của y và làm hạ cấp trong đức tin của y. Do đó, 
thử thách là cách điều trị các căn bệnh giúp người bề tôi có 
được công đức trọn vẹn và vị trí cao nơi Thiên Đàng. Và điều 
tốt lành chỉ dành riêng cho người có đức tin, như Nabi 
Muhammad  nói:  

هًا « ج  مِ  ع  م،
 
ِمِن  أل ّمؤ،

،
َّ  إِن   ال م  م،

 
ـ ّ  أ

 ُّ  ٌ ـ�، ل ـى،س   خ  اك   ل  ـدَ  ذ  س 
 
  أل

 
ِمِن  إِال ّمـؤ،

،
 إِن،  لِل

ت، ّ   َ ا ح 
 
اءّ  أ م   َ   ك  ن   ش  ا ف ك  ً ،� ّ  خ 

 
�ِن،  ل

ت، ّ  ل   َ ا ح 
 
اءّ  أ ب    َ   ن   ح  ا ف ك  ً ،� ّ  خ 

 
رلاَ  » ل

 .مسلم

“Thật ngạc nhiên cho mọi sự việc của người có đức tin 
rằng lúc nào họ cũng đạt được điều tốt lành, và đặc ân 
này chỉ dành riêng cho họ: Khi họ gặp điều lành họ tạ 
ơn Thượng Đế thì Ngài sẽ ban thêm điều tốt và ghi nhận 
ân phước cho họ, còn khi họ gặp điều dữ nhưng họ biết 
kiên nhẫn chịu đựng thì họ cũng sẽ được đền bù điều tốt 
và được ghi nhận ân phước” (Muslim).  

Cuộc thử thách, kiểm tra này làm cho sự thắng lợi và 
đạt được vinh dự cũng như niềm hạnh phúc một cách trọn 
vẹn, chính vì vậy mà những người bị thử thách nhiều nhất là 
các vị Nabi, kế đến là những người có vị trí gần với họ. Một 
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người bị thử thách tùy theo tôn giáo của y, nếu y đã cứng cỏi 
trong tôn giáo thì sự thử thách đối với y sẽ khắc nghiệt còn 
nếu y còn yếu trong tôn giáo thì sự thử thách đối với y sẽ 
nhẹ hơn, và người có đức tin vẫn sẽ đối mặt với những thử 
thách khi y vẫn còn đi lại trên mặt đất dù y không làm lỗi. 

 Giáo lý thứ bảy: 

Những gì xảy đến cho cho những người có đức tin ở 
cõi trần gian này từ sự hãm hại và đàn áp của kẻ thù, và đôi 
lúc kẻ thù giành thắng lợi và chiếm ưu thế đối với những 
người có đức tin là điều hiển nhiên và rất bình thường. Nó 
giống như có lúc trời hạn hán, có lúc thời tiết rét buốt, rồi 
bệnh tật, sự đau buồn và lo âu là những điều tự nhiên của 
thiên nhiên, và nó là điều cần thiết để nuôi dưỡng nhân loại 
trong cõi trần tục này, ngay cả đối với trẻ con và loài vật, tất 
cả đều là sự anh minh từ Đấng Anh minh nhất. Giả sử thế 
giới này chỉ toàn là điều tốt đẹp không có bất cứ một điều 
xấu nào, giả sử thế giới này chỉ toàn là niềm vui không có 
nỗi đau, chỉ toàn là điều lành không có điều dữ thì đó chắc 
chắn không còn là thế giới của cõi trần gian này mà là một 
thế giới khác, mà nếu như không phải là thế giới trần gian có 
điều tốt và điều xấu, có niềm vui và nỗi đau, có lành có dữ 
thì ý nghĩa và giá trị của cuộc sống cõi trần không còn nữa 
bởi vì cuộc sống trần gian là nơi để cho con người thi đua và 
phấn đấu để xem ai là người hoàn thành trách nhiệm và vai 
trò của mình, ai là những người chân chính và sống thiện và 
ai là kẻ đại nghịch và ác bá. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َُ َع َۡ لّطّيِِ  َوَ� ٱ مَِن   َُ َِي َ ۡۡ ٱ  ُ َّ ٱ ٰ َ�ۡعٖض  ِ�َِمَ   َ�َ  َ ُُ َُ َ�ۡعَض ِي َ َ ۡۡ َ  ٱ ُُ َم ُُ َمَ�ۡ
َ َ�ِيعٗ  ُُ َعلَ َۡ َّ ا َمَي و لَۡ�ِٰ�ُ ٱ ُهُم  �َِك  � ََ و 

ُ
َهّنَم  َ  ]37: وورال األنفال[ ﴾ ٣ِِ َج
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Mục đích để Allah có thể tách biệt điều ô uế khỏi điều tốt 
lành và làm cho những điều ô uế (tội lỗi) chồng chất lên 
nhau cho chúng thành một đống để Ngài quẳng vào Hỏa 
Ngục. Chúng sẽ là những kẻ thất bại thật thảm hại. 
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 37). 

 Giáo lý thứ tám 

Người có đức tin đôi lúc bị thử thách bởi bị kẻ thù 
đánh bại, bị họ chiếm ưu thế là mang những ý nghĩa to lớn 
mà chỉ có Allah  mới biết rõ tường tận nó. 

Chẳng hạn như: làm cho người có đức tin tưởng nhớ 
đến Allah , cần đến Ngài và phủ phục cầu xin Ngài giúp 
đỡ và phù hộ. 

Nếu như người có đức tin luôn luôn giành thắng lợi, 
lúc nào cũng chiếm ưu thế thì có lẽ họ ít nhớ tới Allah , 
không phủ phục cầu xin Ngài giúp đỡ và phụ hộ nữa, và khi 
làm tội lỗi họ cũng không thèm quay về sám hối với Ngài. 

Nếu như người có đức tin lúc nào cũng giành chiến 
thắng thì họ sẽ quên đi ý nghĩa của tôn giáo, quên đi đường 
lối của Thiên sứ bởi vì họ chuyên tâm tới chuyện thắng lợi, 
quyền thế trên thế gian. Cho nên Allah  muốn để cho họ 
có lúc thắng và có lúc thua để Ngài phân rõ ai thực sự muốn 
Allah và Thiên sứ của Ngài và ai thực sự chỉ muốn cuộc 
sống thế gian. 

Ý nghĩa của việc người có đức tin cần có sự thất bại 
là Allah  yêu thích các bầy tôi của Ngài thờ phượng Ngài 
trong thuận lợi và khó khăn, trong bằng an và tai ách, Ngài 
muốn dù trong hoàn cảnh nào thì các bầy tôi của Ngài cũng 
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phủ phục Ngài, cũng đều ngay chính trong đạo, toàn tâm 
toàn ý hướng về Ngài, họ luôn ngay chính kính sợ Ngài dù 
trong hạn hán và rét buốt, dù trong cơn đói và cơn khát, dù 
trong khó nhọc và gian truân. 

Đấy là sự thử thách, là yếu tố để những người có 
đức tin đạt đến sự hoàn hảo. 

 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ّمۡؤمِنِ�َ  ﴿ ُتم  ن ُُ  ّ ِ ِ َّ ۡعلَۡو
َ
�ۡ ٱ نُتُم 

َ
نُوا  َوَ ََ ۡ ََ هُِنوا  َوَ�  ۡرحٞ  ١ َوَ� ََ ۡسُ�ۡم ََ َس ۡم َُ  ّ ِ ِ 

َ  َوَِلَۡك  ُُ لُ ۡۡ ّمِ ۡرٞح  َقۡوَم ََ لۡ َّ ٱ َم َقۡد  ِيَن  َم َّ ٱ  ُ َّ ٱ ِِ َوِ�َۡعلََم  ٱّّا َُها َ�ۡ�َ  يّاُم نَُداوِل
َ
�ۡ ٱ

َمنُ  ٰلِِمَ� َءا َّ ٱل ُاِّ    �َ ُ َّ َهَدآَءۗ َوٱ مِنُ�ۡم ُش ِذَو  ِيَن  ١وا  َوَ�ّت َّ ٱ  ُ َّ َ  ٱ ّحِ َوِ�َُم
ِرِ�َن  ُٰ�َ لۡ ٱ َحَ   َمُنوا  َوَ�ۡم ِيَن  ١َءا َّ ٱ  ُ َّ ٱ ۡعلَِم  َُ َُ َولَّما  ّن ٱۡمَ ّ ََۡدُللُوا  

َ
ِسبُۡتۡم َ ۡم َح

َ
َ

َلمَ  مِنُ�ۡم َوَ�ۡع َٰهُدوا   ِٰ�ِ�َن  َ� َّ ل ّ ََلَۡقوُِۡ  ١ٱ
َ
َ ُِ َۡ َب ن  مِ ٱلَۡمۡوَت   َّ َمّنۡو َّ نُتۡم  ُُ َقۡد  لَ َو

 َّ و ُر نُتۡم ََنُظ
َ
ُتُموُِ َوَ ُۡ َ

َقۡد َر�  ]۱٤۳ - ۱۳۹: وورال هل عممان[ ﴾ ١َم

Và các ngươi chớ yếu lòng cũng như chớ buồn phiền, rồi 
các ngươi sẽ chiến thắng nếu các ngươi thật sự có đức tin. 
Nếu các ngươi bị tổn thất thì chắc chắn đám người (ngoại 
đạo) kia cũng bị tổn thất tương tự như thế. Đó là những 
ngày (thử thách) mà TA (Allah) cho xoay vần giữa nhân 
loại. Và để cho Allah biết ai trong các ngươi là những 
người thật sự có đức tin và để Ngài thu nhận những người 
tử đạo trong các ngươi, bởi vì Allah không yêu thương 
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những kẻ làm điều sai quấy. Và để Allah thanh lọc những 
ai thực sự có đức tin và tiêu diệt những kẻ không có đức 
tin. Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên Đàng 
trong lúc Allah chưa thử thách để biết ai trong các ngươi là 
người đã chiến đấu hăng sai và kiên cường nhẫn nại ư? Và 
chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gặp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ nó trong lúc các ngươi 
đứng nhìn (trận chiến). (Chương 3 – Ali-Imran, câu 139 - 
143). 

Allah  nói cho những người có đức tin biết rằng 
sự thắng thua giữa họ và những người ngoại đạo là sự xoay 
vần mà Ngài đã an bài, có lúc những ngoại đạo bị tổn thất và 
có lúc những người có đức tin cũng tổn thất, tuy nhiên, sự 
tổn thất của những người có đức tin mang ý nghĩa trong sự 
tuân lệnh Allah  và vâng lời Thiên sứ của Ngài còn sự tổn 
thất của những người ngoại đạo thì mang ý nghĩa đối nghịch 
với Allah  và Thiên sứ của Ngài, những tổn thất của 
những người  có đức tin là sự hy sinh và mất mát của họ 
dâng lên Allah .  

Và Ngài cũng muốn cho những người có đức tin biết 
rằng sự thắng thua, chiếm ưu thế hay thất bại điều là sự biến 
đổi theo lẽ tự nhiên mà Ngài đã định đoạt giống như Ngài đã 
định đoạt và an bài bổng lộc và tuổi đời của con người và 
mọi sinh vật. 

Trong câu Kinh Ngài cho biết Ngài làm thế vì để 
biết ai là người thực sự có đức tin và Ngài muốn nâng cao 
địa vị và cấp bậc của những người đã hy sinh cho con đường 
chính nghĩa của Ngài. 
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Ngài cho biết rằng Ngài làm thế vì Ngài muốn 
những người có đức tin luôn nhớ tới Ngài và thành tâm quay 
về sám hối với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, đồng 
thới Ngài muốn những kẻ ngoại đạo cứ đắt ý và cứ chồng 
chất tội lỗi mỗi khi chúng giành thắng lợi để rồi Ngài sẽ 
quẳng chúng vào Hỏa Ngục. 

Và Ngài cho biết rằng việc được thu nhận vào Thiên 
Đàng là phải trải qua sự nỗ lực, phấn đấu và có sự kiên nhẫn 
và chịu đựng, những người có đức tin phải biết kiên nhẫn khi 
bị thất bại, khi gặp trở ngại và khó khăn. 

 Giáo lý thứ chín: 

Allah, Đấng Tối Cao tạo hóa trời đất, tạo hóa cái 
chết và sự sống, và trang hoàng cho trái đất để thử thách và 
kiểm tra ai là những người yêu thích thế gian và ai là những 
người khao khát cuộc sống cõi Đời Sau. 

Allah  phán: 

ََِوُهَو  ﴿ َّ يّا�ٖ  ٱ
َ

� ِِ ِسّتُِ  ََض 
َ
�ۡ َوٱ ِٰت  َٰ ٰ ّسَ� ٱل ٱلۡمَ  َللََ    َ�َ  َ ُُ ۡرُش َّ َع ََ آءِ َو

 ۗ َٗ َسُن َنَم ۡح
َ
يُّ�ۡم َ

َ
� ُ�ۡم  لَُو َۡ  ]٧: وورال هود [ ﴾ ِ�َ

Và Ngài (Allah) là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái 
đất trong sáu ngày và Ngai vương của Ngài nằm bên trên 
mặt nước để Ngài có thể thử thách các ngươi xem ai trong 
các ngươi là người tốt nhất trong việc làm của mình. 
(Chương 11 – Hud, câu 7). 

﴿  ُٗ َِض ُِ�َن
َ
�ۡ َ�َ ٱ َما  ّ  ِِنّا َجَعلَۡنا  َٗ ل َسُن َنَم ۡح

َ
ُهۡم َ ُّ َ

� لُوَُهۡم  َۡ َ ِّ وورال [ ﴾ ٧ َها 
 ]7: الكهف
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Quả thật, mọi vật mà TA đã làm ra trên quả đất chỉ nhằm 
trang hoàng cho đẹp, mục đích để TA thử thách xem ai là 
người tốt nhất trong việc làm của mình. (Chương 18 – Al-
Kahf, câu 13). 

﴿  
َ
ُ�ۡم َ يّ

َ
� ُ�ۡم  لَُو َۡ َيٰوَة ِ�َ َ ۡۡ ٱلَۡمۡوَت َوٱ َِ َللََ   َّ وُر ٱ ُُ لَۡغ ٱ  َُ �َِ لَۡع ٱ َو  َٗ  َوُه َسُن َنَم ۡح

 ]٢:  اللكوورال [ ﴾ ٢

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

و  ﴿ ُٗ ۡ�ِ َِۡتَن َ ۡۡ ِ َوٱ ّ ّّ ل ُ�م بِٱ لُو َۡ َّ  َوَ� رَۡجُعو  ]۳٥: وورال األنبياء[ ﴾  ٣ََ�َۡنا َُ

Và TA thử thách các ngươi với điều xấu và điều tốt, và rồi 
các ngươi sẽ quay về gặp TA (Chương 21 – Al-Ambiya’, 
câu 35). 

ِٰ�ِ�َن وَ  ﴿ َّ ل ُ�ۡم َوٱ مِن ٰهِِديَن  َٰ ٱلُۡم لَُونُّ�ۡم َحّ ٰ َ�ۡعلََم  َۡ َ َّ ُ�ۡم َو اَر ََ ۡل
َ
َوا  َ لُ َۡ �َ٣ ﴾ 

    ]۳۱: وورال ممد [

Và chắc chắn TA thử thách các ngươi cho đến khi TA biết 
rõ ai là người trong các ngươi đã chiến đấu anh dũng và 
kiên trì, và TA thử thách tình trạng của các ngươi. 
(Chương 47 – Muhammad, câu 31). 

َّ  ١الٓمٓ  ﴿ َتُنو ُۡ ُُ ۡم َ�  َمّنا َوُه ُقولُٓوا  َءا َُ  ّ
َ
ُ�ٓوا  َ َ�ۡ ُُ  ّ

َ
َ ُِ ٱّّا ِسَ   َح

َ
َقۡد َمَتّنا  ٢َ َل َو

َ�ِٰو�َِ�  لۡ ٱ َمّن  َدَُوا  َوَ�َۡعلَ َِ ِيَن  َّ ٱ  ُ َّ ٱ ِهِۡمو ََلََيۡعلََمّن  ل َۡ َب مِن  ِيَن  َّ وورال [ ﴾ ٣ٱ
 ]۳ - ۱: العنكهوت
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Alif-Lam-Mim. Phải chăng nhân loại nghĩ rằng mình sẽ 
được yên thân khi nói “chúng tôi tin tưởng” mà không bị 
thử thách hay sao? Quả thật, TA đã thử thách những người 
trước họ để Allah làm cho thấy rõ ai là người chân thật và 
ai là kẻ gian dối. (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 1 - 3). 

Quả thật, khi các vị Thiên sứ được cử phái đến thì 
nhân loại chỉ có hai chọn lựa: hoặc là nói tôi tin tưởng hoặc 
là nói không tin tưởng và cứ tiếp tục trên sự vô đức tin và tội 
lỗi, cho nên cần phải có sự thử thách. 

Đối với ai nói: tôi đã tin tưởng thì bắt buộc Thượng 
Đế phải thử thách và kiểm tra y để xem có phải y là người 
trung thực với lời nói của y ‘tôi đã tin tưởng’ hay chỉ là 
người nói dối. Nếu y là kẻ nói dối thì y đã quay trở lại với sự 
vô đức tin của y, y là kẻ chạy trốn khỏi cuộc kiểm tra giống 
như y chạy trốn khỏi sự trừng phạt của Allah . 

Còn nếu như y trung thực và thật tâm trong lời nói 
của y thì những cuộc kiểm tra và thử thách chỉ làm cho y 
tăng thêm đức tin, như Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ُ اَب ََال ََ ۡح
َ
�ۡ ٱ  َّ ٱلُۡمۡؤمُِنو ُ َولَّما رََءا  َّ ٱ  ََ َد َِ َ َو ُ�ُ رَُسو ُ َو َّ ٱ َما َوَعَدنَا  وا  َ�َٰوا 

ُهۡم ِِّ�ٓ ِِيَ�ٰنٗ  اَو َُ َ  َوَما  ُ�ُ رَُسو َۡسلِيمٗ َو َو�  ]٢٢: وورال األسزاب[ ﴾ ٢ا ا 

Và khi những người có đức tin thấy liên quân (địch), họ 
nói: “Đây là điều mà Allah và Sứ giả của Ngài đã hứa với 
chúng ta vì Allah và Sứ giả của Ngài nói sự thật”. Và điều 
đó làm cho họ tăng thêm đức tin và sự tuân phục của họ 
(đối với Allah). (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 22). 

Đối với ai không tin tưởng thì y sẽ bị trừng phạt ở 
cõi Đời Sau, đấy sẽ là sự trựng phạt vô cùng khăc nghiệt. 
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Nếu ai không theo các vị Thiên sứ của Allah và nghịch lại 
với họ nhưng lại không gặp phải sự trừng phạt trên thế gian 
này là bởi vì họ phải gánh lấy hậu quả thảm hại của Đời Sau. 

Do đó, phải có sự thử thách trên thế gian này, nhưng 
những người có đức tin sẽ bị thử thách nhẹ hơn bởi Allah  
đã đẩy lùi nó bởi đức tin Iman của họ. Còn những kẻ vô đức 
tin, ngụy tạo đức tin, những kẻ tội lỗi thì sẽ bị thử thách khắc 
nghiệt hơn. 

 Giáo lý thứ mười: 

Con người tất nhiên phải sống cùng với mọi người, 
và mọi người thì có ý muốn, nhận thức và quan niệm của họ, 
họ yêu cầu y phải đồng thuận với họ trên ý muốn, nhận thức 
và quan niệm của họ, nếu y không thuận theo họ thì họ sẽ 
làm hại y, còn nếu y đồng thuận theo họ thì y gặp phải sự 
thiệt hại cho bản thân mình ở một khía cạnh khác, và không 
phải nghi ngờ gì nữa rằng nỗi đau và bị tổn thương vì làm 
trái ngược với họ về những điều không chân lý của họ dễ 
dàng hơn nỗi đau và bị tổn thương khi đồng thuận với họ. 

Một người khi có một nhóm người yêu cầu y chấp 
nhận cùng với họ làm chuyện bất công, làm chuyện dâm 
loạn hoặc làm chứng giả hoặc tiếp sức họ làm điều Haram, 
nếu y không đồng ý thì họ sẽ thù ghét ý, hãm hại y, nhưng 
kết cuộc của y sẽ tốt đẹp và y sẽ giành chiến thắng nếu như y 
kiên nhẫn và kính sợ Allah . Ngược lại, nếu y đồng thuận 
cùng với họ để chạy khỏi cơn đau của việc làm trái ngược 
với họ thì y lại càng chịu nhiều cơn đau khắc nghiệt hơn. 

Vì vậy, người bề tôi nên biết và cân nhắc: nỗi đau 
không đáng kể đổi lấy sự ngọt ngào và niềm vui vĩnh hằng 
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tốt hơn hay niềm vui và sự ngọt ngào ít ỏi đổi lấy sự đau khổ 
trường tồn tốt hơn? 

 Giáo lý thứ mười một:  

Những tai họa xảy đến với người bề tôi vì Allah  
không nằm ngoài bốn dạng sau: tai họa về tính mạng, tài sản, 
danh dự hoặc gia đình và những người thân yêu. 

Tai họa về tính mạng có thể là chết chóc hoặc có thể 
là sự nguy hại về thể xác. Và dạng tai họa nặng nhất là tai 
họa về tính mạng. 

Như đã biết rằng tất cả con người đều phải chết, và 
mục đích của người có đức tin là được chết cho con đường 
chính nghĩa của Allah , đó là cái chết cao đẹp, vinh dự và 
nhẹ nhàng nhất, người chết vì con đường chính nghĩa của 
Allah  chỉ thấy cơn đau giống như cơn đau của một cái 
vấu, cái chết của người tử trận vì chính nghĩa của Allah  
chẳng có gì quá mức bình thường của con cháu Adam, bởi 
thế, ai cho rằng cái chết này nặng hơn cái chết ở trên giường 
là không hiểu biết, mà cái chết vì chính nghĩa của Allah  
nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn và cao cả hơn, tuy nhiên, người 
chạy trốn khỏi nó cứ tưởng mình sẽ kéo dài tuổi thọ và được 
hưởng thụ trong cuộc sống. Allah  đã phủ nhận lối suy 
nghĩ này với lời phán:  

َذٗ  ﴿  ُِ َقۡت لۡ ٱ  ِ و
َ
َ ٱلَۡمۡوِت  ّمَِن  ۡرَُم  َر ََ ِّ َراُر ِ ُِ لۡ ٱ ُم  َعُ� َُ لّن يَن  ُ َّ ِِّ� ا َُ ّتُعو َم ُّ  �ّ

 َٗ  ]16: وورال األسزاب[ ﴾ ١ ََلِي
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Hãy bảo chúng: “Bỏ chạy chẳng lợi gì cho các người nếu 
muốn trốn thoát cái chết hay cảnh giết chóc, bởi vì các 
người chỉ hưởng lạc được trong một chốc lát mà thôi. 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 16). 

Allah  cho biết rằng việc chạy trốn khỏi cái chết 
hay sự giết chóc trên sa trường chẳng ích lợi gì cả và cho dù 
có lợi đi chăng nữa thì cũng chỉ trong chốc lát mà thôi bởi vì 
cái chết là điều phải xảy ra, chỉ vì cái lợi chốc lát này lại 
đành đổi lấy những thứ tốt đẹp và vĩnh hằng mà Allah  đã 
dùng làm phần thưởng cho những người tử trận cho con 
đường chính nghĩa của Ngài?! 

Như vậy, người nào không hạ mình phục tùng Allah 
, hoặc không chi dùng tài sản cho sự hài lòng của Ngài 
hoặc không bỏ công sức khó nhọc cho sự phụng mệnh Ngài 
thì chắc chắn y sẽ hạ mình phục tùng cho những ai (vật) 
khác Ngài. Một số vị Salaf nói: “Ai không bước đi cùng với 
người anh em của mình để giải quyết nhu cầu của người anh 
em đó thì Allah  sẽ để y ta bước đi nhiều hơn trong việc 
bất tuân Ngài”. 

 �ّ َِ ِ  اهللاّ َو �ِ آ ٍد َوَ�َ  م  َ�َ نَبِّيَِنا ُ�َ َُِِ َوَسلّمَ  َوَسلَّم  ح  َِ َو  

Cầu xin Allah   ban sự bằng an và phúc lành cho Nabi của 
chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả 

các bạn đạo của Người. 
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