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$  #  "       ! 
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

Lời mở đầu 

ا ُمُه َات َغفال
 � ام  يَنُُه َات اال

 � ام  ُ ُه َم 
 
ا� اهللاال ادل َمُ  اا،إالّن َم ال اُشُ َن امال ابالاهللاال

ُُ َ ُاَل م 
ا ُ
 
اَ  ّ اُملال اف    ادُهللا َد ال اه  َن ام  َال ا، ا م  ََ

 
اص ةات اأال اس  َن مال ام  ن ا ََُفاال

 
اف   اا،ص ايَُللالَ  َن ام  م 

ُا
 
اَ ي  اسال ااد  ُاهَاص ام ا .ه 

 
َناَ

 
ه اص ـٰ اداإالل 

ّ
دَُ ُهااهللاُاإَال  َ ّناُم ّمً دا

 
ُ اص َهد 

 
ُام ص

 
اَ زه  ال

اش 
 
ُهاَ م َس  

ُا
ُ
ّماا� َا ُام   ُسلَ

 
ا:،اص

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 cũng như 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. 

Quả thật, điều đầu tiên mà người bề tôi phải học tập 
là điều làm nên giá trị cho tôn giáo của y, điều mà với nó 
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người bề tôi sẽ được an toàn khỏi sự giận dữ của Allah và sự 
trừng phạt đau đớn của Ngài, và với nó người bề tôi sẽ tìm 
được lòng thương xót và ân phúc vĩ đại ở nơi Ngài. 

Cuốn sách này chứa đựng những bài học đơn giản 
về các giáo lý nền tảng cũng như các giáo điều căn bản, mục 
đích để người học hỏi và tìm tòi kiến thức đạo nhận thức 
được các nền tảng cơ bản của tôn giáo Islam, hiểu biết được 
những gì để người bề tôi trở thành một người Muslim thực 
thụ, nhận thức được giá trị của Islam và hồng phúc của nó, ý 
thức được sự nguy hiểm của sự vô đức tin và sự tồi tệ của 
nó, và để người bề tôi hiểu biết được những gì làm giảm mất 
Islam của một người giúp y lưu ý và né tránh. 

Quả thật, tôi đã tóm gọn các bài học này và tập trung 
chủ yếu về các vấn đề quan trọng nhất. 

Và quả thật, điều mà người bề tôi cần phải hiểu biết 
và nắm rõ trước tiên là các vấn đề trong giáo lý nền tảng, bởi 
đó là cơ sở dành cho những người mới bắt đầu, là một lời 
nhắc nhở cho những người đang thực hành và là một công 
cụ giảng dạy dành cho những vị truyền đạt lại kiến thức cho 
người. 

Tôi cầu xin Allah, Đấng Tối Cao chấp nhận việc làm 
này của tôi bằng sự đón nhận tốt đẹp, và tôi cầu xin Ngài ban 
phúc cho cuốn sách này để nó mang lại nhiều điều hữu ích, 
quả thật, Ngài là Đấng đáng được ca ngợi, Đấng Quyền Lực 
Tối Cao. 
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Ý Nghĩa Của Lời Tuyên Thệ Shahadah 

Lời tuyên thệ Shahadah:  

ا
 
ااَهد  ُاص

 
َناَ

 
ه اص ـٰ اداإالل 

ّ
ّناُم ّمً دا  ُسلُ ااهللاُاإَال

 
ُ اص َهد 

 
 هللاالاد م ص

“Tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào 
ngoài Allah và tôi chứng nhận Muhammad là vị Sứ giả 

của Ngài.” 

Lời chứng nhận này là nền tảng căn bản của tôn giáo 
Islam, là trụ cột đầu tiên trong năm trụ cột của Islam, và là 
thủ tục cho một người gia nhập tôn giáo Islam. Do đó, người 
nào không tuyên thệ lời Shahadah này thì không phải là 
người Muslim. 

Ông Abdullah bin Umar  thuật lại, Nabi  có 
nói: 

ادإلالَس  ُما « ٍَسابُ�ال  اخ  ّناُم ّمـً دا  ُسـلُ ادهللاالا:اَ  
 
ادُهللام ص

ّ
اإَال ه  ـٰ

اإاللـ 
 َ َنا

 
يالاص اس  ـد  ه 

ان ا ل  م  ا   َلمال ام و   يَتال
َ
ادل ّا يالام س  ادمّ ة  َاليت الال يالام 

ادمّة   َال  امال  .متفقابليها» م 

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ cột: Lời tuyên thệ 
Shahadah ( اإالل ا

ادُهللاماُم ّم ا  ُسلُ ادهللاالاَ 
ّ
اإَال ه  ـٰ ) - (không có Thượng 

Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là 
Thiên sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, 
hành hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng 
Ramadan.” (Albukhari, Muslim). 

Điều đầu tiên mà người bề tôi phải học từ tôn giáo 
Islam là giáo lý nền tảng đầu tiên của nó. Bởi thế, y phải biết 
ý nghĩa của lời tuyên thệ Shahadah và các giáo điều của nó. 
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Khi Nabi  cử Mu’azd bin Jabal  đi Yemen để 
truyền dạy tôn giáo thì Người đã nói với ông: 

ا«ا ت ابال كال
َ
ادل َه ال

 
َناص ا  َلًماامال تال

َ ارْ  َهالااإالّّه 
 
َ ُبلَُهَ اإالل

اار  ام  ّم  
 
ي ُنَناص

َ
يُا ف ل اس  د  َ ااه  َنا

 
ص

ادهللاُا
ّ
اإَال  
 
الااإَال م الال  اُبلد  َ

 
اص اُهَ  الَن

ادهللا افِ  ّن
 
اص َبلالَمُدَ 

 
اف ْ ااه  َس  اخ   َ يَدال

ل  اب   َ   َ دَر
َا
 
ل اي َلٍمام  ا ُِ ا ل ل دٍأالال ا. مدهاممال ا».اا...اال ةٍاو 

“Quả thật, ngươi hãy đi đến một nhóm người thuộc dân 
Kinh sách (Thiên Chúa và Do Thái), và điều đầu tiên 
ngươi cần kêu gọi họ đến với nó là sự chứng nhận 
(Shahadah): “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” (tức không có Thượng Đế đích 
thực nào khác ngoài Allah). Nếu họ tuân theo điều đó thì 
ngươi hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh cho họ phải 
dâng lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần ...” (Muslim). 

Còn trong lời dẫn của Albukhari thì cũng với nội 
dung tương tự nhưng với lời: 

ا«ا   َ ُما اق َد   َ ُبلُه َاإالّّه  ـاارـ  ام  ّم  
 
ـي ُنَناص

َ
اف ل ت ـابال كال

َ
ادل َهـ ال

 
ـَناص َنااا  َلٍمامال

 
اص
 
إالل

ُ مدادهللا ا ّناايُل سا
 
َُهَ اص ِال َل

 
اف ـْ ه  ُ مـال فُلدا م  ُ داب  ال

افِ 
 
ال اادهللا اق ا  َـس  َ اخ  يَدال

لـ  اب   َ ف ـم 
تالدال َا

َل 
 
ل َ ام  دال اي َلمال ل ل دٍأالال ا. مدهادلخا يا»ا...او 

“Quả thật, ngươi hãy đi đến một nhóm người thuộc dân 
Kinh sách (Thiên Chúa và Do Thái), và điều trước tiên 
Ngươi cần mời gọi họ là kêu gọi họ tôn thờ duy nhất một 
mình Allah, Đấng Tối Cao, nếu họ nhận thức được điều 
đó thì hãy cho họ biết rằng Allah qui định cho họ phải 
dâng lễ nguyện Salah ngày đếm năm lần ...”. 
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Và điều này cũng được nói rõ trong Hadith khá dài 
rằng đại Thiên Thần Jibril  đã đến gặp Thiên sứ  dưới 
dạng một người đàn ông phàm tục. Đại Thiên thần  đã 
lần lượt hỏi Thiên sứ  các cấp bậc nền tảng tôn giáo: 
Islam, đức tin Iman, và Ihsan. Và sau đó, Người  đã cho 
biết ở phần cuối Hadith: 

ين ُنَ ا«ا لاُمُنَ اسال َ اُها  ُُ ر ا
 
زُ اص ال

َِ
الُّّهاجال

ا»فِ 

“Quả thật, đó là đại Thiên thần Jibril, y đến để dạy các 
ngươi tôn giáo của các ngươi.” (Muslim). 

Do đó, điều đầu tiên trong các giáo điều mà một tín 
đồ cần phải học là những điều nằm trong Hadith Jibril vừa 
nêu, giáo điều đầu tiên trong các giáo điều là cấp bậc Islam, 
và trụ cột đầu tiên trong các trụ cột của Islam là lời tuyên thệ 
Shahadah. 
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Bài học thứ nhất 
Giảng Giải Ý Nghĩa “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” 

 اهللاُ “
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” phiên âm tiếng Việt “La ilaha illolloh” 
có nghĩa là không có Thượng Đế đích thực nào đáng được 
thờ phượng mà chỉ có một mình Allah duy nhất.  

Từ “  
 
َال ِ” “ilah” có nghĩa là Thượng Đế Tối Cao tức 

Đấng đáng được thờ phượng. 

Tất cả những gì được thờ phượng ngoài Allah và sự 
thờ phượng chúng đều là sự sai quấy và không chân lý. 
Người nào thờ phượng ai (vật gì) ngoài Allah thì người đó là 
kẻ thờ đa thần (Mushrik) vô đức tin, như Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

ِ إَِ�ٰهً ﴿ َّ � ََ ََ   ُ ۡع ََ  ََ َۡ َرّ�ِـهِۦٓۚ ََ ۥ ِعنـ َما ِحَسـاب ه  َّ ِ ََ ۥ بِهِۦ ََِ   َٰ ََ ۡع ََ ب   َۡ ََ خ ََ ا 
ََن   ۡ لِح  �لعَ�ٰفِ فع  � ََ ۥ  ا]١١٧:اسل يادلؤمنلن[ ﴾١إَِّه 

Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà 
không có một bằng chứng nào về việc (thờ phượng) đó 
thì việc thanh toán của y là ở nơi Thượng Đế (Allah) của 
y. Quả thật, những kẻ không có đức tin sẽ không thành 
đạt. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 117). 

Do đó, không được phép thờ phượng cùng với Allah 
bất cứ ai (vật gì), không được thờ phương cây cối, đá, ... các 
vị ngoan đạo, cho dù đó có là vị Nabi được cử đến hay một 
vị Thiên thần cận kề với Allah đi chăng nữa, bởi vì sự thờ 
phượng chỉ dành riêng duy nhất cho một mình Ngài. 
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Allah tạo ra chúng ta cũng vì mục đích đó, như Ngài 
đã phán: 

َِن  ﴿  ۡ ب  َّ ِ�َعع ِ ََ إ س ِ
ۡع � ََ   ّ ِ

ِع لَتع   � ََ ا  ََ  ]٥٦:ادلد زاأا سل ي[ ﴾  ٥ََ
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

﴿  ٌۡ َح
َ
َّ  أ � ََ  ُ ۡع   ]١: سل يادإلل ص[ ﴾ ١ُ 

Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là Allah, là một 
Đấng duy nhất.  (Chương 112 – Al-Ikhlas, câu 1). 

مع إَِ�ٰهٞ ا﴿  � ٓ  �َ�ٰه  َّ   ٞۡ ِٰح ِّۡحيم  ََ ٰ   �ر ََ ّۡحع ََ �ر  ُ  َّ ِ   ]١٦٣ا:دلدمي[ ﴾ ١ إَِ�َٰه إ

Và Thượng Ðế của các ngươi là một Thượng Ðế duy 
nhất, Không có Thượng Ðế nào khác, duy chỉ có Ngài 
(Allah), Ðấng rất mực Nhân từ, rất mực Khoan dung. 
(Chương 2  - Al-Baqarah, câu 163). 

﴿  ََ ِ َرّبِ  ُ  ّ َِ   ۡ َمع ۡع �   ََِ ّّ �  ََ  ََ ِِ ِ عل  ُ   َُ ع  ۡع ََ ََد  ُ  َّ ِ ٓ إَِ�َٰه إ ََ  � َّ ََ  �لع �لعَ�ٰلَِم
ا]٦٥:اسل ياغفم[ ﴾ ٦

Ngài (Allah) là Đấng Hằng Sống, không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Ngài cả. Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài, 
chân thành thờ phượng một mình Ngài. Mọi lợi ca ngợi 
và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ 
trụ và muôn loài. (Chương 40 – Ghafir, câu 65). 
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Đây chính là ý nghĩa của Tawhid: độc tôn hóa Allah 
trong thờ phượng, không được thờ phượng ai (vật gì) ngoài 
Ngài, chỉ một mình Ngài mới đáng được thờ phượng, và 
Ngài không có đối tác ngang vai. 

Và Tawhid này chính là ý nghĩa của lời Shahadah 
 اهللاُ “

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ”, điều mà Allah đã cử phái tất cả các vị Sứ giả 
của Ngài truyền bá và kêu gọi nhân loại đến với nó, Ngài 
phán: 

﴿  ٰ ٓ إَِ� ََ ۥ  َّه 
َ
ٓ إَِ�عهِ َ ِِ  ََ َّ ِ َ إ إ َِ  رّو  بعلَِم  َۡ   َِ رعَولعَنا 

َ
آ أ ََ َِن ََ  ۡ ب  ََا۠ ََد�ع

َ
َ ٓ َّ ِ َه إ

 ]٢٥:اسل يادألّبيال[ ﴾ ٢
Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi 
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y 
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA, 
bởi thế hãy thờ phượng một mình TA (Chương 21 – Al-
Anbiya, câu 25). 

ةٖ ﴿ َّ  
ِ أ

ّ  ُ  ِِ ۡعَنا  َع ََ ۡع  لََت ََت   ََ ٰغ  َّ ََِِب َخ  �ل ۡع � ََ  َ َّ َخ  �  ۡ ب  ِن ��ع
َ
ًَ أ َ  ﴾رّو 

 ]٣٦:اسل يدَح ا[
Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một 
vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và 
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

Quả thật, Allah đã phán kể cho chúng ta biết trong 
Kinh sách thiêng liêng của Ngài (Qur’an) về các câu chuyện 
của các vị Thiên sứ cùng với cộng đồng của họ. Ngài cho 
chúng ta biết rằng nhiệm vụ đầu tiên trong việc truyền bá 
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của các vị Thiên sứ là kêu gọi mọi người đến với Tawhid 
(độc tôn trong thờ phượng) Allah, Ngài cũng cho chúng ta 
biết kết quả tốt đẹp của những ai tin tưởng đáp lại lời kêu gọi 
của các vị Thiên sứ và hậu quả thảm hại của những kẻ đã 
phủ nhận các vị Thiên sứ của Ngài cũng như những kẻ đã tổ 
hợp cùng với Allah trong việc tôn thờ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۥٓ  ﴿ ِ ع إَِ�ٰهإ َ��ع ُ  َّ م  ا لَ�  ََ  َ َّ َخ  �  ۡ ب  ِِ ��ع َع َٰت ََ َتاَ   ََ َِهِۦ  َع َُ ٰ ََ ِ ًَحا إ رعَولعَنا َ 
َ
ۡع أ  لََت

مع  اف  َعلَيع�  ََ َ
ٓ أ �إ َعِظي�ٖ إِّ�ِ َع ا]٥٩:اسل يادألبمدف[ ﴾ ٥ َعَذخَب ََ

Quả thật, TA (Allah) đã cử Nuh (Noah) đến cho người 
dân của Y. Y bảo họ: “Này hỡi dân ta! Các người hãy 
thờ phượng Allah, các người không có Thượng Đế đích 
thực nào khác ngoài Ngài. Ta thật lo sợ giùm cho các 
người về sự trừng phạt vào một Ngày vĩ đại!”. (Chương 
7 – Al’Araf, câu 59). 

﴿ � ٗۡ َ  ُ مع   ُ ا ََ َ
ۡإ أ �َ ٰ َخ  �ََ  ۡ ب  ِِ ��ع َع َٰت ََ ۥٓۚ �ۚ َُاَ   ِ ع إَِ�ٰهإ َ�ـ�ع ُ  َّ م  ا لَ�  ََ  َ ََـَ�  َّ

َ
أ

ََن  َّت   ]65:اسل يادألبمدف[ ﴾ ٦ََ

Và dân tộc Ad, TA đã cử Hud, một người anh em của 
họ đến với họ. Y bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy thờ 
phượng Allah, các người không có một Thượng Đế nào 
khác ngoài Ngài. Chẳng lẽ các người không sợ Ngài hay 
sao?”. (Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

مع َ�ٰلِحٗ  ﴿  ُ ا ََ َ
َۡ أ َ ٰ َ�م  ََ

ِ َخ  �َ�  ۡ ب  ِِ ��ع َع َٰت ََ ۥ  اۚ َُاَ   ِ ع إَِ�ٰهإ َ��ع ُ  َّ م  ا لَ�  ََ  َ َّ﴾ 
ا]٧٣:اسل يادألبمدف[
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Và về người dân Thamud, TA đã cử Salih, một người 
anh em của họ đến với họ. Y bảo họ: “Hỡi dân ta! Các 
người hãy thờ phượng Allah, các người không có một 
Thượng Đế nào khác ngoài Ngài”. (Chương 7 – Al’Araf, 
câu 73). 

َعيعبٗ  ﴿ مع ش   ُ ا ََ َ
َ�َ  أ ۡع ََ  ٰ ََ َخ  ��  ۡ ب  ِِ ��ع َع َٰت ََ ۥ  اۚ َُاَ   ِ ع إَِ�ٰهإ َ��ع ُ  َّ م  ا لَ�  ََ  َ َّ﴾ 

 ]85:اسل يادألبمدف[

Và về người dân Madyan (Madian), TA đã cử Shu’aib, 
một người anh em của họ đến với họ. Y bảo họ: “Hỡi dân 
ta! Các người hãy thờ phượng Allah, các người không có 
một Thượng Đế nào khác ngoài Ngài”. (Chương 7 – 
Al’Araf, câu 73). 

َنَ  ﴿  ۡ ب  ََعع ِّما  ّّ خَٓٞ  َۡ ِِ بَ َِهِۦٓ إَِّ َع َُ ََ َِيهِ 
َ

َِ ُِٰيم   َٰ َّ  ٢ � ع َُاَ  إِبع ِ ِ� إ َۡ َط ََ ِي  َّ �  

  َِ ِۡ ۥ َوَيهع  ]٢٧،ا26:اادم لمف سل ي[  ﴾ ٢َََِِّه 

Và (hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa với phụ thân và 
người dân của y rằng quả thật tôi vô can với những gì mà 
các người đang thờ phượng. Ngoại trừ Đấng đã tạo hóa 
tôi, thì Ngài sẽ hướng dẫn tôi. (Chương 43 – Azzukhruf, 
câu 26, 27).  

﴿   َِۢ ََن   ۡ ب  ََعع ا  ََ َعت  إِ ع َُاَ  ِ�َِِيهِ  عَم ََب �ر ت  ََ إِ ع َحَ�َ َ�عع ٓ خ َۡ َه َ مع ش  ن ِع ك  َ
أ

 �ِٰ َٰ ََخبَآ�َِم إِبع ۡ  إَِ�َٰهَم �َ�َٰه  ب  ََعع خ    َ ي� َُار ِۡ َ�َٰق إَِ�ٰهٗ  ََۧعع َۡ �وع ٰعِي ََ ۡٗ َم �وع ِٰح ََ خ ا 
َنَ  لِم  سع  ّ ََ ۥ  َ�ع     ]١٣٣: سل يادلدمي[ ﴾ ٣ ََ
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Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã 
chứng kiến cảnh Yacob sắp từ trần khi Y bảo các con 
của Y: Các con sẽ thờ phượng ai sau khi ta mất? Các con 
của Y thưa: Chúng con sẽ thờ phượng Thượng Đế của tổ 
tiên cha: Ibrahim, Isma-il và Ishaq, một Thượng Đế duy 
nhất, và chúng con là những người Muslim thần phục 
Ngài (Chương 2 – Albaqarah, câu 133). 

Nabi Yusuf  nói: 

ۡ  �لعَتّهار   ﴿ ِٰح ََ َّ  �لع � ِِ َ
ٌ أ �ع ََ ُِ ََن  ّۡ َََف �َ َ�اٞب  رع

َ
ا]٣٩ :سل يايلسف[ ﴾ ٣ََأ

Phải chăng nhiều Thượng Đế khác biệt sẽ tốt hơn hay là 
một Thượng Đế Allah duy nhất tối thượng tốt hơn?. 
(Chương 12 – Yusuf, câu 39). 

Tuy nhiên, nhiệm vụ truyền bá của Nabi 
Muhammad  là kêu gọi tất cả nhân loại, như Allah đã 
phán: 

َةٗ  ﴿ َّ رَ�ع ِ َٰم إ ََ رعَولع
َ
ٓ أ ا ََ ََ  ََ مع إَِ�ٰهٞ   ١ّلِلعَ�ٰلَِم  � ٓ إَِ�ٰه  َما َّ َ

َ ّ ََ ِ إ إ َِ َما ََ  َّ ِ ۡع إ  ُ 
ََن  لِم  سع �َ َ م  َ

َ
ۡع أ َه ََ   ٞۡ ِٰح  ]١٠٨،ا١٠٧:اسل يادألّبيال[ ﴾ ١ََ

Và TA gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để mang 
đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 21 – Al-
Ambiya’, câu 107, 108). 

Quả thật, Nabi Muhammad  đã bắt đầu nhiệm vụ 
truyền bá của Người bằng sự kêu gọi người dân của Người ở 
Makkah đến với Tawhid, Người  mời gọi họ đến với lời 
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chứng nhận “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” và tránh xa việc thờ phượng các 
thần tượng, nhưng đa số họ đều ngạo mạn từ chối lời mời 
gọi đến với Tawhid của Người. Allah, Đấng Tối Cao phán 
về họ: 

ََن  ﴿  �ِ ََكع َّ  �َسع � َّ ِ ٓ إَِ�َٰه إ ََ مع  َۡ رَه  َٓخ  إَِ خ ِۡي مع َنَ  ه  َّ ِ �ِّنا َ�َ  ٣إ
َ
َن أ  َ َر ََت  َٓخ  ََ ارِ� 

عن َِن  ّّ ا]٣٦، ٣٥:اسل يادمةافاأ[ ﴾ ٣ََخرَِهََِنا رَِااِعٖۡ 

Quả thật chúng là những kẻ, khi được nhắc “Không có 
Thượng Đế nào khác mà chỉ có Allah duy nhất” thì 
chúng đã tỏ ra ngạo mạn; và chúng bảo: “Sao! Chúng tôi 
phải bỏ các thần linh của chúng tôi chỉ vì một tên thi sĩ 
mất trí (Muhammad) hay sao?”. (Chương 37 – Assafat, 
câu 35, 36).  

Allah đã phản hồi lại lời của họ với lời phán của 
Ngài: 

﴿  ََ ِ ۡعَول عم  َق �ر ّۡ ََ ََ َّقِ  ۡع ََ بِد ٓ ا َۡ ۡع   ]٣٧:اسل يادمةافاأ[ ﴾ ٣بَ

Không, Y (Muhammad) đã mang đến điều Chân Lý và 
xác nhận (các thông điệp) của các Sứ giả (của TA). 
(Chương 37 – Assafat, câu 37).  

Lời Tawhid là lời Chân Lý mà tất cả các Thiên sứ 
trước Nabi Muhammad  đã kêu gọi đến với nó, và Người 
 chỉ xác nhận lại nó mà thôi. 

Quả thật, những người vô đức tin Quraish đã rất hiểu 
rằng sự mời gọi đến với Tawhid có nghĩa là sự mời gọi đến 
với việc từ bỏ những thần linh được thờ phượng khác với 
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Allah, Đấng Tối Cao, Tawhid sẽ không được chứng thực trừ 
phi phải tránh hoàn toàn sự tổ hợp Shirk. Và họ hiểu đây là ý 
nghĩa của lời “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” tức không có Thượng Đế đích 
thực nào đáng được thờ phượng mà chỉ có Allah duy nhất. 

Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại, Thiên sứ 
của Allah  nói:  

دُا«ا اه  َّ اس  َّاي  اد   ارال  
ُ
َناص

 
َمُأاص مال

ُ
َ اص ادهللاُالمُلدا

ّ
اإَال  
 
ا.اااإَال

ّ
اإَال  
 
اإَال
 َ ا َنا  ا   م  ،اادهللاُار 

ِال داا ا
ّ
ُا،اإَال

 
اَ م  ُهام  َ َفا  ا َا امال َ اب ة    د  ادهللاالار    َ ابُُها ا  ا،ام سال ا.متفقابليها»اهال

“Ta được lệnh chiến đấu với nhân loại cho đến khi nào họ 
nói “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ”. Bởi thế, người nào nói “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” thì 
chắc chắn tính mạng và tài sản của y sẽ được bảo toàn từ 
nơi Ta, ngoại trừ vì điều chân lý, và việc thanh toán đối với 
y là ở nơi Allah.” (Albukhari, Muslim). 

Và khi Nabi  gởi các bức thư đến các vị vua chúa 
thì Người cũng kêu gọi họ đến với Tawhid (tôn thờ một 
mình Allah duy nhất). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Nabi  đã gửi 
một bức thư đến vua La mã Hercules với nội dung: 

اا�ادهللاالا«ا ّمٍ ا  ُسل ال
َناُم  امال ي ال ادمّمسال نال

 ََ اب اادهللاالادمّم م  َ   اهال
 
ا،اس   ٌما،اإالل ادمّمممال ي ال ِال

ا� َال ا َسلالَ 
 
اص ا، ادإلالَس  مال ي ةال

ع  ابال ال
 َ َسُبل

 
اص ّا ال

افِ  ا، ا� َاُ  ّما
 
اص ُد   ا،

َ
ادم ادّقد ا  نال

ام  ا،اَ    َ
ادهللاُا ايَُؤراله  َسلالَ 

 
اام ص ام  ا، ةا�  ساال  ال

 
ادأل   َْ اإال

ل يَه  اب  الّن
افِ  َت 

ّ
ل ار ل  الَن

افِ  ا، َ�ال
ّمق  ام   َ َجم 

 
ص

إ ﴿ ٰ َ�َِمةٖ ََ ََ ِ خ  إ َع َ َََعار َۡ �لعِكَ�ِٰب  ُع َ
ِ  أ خَٓ ََ ََ  َو ََ  َ َّ � َّ ِ َۡ إ ب  ََعع  َّ َ

مع َ َعَن�  �َ ََ َعَنَنا  بَ
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َِك بِهِۦ َش�ع  َِّخَذ  ٔٗ س �ع �َ ََ ََ َٗ ا  َ�ا رع
َ
ًضا أ ََعع َنا  ض  َََعع  ۡ   ِ َّ َخ  ا  َر  ت  ََ خ   َع ّل ََ ََِِن ََ  ِۚ َّ ِن �

  ّ َّا 
َ
َخ  بَِ  ۡ َه ََن �شع لِم  ا.متفقابليها»ا.ا]٦٤:اآ ابممدن[  ﴾ ٦سع

“Nhân danh Allah, Đấng rất mực Độ lượng, Đấng rất mực 
Khoan dung.  

Từ Muhammad, Thiên sứ của Allah gởi đến Hercules, đức 
Vua La mã. Xin chào an lành đến những ai đi theo sự Chỉ 
đạo. 

Quả thật, Tôi mời gọi ngài đến với Islam, nếu ngài thuận 
vào Islam thì ngài sẽ được an lành, nếu ngài thuận vào 
Islam thì Allah sẽ ban cho ngài hai lần ân phước, còn nếu 
như ngài từ chối không thuận thì quả thật ngài sẽ phải 
chịu tội của toàn dân. Và hỡi người dân Kinh sách! Các 
người hãy cùng đến với một Lời phán giống nhau giữa 
chúng tôi và quí vị rằng chúng ta chỉ thờ phượng một 
mình Allah duy nhất, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai 
(vật gì) cùng với Ngài (Allah), và không ai giữa chúng ta 
sẽ thờ các vị chủ tể nào khác ngoài Allah. Nhưng nếu họ 
quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng thực rằng chúng 
tôi là những người Muslim (thần phục Allah). (Chương 3 
– Ali-Imran, câu 64).” (Albukhari, Muslim). 

Nabi  đã gửi đi bức thư tương tự như bức thư này 
đến với các vị vua khác như Chosroes, vua của Ba tư, Cyrus, 
vua của Copts, vua của Abyssinia (nay gọi là Ethiopia), vua 
Jayfar và Iyazd hai đứa con của Amman, Hawzah bin Ali 
của Al-Yamamah, Al-Munzhir bin Sawa của Hajar, Ibnu 
Abu Shamir Alghassani,.. đây là những vị vua đương thời 
của trong thời của Nabi . 
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Và trong Sahih Muslim có ghi, Anas bin Malik  
thuật lại rằng Nabi  đã cho viết thư gởi đi đến tất cả các vị 
vua để kêu gọi họ đến với Allah, Đấng Tối Cao. 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng khi Nabi  cử 
Mu’azd đi Yemen thì Người đã nói với ông: 

َ ُبلُه َا«ا ـاارـ  ام  ّم  
 
ـي ُنَناص

َ
اف ل ت ـابال كال

َ
ادل َهـ ال

 
ـَناص ا  َلٍمامال   َ ُما اق َد   َنااإالّّه 

 
اص
 
إالل

ُ مدادهللا ا اايُل سا
 
ال ا. مدهادلخا يا»ق ا 

“Quả thật, ngươi hãy đi đến một nhóm người thuộc dân 
Kinh sách (Thiên Chúa và Do Thái), và điều trước tiên 
Người cần mời gọi họ là kêu gọi họ tôn thờ duy nhất một 
mình Allah, Đấng Tối Cao”. (Albukhari). 

Như vậy, việc độc tôn hóa Allah, Đấng Tối Cao là 
chiếc chìa khóa để vào tôn giáo Islam, nếu không có nó thì 
một người không thể trở thành một người Muslim, và nếu 
như người bề tôi phạm vào những điều nghịch lại với 
Tawhid thì y sẽ trở thành người vô đức tin tôn thờ đa thần, bị 
trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 

Một Hadith Sahih được ghi lại: 

ا ّ ِال
َّ اد ا  ا   د ٍ ا  ا   اج  ابَنال ُال ا

َناُما  اااامُاي ا«اا-و�ادهللابليهامسل اا-َ  َ  ال ام 
ر 
 
ُُاص ا ا 

ّقادهللاالا ااس  اَ   د اسال اال
َ
ادهللاُا.ا»اادل َبل ُ اا  ا  

 
اص ُ
ُ
ا.ام   ُسلَ ا«ا  ا   ُ�لدابالهال اسَُشال  َ َادُُ مُهام  َناه 

 
ص

ل يَا ّدُدَ اب  ااس  َ  ال ام 
ر 
 
ةَتًاا،اص اه  ادهللاُا.ا»اهال َبل ُ اا  ا  

 
ُاص
ُ
ا.ام   ُسلَ � ُدَ ا«ا  ا   ِا َ اُها  َنا

 
ا»ص

 .فقابليهمت
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Ông Mu’azd bin Jabal  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói với ông: “Này Mu’azd! Cậu có biết nghĩa vụ của bầy 
tôi đối với Allah là gì không?”. Ông nói: Allah và Thiên sứ 
của Ngài biết rõ hơn hết. Người  nói: “Nghĩa vụ của bầy 
tôi đối với Allah là phải thờ phờ phượng Ngài và không 
được tổ hợp (Shirk) bất cứ thứ gì cùng với Ngài”. Rồi sau 
đó, Người  lại nói: “Này Mu’azd! Vậy cậu có biết quyền 
lợi của bầy tôi đối với Allah là gì không nếu họ đã thực 
hiện nghĩa vụ đó?”. Ông nói: Allah và Thiên sứ của Ngài 
biết rõ hơn hết. Người  nói: “Quyền lợi của bầy tôi đối 
với Allah nếu họ thực hiện nghĩa vụ đó là Ngài sẽ không 
trừng phạt họ.” (Albukhari, Muslim). 

Và đây chính là Islam, điều mà Allah đã sắc lệnh, 
Ngài phán: 

﴿  ِ َّ � َۡ ب  �ع
َ
نع أ

َ
ۡع إِّ�ِ َ ِهي   أ َِـ  ُ     ٰ ََ ِ َّي

ََِ�َ ��ع ٓ ا َۡ ِ رَّما  َّ َِن �  ۡ   َِ ََن  ع  ۡع ََ  ََ
 ََ َّۡبِ �لعَ�ٰلَِم ِ لَِم ر وع

 
نع أ

َ
ت  أ ۡع ِّ

 
أ ََ ا]٦٦:اسل يااغفم[ ﴾ ٦ّرّ�ِ 

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả thật, Ta bị (Allah) 
cấm thờ phượng những ai (vật) mà các người cầu nguyện 
khác Ngài khi Ta đã nhận được những bằng chứng rõ rệt 
từ Thượng Đế của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục 
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài”. (Chương 40 – 
Ghafir, câu 66). 

﴿  ََ ٓ َنَفا ََِ  ح  ّّ �  ََ  ََ ِِ ِ ل ع  ُ  َ َّ َخ  �  ۡ ب  َّ ِ�َعع ِ خ  إ َٓ  ۡ ِّ
 
آ أ ََ َخ   ََ  َ َ ؤع ََ ةَ  َٰ لَ ِّ َخ  �ر َ ِتيم  ََ

َ�ٰرَِم َِۡ   �لعَتّيَِمةِ  ََ ةَۚ  َٰ َك َّ ا]٥:اسل يادلةنة[ ﴾ ٥�ر
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Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để 
thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện 
Salah một cách chu đáo và đóng Zakah, và đó là tôn giáo 
đúng đắn. (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 5). 

ََن  ﴿  ۡ َُِۡ �لعَ�ِٰف َع َك َ ر ََ   ََِ ّّ �  ََ  ََ ِِ ِ عل  ُ  َ َّ َخ  � ع  ۡع ا]١٤:اسل ياغفم[ ﴾ ١ََد

Bởi thế, các ngươi hãy thành tâm cầu nguyện Allah, 
triệt để thần phục một mình Ngài duy nhất cho dù những 
kẻ vô đức tin có căm ghét điều đó. (Chương 40 – Ghafir, 
câu 14). 

ِِ َشّمٖ  ﴿ َ مع  ن َها �َّاس  إِن ك  ��
َ
َ إ ََ ۡع   ُ   ََِ َّ �  ۡ ب  �ع

َ
ِِ َََ�ٓ أ َِۡ  ِ َّ  َِ ََن   ۡ ب  ََعع

نع 
َ
ت  أ ۡع ِّ

 
أ ََ مع   َّٮٰ�  ََ ََ ِي َ� َّ � َ َّ �  ۡ ب  �ع

َ
َ�ِٰ� ع أ ََ  ِ َّ َِن �  ۡ  ََ ِ َِن ؤع عم  ََِ  �ر ََن   �

َ
أ

َهَم رِّ�َِِ  َحنِيفٗ  ١ ۡع ََ ُِمع 
َ
نع أ

َ
أ ََ ا ََ ِ �ِ �ع عم  ََِ  �ر   ََّ َ  �ََ ََ ََ١   َِ   ُ ۡع ََ ََ ََ

َعلعَ  ََََِِّم إِ ٗ  ََ َك  ََِِن  �  �ََ ََ ََ َم  ََ ََنَفع  ا  ََ  ِ َّ َِن �  ۡ ََ ٰلِِم َّ َِ  �ل َّ  ﴾ ١خ 
ا]104- 106:اسل يايل�س[

Hãy bảo người dân: “Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi 
ngờ về tôn giáo của ta thì hãy biết rằng ta không thờ 
phượng những kẻ mà các người thờ phượng. Ngược lại, 
ta thờ phượng Allah, Đấng sẽ làm cho các người chết và 
ta được lệnh phải trở thành một người có đức tin. Và chớ 
cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang lại lợi ích 
cũng chẳng gây hại được Ngươi; nếu làm thế thì chắc 
chắn Ngươi sẽ là một kẻ sai phạm. (Chương 10 – Yunus, 
câu 106).ا 

ا
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 Tóm lược nội dung bài học: 

 Ý nghĩa của “  ا
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

هللاُ َ  ” là không có Thượng Đế 
đích thực nào đáng được thờ phượng mà chỉ có Allah duy 
nhất. 

 Tawhid sẽ không được chứng thực ngoại trừ phải 
tránh xa hoàn toàn Shirk. 

 Mục đích và ý nghĩa mà con người chúng ta được 
Allah tạo ra là thờ phượng Ngài, duy nhất một mình Ngài, 
không tổ hợp với Ngài bất cư một thứ gì. 

 Người nào thờ phượng ai (vật gì) ngoài Allah thì 
người đó là kẻ thờ đa thần, vô đức tin. 

 Tất cả các vị Thiên sứ của Allah đều kêu gọi người 
dân của họ đến với Tawhid và tránh xa điều Shirk. 

 Nền tảng căn bản về sứ máng truyền bá của Nabi 
Muhammad  là kêu gọi nhân loại đến với Tawhid, Người 
đã bắt đầu mời gọi người dân của Người đến với Tawhid, 
Người đã gửi các bức thư đến các vị vua mời gọi họ đến với 
Tawhid, và Người ra lệnh cho các vị Sahabah của Người 
rằng điều trước tiên mà họ phải mời gọi đến với nó là 
Tawhid. 

 Tawhid là nghĩa vụ của bầy tôi đối với Allah. 

 Ai không tôn thờ một mình Allah duy nhất thì người 
đó không phải là người Muslim cho dù y có khẳng định y 
đích thực là người Muslim đi chăng nữa. 
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Bài học thứ hai 

Giảng Giải Ý Nghĩa 
“ ًدا ر ُسو َّ  ُُ  ّّ

 
ُد ن َهد 

 
ُل اهللاال ن ” 

“ ـــل ـــً دا  ُس ّناُم ّم
 
ُ اص ـــد  َه

 
ُ ادهللاالاص ” “Tôi chứng nhận 

Muhammad là Thiên sứ của Allah” có nghĩa là đức tin Iman 
rằng Allah, Đấng Tối Cao đã cử phái Muhammad con ông 
Abdullah bin Abdul-Muttalib làm vị Sứ giả của Ngài đến với 
loài Jinn (Ma, quỷ) và loài người để chỉ bảo họ thờ phượng 
một mình Allah duy nhất và tránh xa tất cả những thần linh 
được thờ phượng ngoài Allah, và để giảng dạy hướng dẫn 
cho họ các giáo luật. 

Lời chứng nhận Muhammad là Thiên sứ của Allah 
có nghĩa là chứng nhận rằng Người  là vị Sứ giả của Ngài 
và cũng là người bề tôi của Ngài, chứ Người không có một 
quyền hạn nào được thờ phượng, và Người  cũng không 
được ca ngợi với những thuộc tính chỉ dành riêng cho Allah, 
Đấng Tối Cao.  

Ông Abdullah bin Abbas  thuật lại rằng ông đã 
nghe ông Umar bin Alkhattab  nói trong lúc ông đang 
thuyết giáo trên bục giảng, ông nói: Tôi đã nghe Nabi  
nói: 

ا«ا
 
ااص َّم  ال

ا،افِ  َمز    ام  ا   ادَ�ن  َّة  اد م أال ََ
 
ااص م   َ ا اُقَطُممكال

دَاَ   َ دَُ ادّ اا  َ ُدلمُلدا اهللاالاُ ُها،ار 
ُا
ُ
ا. مدهادلخا يا»م   ُسلَ
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“Các người chớ đừng tâng bốc Ta giống như những người 
Thiên Chúa giáo đã tâng bốc con trai của Maryam, bởi 
quả thật, Ta chỉ là một người bề tôi, do đó, các người hãy 
nói: người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ của Ngài.” 
(Albukhari). 

Sự chứng nhận: Muhammad là Thiên sứ của 
Allah hàm chứa ba điều thiết yếu: 

1- Tình yêu dành cho Người, phải đặt tình yêu dành 
cho Người lên trên mọi tình yêu, ngay cả lên trên tình yêu 
dành cho bản thân, cha mẹ và con cái. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  có nói: 

»  ََ َعِ  �
َ
خَّاِس أ ََ  ُِِ َّ ََ ََ  ُِِ ِّ خ ََ    َِ َحّب إَِ� هِ 

َ
ََن أ  �

َ
م  َحّ  أ  �  ۡ َح

َ
َِ   أ  »ََ َ ؤ 

 . مدهادلخا ياممال 

“Không ai trong các người có đức tin hoàn thiện cho đến 
khi nào Ta trở thành người yêu thương đối với y hơn cả 
cha, con của y và tất mọi người trong thiên hạ” (Albukhari, 
Muslim). 

2- Tin tưởng vào những gì Người  thông điệp từ 
những điều hữu hình và những điều ở cõi vô hình. Tất cả 
những được xác thực là đến từ Nabi  thì đó là chân lý và 
trung thực. 
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3- Tuân thủ và vâng lời theo Người , thực hiện và 
chấp hành theo những gì Người ra lệnh và tranh xa những gì 
Người ngăn cấm. 

Sự chứng nhận rằng Muhammad là vị Thiên sứ của 
Allah là giáo lý nền tảng trong các giáo lý của đạo, không 
những thế, nó cũng là thủ tục để một người bề tôi gia nhập 
Islam tức một người không thể trở thành người Muslim cho 
đến khi nào y phải tuyên thệ “ ا  ُسل اُم ّمً د ّن

 
اص  ُ َهد 

 
ادهللاالاص  ُ ”, và 

người nào phạm phải những điều nghịch lại với ý nghĩa của 
lời chứng thực này thì người đó không phải là Muslim mà là 
kẻ vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 

 Những điều nghịch lại với sự chứng nhận 
này: 

1- Căm ghét Nabi , chửi rủa, xúc phạm và chế 
giễu Người cũng như những điều Người mang đến trong hệ 
thống giáo luật. Người nào có bất cứ hành vi nào như thế thì 
người đó là kẻ vô đức tin, phủ nhận sứ mạng Thiên sứ của 
Người. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿   َ ََ َرّ�َِم  ََ  �ََََ  ۡ ِ�َ ََ مع � ّم  َعَنه  َۡ بَ ََ ََك َِيَما َش م  َّكِ  ُ َِن ََن َحّ ٰ  ٓ ؤع ِِ خ  
 ٗۡ َۡ ِسِهمع َح َف 

َ
لِيمٗ أ َخ  �َسع � َسّلِم  ََ ِّما ََُضيعَ   ّّ ا]٦٥:اسل يادلناال[ ﴾  ٦ا ا 

Thề bời Thượng Đế của Ngươi rằng chúng sẽ không tin 
tưởng cho đến khi nào chúng đề cử Ngươi đứng ra phân 
xử về điều mà chúng tranh chấp rồi chúng cảm thấy 
không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi đã đưa 
ra và chúng hoàn toàn quy phục. (Chương 4 – Annisa, 
câu 65). 
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2- Phủ nhận sứ mạng Nabi của Người , nghi ngờ 
về sự trung thực của Người, bởi tất cả sự phủ nhận và nghi 
ngờ đều là sự không tin tưởng, mà người nào không tin 
tưởng Thiên sứ của Allah  thì người đó là kẻ không có 
đức tin Iman nơi Người. 

3- Chống lại mệnh lệnh của Người , cho rằng 
việc tuân thủ và vâng lời Người là không bắt buộc, hoặc 
chống đối và kháng cự lại một cách hoàn toàn mệnh lệnh của 
Người . 

Đối với những người có đức tin nơi Allah và Thiên 
sứ của Ngài , tuy có phạm một số điều trái lệnh nhưng 
không phải những điều làm mất giá trị của Islam thì đó là 
những người Muslim sai quấy, chúng ta không được phép 
chỉ định họ là những người vô đức tin bởi tội lỗi của họ mà 
chúng ta chỉ nên hy vọng Allah sẽ tha thứ và xí xóa cho họ, 
và chúng ta lo sợ cho họ bị trừng phạt bởi những điều tội lỗi 
đó của họ. 

 Và bất kỳ ai phạm vào một điều gì đó thuộc những 
điều hủy hoại ý nghĩa của sự chứng nhận rằng Muhammad là 
vị Thiên sứ của Allah thì người đó không phải là người có 
đức tin nơi Thiên sứ  cho dù y có thốt lên lời chứng nhận 
trên đôi môi của y, và y giống như những kẻ Muna-fiq (giả 
tạo trong đức tin) mà Allah đã phán về họ: 

ٰفِ  ﴿ ََ عم  َََك �ر ٓ ا َۡ ۥ إَِ خ    َ َ َۡو  َ لَم  إََِّم ر َّ  َ�عع � ََ   ِ َّ �   َ َۡو  َ ۡ  إََِّم ر َه خ  سَاع  َ ََن َُار ت 
َن  ََ لََ�ِٰذبَ  ٰفِتِ ََ عم  ۡ  إِّن �ر َه َّ  �َاع � ا]١:اسل يادلنافدلن[ ﴾ ١ََ
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Khi đến gặp Ngươi (Muhammad), những người Muna-
fiq (giả tạo đức tin) bảo: “Chúng tôi chứng nhận ngài 
đích thực là Sứ giá của Allah” trong khi Allah biết rất rõ 
rằng đích thực là vị Sứ giả của Ngài. Và Allah cũng xác 
nhận những kẻ Muna-fiq đích thực là những kẻ nói dối. 
(Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 1). 

Lời chứng nhận này sẽ không mang lại giá trị cho 
người bề tôi ngoại trừ y phải thực hiện theo đúng ý nghĩa 
của nó bằng tình yêu, tin tưởng và vâng lệnh. 

Lời chứng nhận này không phải chỉ là lời để thốt lên 
trên đôi môi mà thôi mà thực chất nó là nền tảng cho cuộc 
sống của người Muslim, là quỹ đạo cho mọi hành động và 
việc làm của y, và với sự chứng thực nó y sẽ chứng thực 
được sự hạnh phúc và thành công của y. 

Allah, Đấng Tối Cao không chấp nhận bất cứ một 
việc làm nào của người bề tôi ngoại trừ y phải luôn có sự 
thành tâm, chân thật và hết lòng hướng về Ngài trong hành 
động đồng thời phải làm đúng theo Sunnah (đường lối) của 
Thiên sứ của Ngài, Muhammad . 

Sự thành tâm, chân thật và hết lòng hướng về Allah 
là biểu hiện của lời chứng nhận “  

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

اهللاُ  َ  ”. 

Theo đúng đường lối (Sunnah) của Thiên sứ  là 
biểu hiện của lời chứng nhận “ ا  ُسل اُم ّمً د ّن

 
اص  ُ َهد 

 
ادهللاالاص  ُ ” “tôi 

chứng nhận Muhammad là Thiên sứ của Allah”. 
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Người bề tôi không thể đi theo sự Hướng dẫn và Chỉ 
đạo ngoại trừ y phải thành tâm vì Allah và theo đúng Sunnah 
của Thiên sứ của Ngài . 

Tất cả mọi việc làm không theo Sunnah của Nabi  
thì đều là những điều không chân lý và không được chấp 
nhận nơi Allah, bởi Nabi  có nói: 

ا  ّسا«ا ُدل  َمُمّ اار 
 
اص يَهال

ل  اب  ً ال ةَس  م   َ ا مال   َناب   . مدهامال ا»م 

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

Và cũng trong bộ Sahih Muslim, ông Jabir bin 
Abdullah  thuật lại rằng Nabi  có nói trong bài thuyết 
giảng của Người: 

ا«ا يثال   ال
َ
ادل  �َ الّنال 

ّماا� َاُ افِ 
 
ااهللاالاداَالت اُبااص ُمل ال

ُ
ادأل ّ ُد   اُه   اُم ّمٍ ام ش 

َ
ادم ُ�َ م ل 

ٍةاض   ل ٌةا ابالَ ب 
ّ ُُ اام  َ اُقد  ا. مدهامال ا»ُمَ  

“Quả thật, lời nói tốt đẹp nhất là Kinh sách của Allah, sự 
chỉ đạo và hướng dẫn tốt đẹp nhất là sự chỉ đạo và hướng 
dẫn của Muhammad, điều xấu xa nhất trong các điều xấu 
xa là sự đổi mới cải biên, và tất cả những điều Bid’ah (đổi 
mới, cải biên) đều lầm lạc.” (Muslim). 

Người làm điều Bid’ah tức người đổi mới, cải biên 
là người làm nghịch lại với Thiên sứ của Allah  vì đã 
không theo đường lối của Người tức không theo sự Chỉ đạo 
của Người, và y sẽ lầm lạc trong hành vi Bid’ah của y. 



Cột Mốc Tôn Giáo – Các bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng 
 

29 

 Bid’ad được chia làm hai loại: 
 Bid’ah mang tính chất vô đức tin. 

 Bid’ah mang tính chất tội lỗi. 

Bid’ah mang tính chất vô đức tin là những điều 
hủy hoại Islam: hướng sự thờ phượng đến ai (vật gì) khác 
ngoài Allah, hoặc phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài, 
hoặc những gì khác nằm trong sự hủy hoại Islam. Người có 
hành vi Bid’ah thuộc dạng này sẽ trở thành kẻ vô đức tin bị 
trục xuất khỏi tôn giáo Islam. Hình ảnh thí dụ cho dạng này 
chẳng hạn như: một số người đã cho rằng Qur’an có sự thiếu 
sót chưa hoàn thiện, hoặc sửa đổi và chỉnh lý Nó; một số 
người thì tự cho rằng bản thân họ hiểu biết những điều ở cõi 
vô hình; ... 

Bid’ah mang tính chất tội lỗi và sai quấy, đó là 
những việc làm không nằm trong những điều hủy hoại Islam, 
chẳng hạn ấn định một địa điểm cụ thể nào đó vào một thời 
điểm nhất định cho một số việc thờ phượng cụ thể nào đó 
mà giáo luật Islam không chỉ định, như tổ chức lễ mừng sinh 
nhật Mawlid cho Nabi . 

  Sự hướng dẫn và chỉ đạo của Nabi Muhammad  
là sự hướng dẫn và chỉ đạo tốt nhất. Sự hoàn thiện của người 
bề tôi cũng như sự thành đạt của y được quyết định ở sự tuân 
thủ và làm theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Nabi . Cứ 
khi nào người bề tôi tuân thủ và làm theo càng tốt thì y càng 
đạt nhiều ân phước và đức hạnh, càng cận kề với sự an toàn 
và càng xa với tội lỗi cũng như sự trừng phạt của Allah. 
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Quả thật, Nabi  không hề sai bảo và chỉ đạo một 
điều gì ngoại trừ đó là điều tốt đẹp cho người bề tôi trong tôn 
giáo của y và cuộc sống trần gian của y, Người không hề 
ngăn cản và cấm đoán một điều gì ngoại trừ đó là điều xấu 
và tai hại cho người bề tôi. Và quả thật, Thiên Đàng thường 
được bao bọc bởi những điều chán ghét còn Hỏa Ngục thì 
thường được bao bọc bởi những lạc thú và mê hoặc, nhưng 
người nào thực sự tin tưởng một cách kiên định nơi Thiên sứ 
của Allah, y luôn tuân thủ và làm theo đúng sự hướng dẫn và 
chỉ đạo của Người, y luôn cố gắng tránh xa những lạc thú, 
những ham muốn của bản thân vì Người đã ngăn cản và cấm 
đoán, y luôn kiên nhẫn chịu đựng thực hiện những mệnh 
lệnh mặc dù bản thân cảm thấy khó khăn và chán ghét vì y 
muốn được an toàn khỏi sự trừng phạt đau đớn nơi Allah 
cũng như muốn được ân phước vĩ đại ở nơi Ngài. 

  Những ai làm trái với sự hướng dẫn và chỉ đạo của 
Nabi, họ chỉ làm theo dục vọng của bản thân họ để rồi họ rơi 
vào những điều Haram (nghiêm cấm) và cuối cùng họ phải 
gánh chịu hậu quả tồi tệ và thảm hại, đó là sự trừng phạt đau 
đớn ở nơi Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َ  �  ََِ َّ َذرِ � مع َعَذخٌب ََلعَيحع يَبه  ِِ َع َ  َ
َعَنٌة أ ِ مع َ يَبه  ِِ ن َ 

َ
ُِِۡۦٓ أ ّع َ

ََن َ� ع أ الِف 
ِ�مٌ 

َ
 ]٦٣: سورة النور [ ﴾  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). 
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Những hành vi trái giáo lý có thể dẫn tới những tai 
hại trong đạo, người bề tôi sẽ không vững chắc trên con 
đường chân lý mà sẽ bị lầm lạc rồi dần dần bị hủy mất tôn 
giáo của bản thân, có thể y sẽ gặp phải chịu sự trừng phạt 
trên thế gian, hoặc trong cõi mộ, hoặc phải chịu sự trừng 
phạt đau đớn vào Ngày Phục sinh. 

  Những người đi theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của 
Nabi  thì họ sẽ được sống an bình, thanh thản, không lo 
sợ cũng không buồn phiền, và sẽ không bị lầm lạc, bởi vì họ 
đã chọn lấy con đường an toàn ở đời này và ở Đời Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مع َكِۡ�ٗ  ﴿ ِ  لَ�  َّ َا َ بَ  َ َ مع رَو   �ََ ٓ ا َۡ ۡع  َۡ �لعِكَ�ِٰب َُ ُع َ
أ إ ََن ََ عف  َ مع �  ن ِّما ك  ّّ   

 � َخ  َع  َكِۡ�ٖ ف  ََعع ََ ََ  ََِ  �لعِكَ�ِٰب  ٓ ا َۡ ۡع  َُ َٞ ِ ب �َ �َِ�ٰٞب  ََ رٞ   ََ ِ َّ �  َِ َّ م   �١  

 ََ ِ ِٰ  إ ََ ل  َِ  �لظ� َّ م  ه   ۡ ِۡ َ خع ََ ِٰم  ََ َۡ �رّس ب  ۥ و  ََٰه  ََ ََ رِ�ع َب َّ �  ِ ََ   َّ ي بِهِ � ِۡ َ�هع
ٰٖط  َٰ َِ  ٰ ََ ِ َِهمع إ ِۡ ََهع ََ ََتِي�ٖ  �َ�َرِ َِِِ عَِهِۦ  سع  ]١٦،ا١٥:اسل يدلائ ي[ ﴾ ١ َ�

Hỡi người dân Kinh sách! Quả thật, Sứ giả 
(Muhammad) của TA đến gặp các ngươi trình bày rõ cho 
các ngươi nhiều điều mà các ngươi đã từng giấu giếm 
trong Kinh sách của các ngươi và lướt qua nhiều điều 
không cần đề cập nữa. Quả thật, một Ánh sáng và một 
Kinh sách quang minh từ nơi Allah đã đến với các ngươi. 
Allah dùng Nó (Qur’an) để hướng dẫn tất cả những ai 
tuân theo sự hài lòng của Ngài hầu đi theo con đường an 
bình (của Islam) và đưa họ rời khỏi sự tăm tối để bước ra 
ngoài Ánh sáng theo sự chấp thuận của Ngài và hướng 
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dẫn họ theo con đường Ngay chính. (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 15, 16). 

Quả thật, Allah đã sắc lệnh cho Thiên sứ của Ngài 
 phải truyền bá bức Thông Điệp của Ngài, phải truyền tải 
đúng theo những gì được Ngài sắc lệnh, Ngài phán: 

﴿    َ ّۡو  َها �ر ��
َ
َ إ َِ  ّرّ�َِم   ََ َََِ  إَِ�عَم 

 
آ أ ََ ۡع  ِ ا]٦٧:اسل يادلائ ي[ ﴾ بَّل

Hỡi Sứ giả (Muhammad)! Ngươi hãy truyền đạt những 
điều mà Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho 
Ngươi. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 67). 

Và Allah đã bắt buộc chúng phải tuân lệnh và vâng 
lời Người , Ngài phán: 

ا  ﴿ َّ م  َََعلَيع�   َۡ ِ ّ ا �  ََ َما َعلَيعهِ  َّ ِ خ  ََِ َع ّل ََ ََ   ََِِن ََ ّۡو  َخ  �ر يع  ُِ
َ
أ ََ  َ َّ َخ  � يع  ُِ

َ
ۡع أ  ُ

  َ ِ ب عم  ۡ  �ر ٰ ََ َ َّ ��ع ِ َِ  إ ّۡو  َ �ر ََ ا  ََ ََ َخ ۚ   ۡ ََ ََهع   َُ َ مع  �ن َ ِطيع  ِلع ّ سل يا[ ﴾ ٥� 
ا]٥٤:ادَل 

Hãy bảo chúng: “Hãy vâng lệnh Allah và vâng lệnh Sứ 
giả (Muhammad)”. Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì 
(nên biết rằng) Y chỉ chịu trách nhiệm về việc làm của Y, 
còn các ngươi thì về việc làm của các ngươi. Và nếu các 
ngươi vâng lệnh Y thì sẽ được hướng dẫn đúng đường 
bởi vì nhiệm vụ của một sứ giả chỉ là công khai truyền 
đạt (Thông điệp của Allah). (Chương 24 – Annur, câu 
54).   

Quả thật, Thiên sứ  của Allah chỉ gánh trách nhiệm 
truyền đạt Thông Điệp, Người chỉ có nhiệm vụ phải thực 
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hiện và chấp hành theo ý chỉ của Allah, và thực sự Người đã 
hỏi mọi người ở buổi tập trung trong lần làm Hajj chia tay: 
“Ta đã truyền đạt lại cho các ngươi chưa?”, họ nói: Vâng có. 
Người  nói: »ا  َ »د�ادَهد   “Lạy Allah, xin Ngài hãy làm 
chứng!”. 

Và chúng ta làm chứng rằng Người  đã thực sự 
truyền đạt bức Thông Điệp của Allah, Người thực sự đã 
hoàn tất sứ mạng được Allah giao phó, Người đã hoàn thành 
việc hướng dẫn và chỉ đạo các tín đồ, và Người đã toàn tâm, 
toàn lực chiến đấu để bảo vệ và duy trì con đường Chân lý 
của Ngài. 

Và chúng ta có bổn phận phải tuân thủ và noi theo 
Thiên sứ của Allah  một cách công khai và thầm kín. 
Người nào thực hiện nghĩa vụ này thì sẽ thành công và gặt 
hái được ân phước to lớn, còn người nào không thực hiện 
nghĩa vụ này thì thì y sẽ thua thiệt với một sự thua thiệt thảm 
hại. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ مع  ﴿ َ
َ
أ ََ مع   �َِٰ ََ ٰ �َ

َ
َٓخ  أ  ََ �َ ََ   ََ ّۡو  ََ�ر  َ َّ خ  �  َََ �َ ََ ن َخ   ََ خ ََ   ََِ َّ َها � ��

َ
َ إ ََ

ََن  لَم   ]٢٧:اسل يادألّفا ا[ ﴾  ٢ََعع

Này hỡi những người có đức tin! Chớ đừng gian lận với 
Allah và Sứ giả (Muhammad) và chớ đừng gian lận tín 
vật được ký thác nơi các ngươi trong lúc các người biết. 
(Chương 8 – Al-Alfan, câu 27). 
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Bài học thứ ba 

Giảng Giải Việc Tuân Lệnh Allah Và Thiên Sứ 
Của Ngài 

Tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài là một nền 
tảng trong các nền tảng giáo lý của tôn giáo Islam. Một 
người bề tôi sẽ không thể là người Muslim cho tới khi nào y 
tuân thủ và chấp hành các mệnh lệnh của Allah và Thiên sứ 
của Ngài, y phải tâm niệm rằng việc tuân thủ và vâng lệnh 
Allah và Thiên sứ của Ngài là điều bắt buộc, và y phải luôn 
ý thức rằng người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài 
thì sẽ đạt được sự hài lòng cũng như sự thương xót của của 
Allah, ngược lại, người nào bất tuân thì y phải chuốc lấy sự 
thất bại thảm hại vì sẽ bị Allah giận dữ và trừng phạt bởi một 
sự trừng phạt đau đớn khủng khiếp. 

Và người nào cho rằng y được quyền không tuân thủ 
Allah và Thiên sứ của Ngài thì người đó không phải là người 
Muslim. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٖ َِ ؤع ا َنَن رِم  ََ ََ   ّ  ََ ََِنةإ ََ م  ؤع ََن رَه  ن ََ� 
َ
خ أ ًۡ ّع َ

ۥٓ أ   َ َ رَو  ََ   َّ � ََ إَِ خ َُ
 �ٰٗ ََ �َ ّۡ ۡع َ� َت ََ ََ ۥ  َ رَو  ََ  َ َّ �  ِ ََ  َ�عع ََ ُِِۡمع   ّع َ

َِ ع أ َِ�َة   ِع بَِنٗ  �  ﴾ ٣ا َ�
ا]٣٦:اسل يادألس دب[

Và thật không đúng đối với một người có đức tin, nam 
và nữ, rằng khi Allah và Sứ giả của Ngài quy định một 
điều gì đó thì họ lại đòi quyền lựa chọn theo công việc 
của họ. Và người nào bất tuân Allah và Thiên sứ của 
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Ngài thì quả thật y đã công khai lầm lạc. (Chương 33 – 
Al-Ahzab, câu 36). 

﴿  ُِ
َ
َٓخ  أ ن  ََ خ ََ   ََِ َّ َها � ��

َ
َ إ مع ََ ٰلَ�  ََ عع

َ
َٓخ  أ َ بعِطل   ََ ََ   ََ ّۡو  َخ  �ر يع  ُِ

َ
أ ََ  َ َّ َخ  � يع 

ا]٣٣:اسل يامم [ ﴾٣

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và hãy 
tuân lệnh Sứ giả (của Ngài), và chớ đừng để mất công và 
phí sức của các ngươi. (Chương 47 – Muhammad, câu 33). 

ۡعَ� ََن  ﴿ مع َ  ََ  لََعّل�  ّۡو  ََ�ر  َ َّ َخ  � يع  ُِ
َ
أ ا]١٣٢:اسل ياآ ابممدن[ ﴾ ١ََ

Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và Sứ giả (của Ngài) để 
may ra các ngươi được thương xót. (Chương 3 – Ali-
Imran, câu 132). 

﴿  َِ ۡع ََ ۥ َ  َ رَو  ََ  َ َّ � َِ ََ  َ ِط ََ ٖ ٰ َّ َۡ ۡ  َ�ِٰ�ََِ   لعه   ٰ َعَ�
َ َع َِ  َ�عََِها � َ�عِۡي 

ز  �لعَعِظيم   َع َ�ٰرَِم �لعَف ََ لعه   ١َِيَهاۚ  َِ ۡع ُۥ  َ  َۡ َ  ۡ ّۡ ح  َََع ََ ََ ََ ۥ  َ رَو  ََ  َ َّ �  ِ ََ  َ�عع ََ
َٞ ََاًرخ َ�ِٰ�ٗ  ِه �ّ ََ ۥ َعَذخٞب  ََ ا]١٤،ا١٣:اسل يادلناال[ا﴾ ١خ َِيَها 

Và ai tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì sẽ được 
Ngài thu nhận vào các ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên 
dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó mãi mãi, 
và đó là một thành tựu vĩ đại. Ngược lại, người nào bất 
tuân Allah và Thiên sứ của Ngài, vi phạm các giới hạn 
của Ngài thì Ngài sẽ đày họ vào Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong 
đó đời đời kiếp kiếp và sẽ bị trừng phạt đau đớn và nhục 
nhã. (Chương 4 – Annisa’, câu 13, 14). 
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﴿  َِّ َّ  َعلَيعِهم  َعَم � َع َ
َ  ََِ َّ � ََ ََ إكَِم  َٰ  َ  

ََ  ََأ ّۡو  ََ�ر  َ َّ � َِ ََ  َ ِط َ   َۧ  �َّبِّ�ِ ََ
إكَِم َرَِيتٗ  َٰ  َ  

َ  أ َََحس   ۚ ََ ٰلِِح ّّ ََ�ل خَِٓ  َۡ َه ََ�را�  ََ َتِ ِ ّۡ ِ ِّ �ر ََِ   ٦ا ََ   ۡ َ�ٰرَِم �لعَفضع
ِ َعلِيمٗ � َّ ٰ بِد ََ �َ ََ  ِۚ ا]٧٠، ٦٩:اسل يادلناال[ ﴾  ٧ا َّ

Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là 
người cùng hội cùng thuyền với những người đã được 
Allah ban cho Ân huệ trong hàng ngủ của các vị Nabi, 
những người trung thực, những người đã hy sinh vì 
chính nghĩa của Allah và những người hiền lương và 
ngoan đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn gồm những người 
đó! Đó là Thiên ân của Allah, và Allah am tường hết mọi 
việc. (Chương 4 – Annisa’, câu 69, 70). 

ًزخ َعِظيًما ﴿ا  َ ۡ  ََاَز ََ َت ََ   ََ َ رَو  ََ  َ َّ َِ خ ََ   َ ِط  ].٧١:اسل يادألس دباا[       ﴾ََ

Và người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì 
chắc chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. (Chương 
33 – Al-Ahzab, câu 71). 

خ ا﴿ ًۡ بَ
َ
َهّنَم َ�ِٰ�ََِ  َِيَهآ َ َۡ ََ ۥ ََاَر  ََ ۥ ََِِّن  َ رَو  ََ  َ َّ �  ِ ََ  َ�عع سل يا[ا﴾ ٢ََ

ا]٢٣:ادلن

Và ai bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì quả thật y sẽ 
phải bị đày trong Lửa của Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp. 
(Chương 72 – Al-Jinn, câu 23). 

﴿   َ َّ � َُ ا َُ َ
ۡع أ َت ََ   ََ ّۡو  َِ �ر  ]٨٠:اسل ياادلناال[ ﴾َّ  َ ِط

Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã tuân lệnh 
Allah (Chương 4 – Annisa’, câu 80). 
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﴿    َ ّۡو  م  �ر ََخََٮٰ�   ٓ ا ََ َخ ۚ  ََ ََه  مع َ�نعه  ََدَ َََهٮٰ�  ا  ََ ََ   َُ ذ  :اسل يادلشا[ ﴾  ََخ 
٧[ 

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 (Chương 
59 – Al-Hashr, câu 7). 

Những câu Kinh trên là bằng chứng nói rằng việc 
tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài là bổn phận bắt buộc. 
Allah, Đấng Tối Cao đã hứa ban ân phúc vĩ đại cho những ai 
tuân lệnh Ngài và Thiên sứ của Ngài ở đời này và ở cõi Đời 
Sau, và Ngài cũng cảnh báo về một sự trừng phạt đau đớn và 
khắc nghiệt đối với những ai bất tuân Ngài và Thiên sứ của 
Ngài. 

Sự tuân lệnh là thực hiện theo mệnh lệnh cũng như 
tránh xa những điều cấm, và đây là bản chất đích thực của 
tôn giáo Islam: thờ phượng Allah bằng sự chấp hành mệnh 
lệnh của Ngài và tránh xa những điều cấm mà Ngài đã quy 
định. 

Tuy nhiên, Allah vẫn ban cho chúng ta điều dễ dàng, 
Ngài không hề gây khó khăn và bắt chúng ta gánh vác trách 
nhiệm quá khả năng của chúng ta, Ngài phán: 

َخ   ﴿ ت  َّ ََ�وع  ََد َ مع  َََطعع ا �وع ََ  َ َّ َخ  � يع  ُِ
َ
أ ََ َخ    ]١٦:اسل يادلغابن[ ﴾ َمع 

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của 
các ngươi, hãy nghe và hãy vâng lệnh. (Chương 64 – 
Attagha-bun, câu 16). 
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َعَهاۚ  ﴿ َ وع  َّ ِ ًسا إ ََفع   َّ ََ َ َ�ّلِ   �
 ]٢٨٦:ادلدمي سل ي[  ﴾

Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm 
quá khả năng của nó. (Chương 2 – Albaqarah, câu 286). 

ٖج�  ﴿ َۡ َِ ع َح   َِِ ّّ � ِِ مع  َۡ َعلَيع�  َع َۡ ا  ََ  ]78:اسل يادلّ[ ﴾ ََ

Và Ngài (Allah) đã không gây khó khăn cho các người 
trong tôn giáo. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 78). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

ل د ُها«ا اغ 
ّ
ٌ اإَال س 

 
اص ين  اّسادلا  َ ُ ل َناس ا،ام  اسَُ ٌ ين  ا. مدهادلخا يا»إالّنادلا

“Quả thật, tôn giáo này (Islam) là tôn giáo dễ dãi, và tôn 
giáo chỉ áp đặt cho một người theo khả năng của họ” 
(Albukhari). 

Cũng theo ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  
có nói: 

نَهُا«ا رُلدامال
َ
اف ْ ابالهال َمرُُنَ  م 

 
اص ا م  ام  اف اَجت نالدُلهُ نَُه  َ ا يَتُُنَ  َ د  ا ا ا م  َاتَُ  اادَست ط  متفقاا»م 

ا.بليه

“Những gì Ta cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa 
nó, còn những gì Ta sai bảo các ngươi thì các ngươi hãy 
thực hiện nó theo khả năng của các ngươi!” (Albukhari, 
Muslim). 

 



Cột Mốc Tôn Giáo – Các bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng 
 

39 

 Các mệnh lệnh mà Allah và Thiên sứ của 
Ngài chỉ thị có ba cấp độ: 

 Cấp độ thứ nhất: Những điều mà với nó một người 
vẫn còn tồn tại trong tôn giáo Islam, và đó là sự tuân lệnh 
trong Tawhid (tôn thờ duy nhất) Allah, phủ nhận tất cả các tà 
thần, và tránh xa những điều hủy hoại Islam. 

Người nào bất tuân những điều trong cấp bậc này thì 
người đó là kẻ thờ đa thần, phạm vào những điều hủy hoại 
Islam. Thí dụ cho các điều này chẳng hạn như: phủ nhận 
Allah và Thiên sứ của Ngài, chế giễu một điều gì đó trong 
tôn giáo của Allah, hoặc những điều mang tính chất tương tự 
khác nằm trong những điều hủy hoại Islam. 

Những người bất tuân trong cấp độ này sẽ trở thành 
người vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 

 Cấp độ thứ hai: Những điều giúp người bề tôi an 
toan khỏi sự trừng phạt của Allah, đó là thực hiện những 
nghĩa vụ tôn giáo, tránh xa những điều cấm. Người nào tuân 
lệnh các điều trong bậc độ này thì sẽ an toàn thoát được sự 
trừng phạt của Allah và được hứa hẹn một phần thưởng to 
lớn ở nơi Ngài. Và  đây là cấp độ của những người bề tôi 
ngoan đạo ngay chính. 

 Cấp độ thứ ba: Thực hiện những nghĩa vụ tôn giáo 
đồng thời làm thêm các giáo điều được khuyến khích, bỏ 
những điều cấm đồng thời từ bỏ cả những điều không được 
yêu thích trong tôn giáo. Đây là cấp độ hoàn hảo của những 
người bề tôi. Những người tuân lệnh những điều trong cấp 
độ này là những người tốt đẹp nhất, họ được hứa hẹn phần 
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thưởng tốt đẹp và vượt trội hơn hết. Cầu xin Allah phù hộ và 
ban cho chúng ta thiên ân này. 

Allah, Đấng Tối Cao đã hoàn thiện tôn giáo cho 
chúng ta, và Ngài cũng đã hoàn tất ân huệ Islam đối với 
chúng ta, như Ngài đã phán: 

َممع   َعلَ  ﴿ َع َ
َ ََ مع  مع ََِۡن�  َملع   لَ�  �ع

َ
َِ أ َع َ م  ��ع رَِ�ي   لَ�  ََ َمِ   مع َِعع يع� 

َٰم َِۡنٗ  ََ وع ِ
ۡع � ۚ  ]٣: سل يادلائ ي[ ﴾  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). 

Do đó, tôn giáo Islam là một tôn giáo hoàn thiện và 
trọn vẹn, các giáo lý cũng như các giáo luật của nó bao trùm 
tất cả mọi sự việc của chúng ta. Trong Islam, không có sự 
thiếu sót hay mâu thuẫn nào cả, mà nó là một hệ thống giáo 
luật hoàn hảo mang tính chất dễ dãi, cải thiện và đầy sự vị 
tha, phù hợp với mọi thời đại, mọi nền văn minh của nhân 
loại. 

Người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì 
sẽ được hướng dẫn đến con đường ngay chính và đúng đắn . 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿   ِ ََ ُع َ
ي رِّلِ  ِ�َ أ ِۡ ََخَن َ�هع ۡع َٰذخ �لعت  ََ ا]٩:اسل يادإلسدل[ ﴾ إِّن 

Quả thật, Qur’an này hướng dẫn (nhân loại) đến với 
con đường ngay chính và đúng đắn. (Chương 17 – Al-
Isra’, câu 9). 
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Bởi thế, người bề tôi không thể nào đạt đến một điều 
tốt đẹp nếu như y bất tuân Allah và nghịch lại với Kinh sách 
của Ngài. 

Nabi  có nói: 

َ ُ اُم ّم ٍاا« اه  َ  ال د 
َ
ادم ن  َسا 

 
َالّناص ا. مدهادلخا يا» ام 

“Và quả thật sự hướng dẫn tốt đẹp nhất là sự hướng dẫn 
của Muhammad.” (Albukhari). 

Do đó, không có bất cứ một sự hướng dẫn nào tốt 
đẹp hơn sự hướng dẫn của Nabi , và không một người bề 
tôi nào có thể đạt được sự tốt đẹp về một điều gì đó nếu như 
y làm trái với sự hướng dẫn của Người. Người bề tôi đạt 
được sự thành công và hạnh phúc chỉ khi nào y biết tuân thủ 
và noi theo đường lối của Nabi  mà thôi. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِٰت ا﴿ ََ ٰ ََ لعم  �رّس  ّ ۥ   ََ ِي  َّ مع َ�ِيًعا � ِ إَِ�ع�  َّ �   َ َها �َّاس  إِّ�ِ رَو  ��
َ
َ إ ََ ۡع   ُ

َ ِمي    َ�  ََ ۦ  ِ ّع  َ ََ  ُ  َّ ِ ٓ إَِ�َٰه إ ََ  � ِِ ض
َ َع � ََ َٔ  ِ َّ َِن َخ  بِد ِي ا َّ � ِ ّ ِ ّّ

َع  � ِ ّ ِِ َّ� ِ َِ َ رَو  ََ  
ََن   ۡ ََ ََهع مع  َُ  لََعّل�  ََ�َّبِع  َِٰهِۦ  ََ ِ َِ ََ  ِ َّ َِ   بِد ا]١٥٨:اسل يادألبمدف[ا﴾ ١َ ؤع

Hãy bảo: “Này hỡi nhân loại! Quả thật, Ta là Sứ giả của 
Allah được cử phái đến cho tất cả các ngươi; Allah là 
Đấng điều hành và chế ngự các tầng trời và trái đất, 
không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, 
Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết”. Bởi thế, các 
ngươi hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, một vị 
Nabi mù chữ đã tin tưởng Allah và các lời phán của 
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Ngài. Hãy tuân theo Y, mong rằng các ngươi sẽ được 
hướng dẫn đúng đường.  (Chương 7 - Al’Araf, câu 158). 

Người nào tuân theo Nabi  thì sẽ được hướng dẫn 
đúng đường còn ai không tuân theo Người thì chắc chắn sẽ 
lầm đường lạc lối. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿   ََ ََ ََ ِ َِن ؤع عم  ِۡ �ر َ َوبِي َع َ��ع ِ َّب ََ ََ  ٰٰ َۡ عه  ََ  �ر  َ َّ ا ََبَ ََ  ِۡ ََعع   َِۢ   ََ ّۡو  � َااُِِق �ر
ً�خ  ِِ َّ ََتع  ٓ َََوا َهّنَم   َۡ لِهِۦ  ِع  َ ََ  ٰ ّّ ََ ا ََ ََ ِۦ  ِ َّ ََ ا]١١٥:اسل يادلناال[ ﴾ ١َ 

Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả (của Allah) sau 
khi sự Chỉ đạo hướng dẫn đã được trình bày rõ cho y và 
y đi theo con đường khác với con đường của những 
người có đức tin, thì TA (Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái 
mà y đã quay đi và TA sẽ nướng y trong Hỏa Ngục, một 
nơi đến cuối cùng thật tồi tệ. (Chương 4 – Annisa’, câu 
115). 

Bất kỳ ai không tuân lệnh Allah và Thiên sứ của 
Ngài về bất kỳ một điều nào đó thì y là kẻ đại nghịch và lầm 
lạc, nhưng nếu như y cho rằng y chỉ muốn cải thiện hoặc chỉ 
muốn ngăn chặn lại điều xấu thì hãy biết rằng sự cải thiện 
không phải bằng điều nghịch lại Allah và điều xấu không thể 
được ngăn chặn bởi điều làm Ngài phẫn nộ. 

Và bất cứ ai sai bảo người khác nghịch lại với Allah 
và Thiên sứ của Ngài, y tìm cách bày vẻ để lôi kéo thiên hạ 
làm trái lệnh Ngài và Thiên sứ của Ngài thì y là một tên 
Shaytan, một tên Shaytan con người hay một tên Shaytan 
Jinn đều xấu xa như nhau không có gì khác biệt. 
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Ông Ali Bin Talib  thuật lại, Nabi  có nói: 

َخلُلقٍا«ا  الم  ام ة  اب   َ ا
ادهللاالااَ  ي ةال َاةال ام  ّ االال ّ ام ج  ا. مدهاصَ اممال ا»ب 

“Không được tuân lệnh một tạo vật để làm trái lệnh Allah, 
Đấng Tối Cao.” (Ahmad, Muslim). 

Và lời nghiêm cấm bao quát toàn bộ tất cả những 
điều trái lệnh Allah, trong đức tin, thờ phượng, hoặc trong 
quan hệ giao tế hoặc trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc 
sống của người bề tôi. 

Và bất kỳ ai kêu gọi đến với điều Bid’ah, với đường 
lối khác với đường lối của Nabi  thì người đó là một kẻ 
lầm lạc, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََِتيمٗ  ﴿ سع  ّ  �ِٰ َٰ َِ َٰذخ  ََ ّن 
َ
أ ََ ِ ّۡ ا ََدَّب َََف ََ  َۡ ب  َخ  �رس� َّبِع  ََ ََ ََ    َُ مع َع  ع  َق بِ� 

ََن  َّت  ََ مع  م بِهِۦ لََعّل�  ٮٰ�  َّ ََ مع  ا]١٥٣:اسل يادألّاام[ ﴾ ١َوبِيلِهۦِۚ َ�ٰلِ� 

Và quả thật đây là con đường ngay chính của Ta 
(Muhammad). Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con 
đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi 
con đường của Ngài (Allah). Ngài chỉ thị cho các ngươi 
như thế để các ngươi trở thành người ngay chính sợ 
Allah. (Chương 6 – Al-An’am, câu 153). 
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Bài học thứ tư 

Giảng Giải Về Giá Trị Của Tawhid 
Tawhid là sự tôn thờ một mình Allah duy nhất, là 

điều kiện thiết yếu cho người bề tôi gia nhập tôn giáo Islam. 

Nó là ý nghĩa của lời Shahadah “  
ّ

َال َال   ِ ِ 
اهللاُ  َ  ”. Ai 

không độc tôn Allah duy nhất trong thờ phượng thì không 
phải là người Muslim. Ai tự xưng bản thân với danh nghĩa 
Islam đồng thời thốt lên lời chứng nhận Tawhid trên môi thì 
lời chứng nhận đó vẫn không có giá trị trừ phi y tuân thủ và 
thực hành theo đúng với nội dung của lời chứng nhận. và nội 
dung đó chính là một lòng tôn thờ duy nhất một mình Allah, 
tránh xa mọi hành vị thờ phượng ai (vật gì) khác ngoài Ngài 
và vô can với việc làm Shirk cũng như vô can với những 
người thờ đa thần. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿   َِۢ َ ؤع ََ َِت  ٰغ  َّ ۡع بِدل ف  َم  ََ�ع ََ  ۚ ِ ّ ََ ََِ  �لع   ۡ ۡ�شع َ �ر َّ َِِ � َُۡ َّبَ ّّ � ِِ خَُ  َۡ ٓ إِكع ََ

َسَم  ََمع ِۡ �وع َت ََ  ِ َّ ٌَ َعلِيٌم  بِد َّ  َوِمي � ََ َِ رََها   ا َِ ََ �َفِ  ٰ ََ �ع  َ ع ِ �ر ة ََ ۡع   ﴾ ٢بِدلعع 

 ]٢٥٦:اادلدمي سل ي[

Không có sự cưởng ép tín ngưỡng trong tôn giáo. Chắc 
chắn điều chân lý và lẽ phải bao giờ cũng rõ ràng và 
khác biệt với điều ngụy tạo và sai lệch. Do đó, người nào 
phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi Allah thì quả thật y đã 
nắm chặt sơi dây cứu rỗi không bao giờ đứt. Và Allah là 
Đấng hằng nghe và am tường mọi việc. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 256). 
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﴿  ََ
َ
َ ََ ا  َُ َ  ۡ ب  ن َ�عع

َ
ََت أ ٰغ  َّ َََِب َخ  �ل ۡع �  ََِ َّ � ع ََ ۚ ََبَّ�ِ ٰٰ َ م  �لعب �ع ِ رَه  َّ � ََ ِ َٓخ  إ اب 

ا]١٧:اسل يادم مم[ ﴾ ١ِعَباِۡ 

Và những ai tránh xa tà thần, lo sợ mắc phải tội tôn thờ 
chúng và quay về sám hối với Allah, thì sẽ được tin 
mừng. (Hỡi Muhammad!) Hãy báo tin mừng đó cho bầy 
tôi của TA. (Chương 39 – Azzumar, câu 17). 

ةٖ ﴿ َّ  
ِ أ

ّ  ُ  ِِ ۡعَنا  َع ََ ۡع  لََت ََت   ََ ٰغ  َّ ََِِب َخ  �ل ۡع � ََ  َ َّ َخ  �  ۡ ب  ِن ��ع
َ
ًَ أ َ  ﴾رّو 

 ]٣٦:اسل يدَح ا[
Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một 
vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và 
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

 Giá trị thứ nhất của Tawhid: đây là giá trị lớn 
nhất của Tawhid, rằng nó là nền tảng của tôn giáo Islam, 
người bề tôi không thể gia nhập Islam trừ phi với Tawhid. 

Ân phước của việc tôn thờ một mình Allah là ân 
phước vĩ đại nhất trong tất cả các ân phước: đó là được sự 
hài lòng của Allah, được cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục, được vào 
Thiên Đàng và được nhìn thấy diện mạo của Allah, Đấng 
Tối Cao. 

Ông Mu’azd bin Jabal  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói:  

س ا«ا
 
َناص اامال د  ُام  ََ ادهللاُااٍ اس 

ّ
 اإَال
 
اإَال
 َ َنا

 
ّناُم ّمً دا  ُسلُ ادهللاالام ااص

 
َنا  ااص َ  ًاامال اوال

ّ
اإَال دالهال

َ
ل

ُهادهللاُا ّمم  ااس  َّا ال اد
ا. مدهادلخا يا»َ  
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ا

“Không một ai chứng nhận “không có Thượng Đế đích 
thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên sứ 
của Allah” một cách trung thực trong tim mà không được 
Allah nghiêm cấm Hỏa Ngục chạm đến y” (Albukhari). 

Ông Ubadah bin Assamit  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

َ ا«ا ا َن
 
اص دال  

َناه  ادام 
ّ
اإَال  
 
ّناُم ّمً داهللاُاإَال

 
ا،ام ص ُ

 
اَ زه  ال

اش   َ ا هُ ُاام َس  
ُ
ام   ُسلَ دَُ ُه ،ااَ 

اد دَُ   َ ا ةس  ّنابال
 
 نُّةااهللاالام ص

َ
ام دل ا، نَُه ُ مٌ امال ا،ام  َمز    ام 

 
اإالل ا اه 

د 
َ
ل
 
اص ا، تُُه الم 

م  ام  ُ
ُ
م   ُسلَ

ل ُها َسل 
 
ّقا،اص َّاُ اس  د ّقام  ااهللاُادس   ال

م  ا 
َ
ادل ن  امال ن  ااة  ام    َ ا  نّة 

َ
ادهادلخا ي ما»دل

“Ai chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào 
khác ngoài Allah duy nhất, Ngài không có đối tác ngang 
vai và Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài; 
chứng nhận rằng Ysa (Giê-su) là người bề tôi của Allah và 
Sứ giả của Ngài, là lời phán của Ngài (Hãy thành!), Ngài 
đã để nó vào bà Maryam và linh hồn là từ nơi Ngài; chứng 
nhận Thiên Đàng là sự thật, Hỏa Ngục là sự thật, Allah sẽ 
thu nhận y vào Thiên Đàng theo việc làm mà y đã làm.” 
(Albukhari). 

Như vậy, người có đức tin tôn thờ một mình Allah 
duy nhất được Allah hứa hẹn thu nhận vào Thiên Đàng. Cho 
dù y có phạm những điều tội lỗi nào đó nhưng có thể Allah 
sẽ tha thứ cho y hoặc Ngài sẽ trừng phạt y ngay trên thế gian 
tương ứng theo những tội lỗi mà y đã phạm, hoặc sẽ trừng 
phạt y trong cõi mộ, hoặc sẽ trừng phạt y trong Hỏa Ngục 
vào Ngày Phục sinh, rồi sau đó Ngài sẽ cho phép y vào 
Thiên Đàng. 
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Riêng đối với những người thờ đa thần thì quả thật 
Allah sẽ trừng phạt họ bằng một sự trừng phạt nặng nhất và 
khủng khiếp nhất: Đó là sự phẫn nộ của Allah và Ngài sẽ 
đày họ trong Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp, không có ngày trở 
ra, Ngài cấm họ vào Thiên Đàng và họ không thể nhìn thấy 
diện mạo của Allah. 

﴿  ََ ٰلِِم َّ ا رِل ََ ََ هٰه  �َّار    ََ ع
أ ََ ََ َّنَة  ِع َّ  َعلَيعهِ � � َِ ّۡ ۡع َح َت ََ  ِ َّ ِكع بِد ََ  � �ع ۥ  إَِّه 

َ
َ
ارٖ َِ ع أ  ]٧٢:اسل يادلائ ي[ا﴾  ٧ َِ

Quả thật, người nào  làm điều Shirk (tổ hợp một thần 
linh ngang vai) với Allah thì y sẽ bị cấm vào Thiên Đàng 
và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và những kẻ làm điều 
sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 72). 

َ� ََن  ﴿  َ كِٖذ رَّمحع ََ َع مع َع  ّرّ�ِِهمع ََ ه  َّ ِ ٓ إ ّ َِحيِم  ١َٓ ِع َخ  � ار  َِ َ مع ر َّه  ِ  ﴾ ١� ّم إ
ا]١٦، ١٥:اسل يادلطفف�[

Nhất định không! Ngày đó, chúng sẽ bị che khuất khỏi 
Thượng Đế của chúng, rồi chắc chắn chúng sẽ phải sa 
vào Hỏa ngục. (Chương 83 – Al-Mutaffifin: 15, 16).  

Allah, Đấng Tối Cao sẽ không bao giờ tha thứ cho 
tội lỗi Shirk và những kẻ làm điều Shirk, nếu họ chết đi 
trong tình trạng Shirk thì họ sẽ phải đời đời kiếp kiếp ở trong 
Hỏa Ngục không có ngày trở ra, như Ngài đã phán: 

ِكع  ﴿ ََ  � �ع ََ  ۚ  َ ٓ ََن َ�ٰرَِم رَِم  �ََاا  ۡ ا  ََ   ۡ فِ ََغع ََ َك بِهِۦ  َ ن � �ع
َ
ۡ  أ فِ ََ َ�غع  َ َّ إِّن �

خ  ًۡ َٰ�ۢ بَعِي ََ �َ ّۡ ۡع َ� َت ََ  ِ َّ ا]١١٦:اسل يادلناال[ ﴾ ١بِد
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Quả thật, Allah không tha thứ cho tội Shirk mà Ngài chỉ 
tha thứ cho các tội lỗi khác đối với ai Ngài muốn. Và 
người nào Shirk với Allah thì quả thật y đã quá lầm lạc. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 116). 

Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

اي َ ُبل«ا ام َهل  اأ  َنام  ادهللاالاام  َناُسمنال َّا  اامال اد داس ل    َنا.ا»ااّال   ّ اام 
 
ُتاص

َ
ام  ُل ام َهل  اأ  م 

الا  ّنة ااَ اي َ ُبلا�ال
َ
ادل داس ل    ا. مدهادلخا ي.اّال  

 “Ai chết đi trong tình trạng là kẻ cầu nguyện cùng với 
Allah một thần linh nào khác thì sẽ phải vào Hỏa Ngục”. 
Tôi (Abdullah bin Mas’ud) nói: Vậy, người nào chết đi mà 
không cầu nguyện cùng với Allah một thần linh nào thì sẽ 
vào Thiên Đàng. (Albukhari). 

Shirk có nghĩa là thờ phượng một ai (vật gì) khác 
ngoài Ngài, nhận lấy nó làm đấng thờ phượng ngang vai với 
Ngài. Người nào Shirk với Allah một ai (vật gì) khác ngoài 
Ngài thì mọi việc làm ngoan đạo của người đó trở nên vô giá 
trị nơi Ngài và y sẽ là một trong những người thất bại và 
thua thiệt. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ا َبَطّ  َ�مَ ﴿ َ  َ�َحع �ع َ ۡع َ
بعلَِم لَكِ ع أ َۡ   َِ   ََِ َّ � ََ َ إَِ�عَم � ِِ َ

 
ۡع أ لََت ل َم ََ

ََِ  �لعَ�ِٰ�ََِ     ََّ َ َ�َك  ِكََِۡ   ٦ََ ٰ َّ َِ  �ل َّ    � ََ ۡع  ب  َ ََد�ع َّ � ِۡ سل يا[ ﴾ ٦بَ
 ]٦٦،ا٦٥:ادم مم

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi 
trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu Ngươi 



Cột Mốc Tôn Giáo – Các bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng 
 

49 

làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh khác cùng với 
Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa 
và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những kẻ 
thất bại thật thảm hại. Các ngươi hãy thờ phượng một 
mình Allah duy nhất và hãy là những người luôn biết tạ 
ơn Ngài (Chương 39 – Azzumar, câu 65, 66). 

Do đó, giá trị lớn nhất của Tawhid là được cứu rỗi 
thoát khỏi sự trừng phạt mà Allah đã chuẩn bị dành cho 
những kẻ thờ đa thần. 

 Giá trị thứ hai của Tawhid: Nó là điều kiện để 
các việc làm được chấp nhận nơi Allah, cho nên, tất cả mọi 
việc làm Shirk đều không được chấp nhận nơi Ngài, tương 
tự, mọi tôn giáo không phải là tôn giáo Islam thì sẽ không 
được chấp nhận nơi Ngài.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِٰم َِۡنٗ  ﴿ ََ وع ِ
ۡع � َ ِۡ َ��ع ََ ََ  ََبع ََ ِ ة َۡ َِ �� ِِ  ََ  ُ ََ َِنعه    َۡ َب تع ََِ  �لعَ�ِٰ�ََِ   ا َََل  � 

 ] 85:سل ياآ ابممدن[ ﴾ ٨

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo 
Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và 
vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua 
thiệt (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85). 

﴿  َ ۡع َ
َع أ َ ر َمل ََن ََ خ  َ�عع ا َنََ  َّ م  ََ َ�نعه  ِ َب َۡ َخ   ا]٨٨:اسل يادألّاام[ ﴾ ٨� 

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

﴿  ٖۡ َِ ع َ�َم ا َعِمل َخ   ََ  ٰ ََ ِ َنآ إ َع ِۡ َُ ََ  َٗ ٓ َبا َُ ٰه   ََ َعلع ََ ۡ ًَرخ  ََ ن :اسل يادلفم ان[ ﴾ ٢َّ
ا]٢٣

Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và 
sẽ làm cho nó thành tro bay tứ tán. (Chương 25 – Al-
Furqan, câu 23). 

Như vậy, các việc làm và hành vi Shirk đều bị trả lại 
không được chấp nhận, bởi vì Allah không chấp nhận bất cứ 
một việc làm nào của những người thờ đa thần mà Ngài chỉ 
đón nhận việc làm của những người có đức tin tôn thờ một 
mình Ngài duy nhất cho dù việc làm của họ có là ít ỏi nhưng 
Ngài sẽ nhân lên nhiều và nhiều ân phước cho họ. 

 Giá trị thứ ba của Tawhid: Người có đức tin thờ 
phượng một mình Allah duy nhất sẽ tìm thấy trong tâm hồn 
sự yên bình và thanh thản, bởi vì y luôn tin tưởng và cầu 
nguyện một Thượng Đế Duy Nhất, Đấng Hằng Nghe, Đấng 
Hằng Thấy, Đấng Am Tường, Đấng Toàn Năng, Đấng 
Thương Xót và Khoan Dung, mọi quyền chế ngự đều ở đôi 
tay của Ngài, Ngài ban phúc lành và gây tai họa, không có 
Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, do đó, y chỉ thờ phượng 
Ngài và phó thác mọi vụ việc cho Ngài, y chỉ hy vọng lòng 
Nhân Từ ở nơi Ngài và khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài, y 
phấn đấu nỗ lực để đạt được sự hài lòng nơi Ngài. Bởi thế, 
trái tim của y sẽ được thanh thản và yên bình khi tụng niệm 
Allah, vì chỉ có Ngài mới là Đấng Phù hộ và Che chở cho y, 
y sẽ không cảm thấy lo sợ và bàng hoàng cũng như không bị 
lầm lạc. 
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Còn người thờ đa thần, y cầu nguyện ai (vật gì) khác 
Allah, những kẻ (vật) mà y cầu nguyện chẳng giúp ích được 
gì cho y vì chúng chẳng thể mang lại điều lợi cũng như 
chẳng thể gây hại, y sẽ bơ vơ giữa các thần linh mà y đã cầu 
nguyện khác ngoài Allah bởi vì chúng thực sự không hề hay 
biết gì về lời cầu nguyện của y. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡ  �لعَتّهار   ﴿ ِٰح ََ َّ  �لع � ِِ َ
ٌ أ �ع ََ ُِ ََن  ّۡ َََف �َ َ�اٞب  رع

َ
ا]٣٩ :سل يايلسف[ ﴾ ٣ََأ

Phải chăng nhiều Thượng Đế khác biệt sẽ tốt hơn hay là 
một Thượng Đế Allah duy nhất tối thượng tốt hơn?. 
(Chương 12 – Yusuf, câu 39). 

ۡع  ﴿ َُ ۡإ   ۡ َۡ ِ ٗ� َولَٗما ّل  ۡ َر ََ ََن  ِكس  ٰ ََ ََ  َ   َ ٓ �َ َ  ۡ ٗ� َِيهِ   ۡ َۡٗ� ّر ََ   َّ َب � َ ََ

 ََ ََاِن  َََِ ََن �َسع لَم  ََ َ�عع مع   ُ  �َ �ع
َ
ۡع أ ِۚ بَ ّ َِ   ۡ َمع ۡع ا]٢٩ :سل يادم مم[ ﴾ ٢ًَۡ�ۚ �

Allah đưa ra thí dụ so sánh giữa một người (nô lệ) phục 
vụ nhiều chủ nhân gồm những kẻ hợp tác nhưng hay 
tranh chấp nhau với một người chỉ phục vụ cho một ông 
chủ duy nhất, liệu hai người này khi so sánh có ngang 
bằng nhau không? Mọi lời ca ngợi và tán dương kính 
dâng lên Allah! Nhưng đa số chúng thật không biết gì 
cả. (Chương 39 – Azzumar, câu 29). 

﴿   ََ يب   َِ ََ َّ �َسع   ََ  ِ َّ َِن �  ۡ   َِ َخ   ع  ۡع ِّّم  ََ  �ۡ �َ
َ
ََ ع أ ِِ �لعتَِ�َٰمِة ََ َع ََ ٰ ََ ِ ۥٓ إ

َ�ٓ�ِِهمع َ�ٰفِل ََن   ۡ مع َع    ُ خ   ٥ََ  ََ�َ ََ  َٗ ٓ خ َۡ عع
َ
مع أ خ  رَه  ِ�َ �َّاس  َنََ  �َ خ ح 

َِِهمع َ�ٰفََِِۡ   َۡ ا]٦، ٥:اسل يادألسداف[ ﴾ ٦بِعَِبا
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Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah 
những kẻ (thần linh ảo tưởng) sẽ không trả lời y được 
cho đến Ngày Phục sinh và chính chúng (các thần lình ảo 
tượng) cũng không biết được việc người ta đang khấn vái 
chúng? Và khi nhân loại sẽ được tập trung lại (vào Ngày 
Phục Sinh), chúng (các thần linh) sẽ trở thành những kẻ 
thù của họ và sẽ phủ nhận việc họ tôn thờ chúng. 
(Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 5, 6). 

ََن  ﴿  ۡ ََ هع �ّ م   ُ ََ َع    َ َع م  � إكَِم رَه  َٰ  َ  
لع�إ أ م بِظ  َٰنه  ََ َٓخ  إَِ رَمع ََلعبِس  ََ ن َخ   ََ خ ََ   ََِ َّ �

ا]٨٢:اسل يادألّاام[ ﴾٨

Những ai có đức tin và không trộn lẫn đức tin thuần túy 
của họ với điều sai trái thì họ là những người sẽ được an 
toàn nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo Chính 
Đạo. (Chương 6 – Al-An’am, câu 82). 

Nabi  đã giảng giải ý nghĩa của điều sai trái trong 
câu Kinh này là sự tổ hợp với Allah trong thờ phượng, và 
Người đã dẫn chứng bằng một câu Kinh khác được Allah 
phán: 

لعٌم َعِظيٞم  ﴿ َك لَظ  ع ا]١٣:اسل يالدمان[ ﴾ ١إِّن �رّ�ِ

Quả thật, Shirk (tổ hợp đối tác với Allah trong thờ 
phượng) là điều sai quấy vô cùng nghiêm trọng. 
(Chương 31 – Luqman, câu 13). 

 Giá trị thứ tư của Tawhid: Tawhid là nguyên 
nhân để Allah yêu thương người bề tôi, và một khi người bề 
tôi được Ngài yêu thương thì y sẽ đạt được nhiều hồng phúc: 
được tha thứ tội lỗi, được nhân thêm ân phước, được nâng 
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cấp bậc, được che chở khỏi những điều dữ, những hãm hại 
của kẻ thù, được vơi đi nỗi buồn và sự phiền muộn, gặt hái 
được nhiều ân huệ và ân phúc, được che chở khỏi sự quấy 
nhiễu của Shaytan, tránh xa việc thờ phượng các tạo vật, 
nếm được vị ngọt của đức tin Iman và sự thành tâm, luôn 
nghĩ đến sự hội ngộ Allah, được thoát khỏi nơi u tối để đến 
với ánh sáng của chân lý, thoát khỏi nơi u tối của Shirk để 
đến với ánh sáng của Tawhid, khỏi sự đại nghịch thối tha 
đến với sự tuân lệnh đầy cao quý, khỏi sự ngu muội đến với 
sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn, khỏi sự ngờ vực đến với 
sự kiên định và chắc chắn, khỏi những con đường lệch lạc 
đến với con đường Ngay chính của Allah. 

Những người Muslim sẽ hơn kém nhau qua việc 
chứng thực Tawhid, cứ mỗi khi người bề tôi càng có sự 
thành tâm hướng về Allah thì y sẽ đạt được giá trị và ân 
phúc càng to lớn hơn từ ân phúc của Tawhid và khi đó y sẽ 
được Allah thương yêu và hài lòng nhiều hơn và sẽ được 
Ngài ban cho nhiều ân phước hơn ở đời này và ở cõi Đời 
Sau. 

Tiêu chuẩn của sự thành tâm hướng về Allah còn là 
yếu tố để thoát khỏi sự quấy nhiễu và cám dỗ của Shaytan. 
Allah, Đấng Tối Cao phán trình bày về lời của Shaytan khi 
nó bảo sẽ cám dỗ và lôi kéo con cháu của Adam đến với 
những điều sai quấy và tội lỗi: 

﴿  ّ ََ ِ َّ َز
 ََ  ِِ ََ َع ََ ۡع َ

ٓ أ ََ  َُاَ  َرّبِ بَِما َعِ �ع
َ
مع أ ََّنه  َِ

ۡع  ََ ََ  ِِ ض
َ َع � ِِ مع  َّ  ٣رَه  ِ إ

 ََ ِِ لَ خع عم  م  �ر َِنعه  َك  َۡ ََِتيٌم  ٤ِعَبا سع  ّ  ّ َ ََ ٌٰط  َٰ َِ َٰذخ  ََ إِّن ِعَباِۡي  ٤َُاَ  
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ََِ  �لعغَ  ََّبَعَم  �  ِ ََ  َّ ِ ٌٰ  إ ََ لع ََ رََم َعلَيعِهمع و  َع  ٣٩:اسل يادلجم[ ﴾ ٤ََ  َِ الَ

ا]٤٢ -

(Iblis) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Với những gì 
Ngài xua đuổi bề tôi thì bề tôi dùng nó để tô điểm cho tội 
lỗi trở thành xinh đẹp đối với chúng (nhân loại) trên trái 
đất và bề tôi sẽ lôi kéo tất cả bọn chúng đến với sự lầm 
lạc, ngoại trừ những ai trong bọn chúng thực sự là những 
bề tôi trung thành với Ngài”. Allah phán: Đây là con 
đường ngay chính dẫn đến nơi TA. Quả thật, nhà ngươi 
không có quyền đối với các bề tôi của TA ngoại trừ 
những ai trong số họ là những kẻ lầm lạc tuân theo 
ngươi. (Chương 15 – Al-Hijr, câu 39 – 42). 

يمِ  ﴿ ِۡ ّۡ ِٰ  �ر ََ ََِ  �رّايع  ِ َّ ََعِذع بِد ََخَن ََدوع ۡع َت �لعت 
ع
أ َۡ ََ ۥ  ٩ َََِِ خ َُ  ََ َع ۥ لَ إَِّه 

َن   َ ِّ ََ ََ ٰ َرّ�ِِهمع َ� َ ََ ََ ن َخ   ََ خ ََ   ََِ َّ � َ ََ   ٌٰ ََ لع ََِ   ٩و  َّ � َ ََ ۥ  ٰن ه  ََ لع َما و  َّ ِ إ
 ََ ََ �َ َ َِ َّ � ََ ۥ  ََه  َع ََن  ّل  �ِ �ع  ّ م بِهِۦ  ا]١٠٠ - ٩٨:اسل يادَح [ ﴾ ١ُ 

Vậy, khi Người (Muhammad) đọc Qur’an thì Ngươi hãy 
cầu xin Allah che chở tránh xa Shaytan xấu xa. Quả thật, 
nó không có quyền đối với những ai có đức tin và phó 
thác (công việc) cho Thượng Đế của họ. Nó (Shaytan) chỉ 
có quyền đối với những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ và 
những ai tổ hợp thần linh cùng với Ngài. (Chương 16 – 
Annahl, câu 98 – 100) 

Người nào đã đạt đến đỉnh cao của Tawhid, đó là 
Ihsan: hoàn toàn trong sạch không dính một vết bẩn của 
Shirk dù lớn hay nhỏ và luôn thờ phường Allah như thể đang 
nhìn thấy Ngài, thì y sẽ được vào Thiên Đàng mà không phải 
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chịu một sự thanh toán nào cả và y sẽ được thu nhận vào nơi 
cao cấp của Thiên Đàng. 

Cầu xin Allah ban cho chúng ta từ những hồng phúc 
thiêng liêng và vĩ đại nơi Ngài!!!. 
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Bài học thứ năm 

Giảng Giải Ý Nghĩa Tôn Giáo Islam 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ٰم    ﴿ ََ وع ِ
ۡع � ِ َّ � َۡ ََِ  ِعن ّّ  ]١٩: سل ياآ ابممدن[ ﴾  إِّن �

Quả thật, tôn giáo đích thực đối với Allah chỉ có Islam 
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 19). 

ِٰم َِۡنٗ  ﴿ ََ وع ِ
ۡع � َ ِۡ َ��ع ََ ََ  ََبع ََِ  �لعَ�ِٰ�ََِ  ََ  ِ ة َۡ َِ �� ِِ  ََ  ُ ََ َِنعه    َۡ َب تع ا َََل  � 

 ] 85:سل ياآ ابممدن[ ﴾ ٨

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo 
Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và 
vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua 
thiệt (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85). 

مع إَِ�ٰهٞ  ﴿  � ۥٓ  َََِِ�ٰه  ۡٞ ََلَه  ِٰح ََ ََ ِ بَِ خع عم  ِ �ر ِ�َّ� ََ َخ    لِم  وع
َ
ا]٣٤:اسل يادلّ[ ﴾ ٣أ

Nhưng Thượng Đế của các ngươi chỉ là một Thượng Đế 
duy nhất. Do đó, các ngươi hãy thần phục Ngài và hãy 
báo tin mừng cho những người hạ mình khiêm tốn. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 34). 

خ  � ﴿  َََ
 
ََِ  أ َّ ِ ُۡ  ّل ِّ�ِ لع ََ َّ َع  � ََ ۚ  ِۧكَ�َٰب  َ مع لَمع وع

َ
ََأ   َ َۡ ََ ُع � ِۡ َت ََ َخ   لَم  وع

َ
َخ   �ن ََِِنع أ

ۢ بِدلععَِباِۡ   � ِِ َّ  بَ � ََ    ۡ ٰ ََ َ َما َعلَيعَم ��ع َّ ِ خ  ََِ َع ّل ََ  ]٢٠:اآ ابممدن سل ي[ ﴾  ََ

Và hãy bảo những ai đã được ban cho Kinh sách và 
những kẻ thất học: “Hãy theo Islam”. Bởi thế, nếu họ 
theo Islam thì họ đã được hướng dẫn đến với chân lý, còn 
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nếu họ quay mặt bỏ đi thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là 
truyền đạt thông điệp của Allah. Và Allah là Đấng luôn 
thấy rõ bầy tôi của Ngài. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 20). 

ََ ع  ﴿ َس   َِۡنٗ ََ حع
َ
ۥ أ َهه  ۡع ََ لََم  وع

َ
ِّم ع أ ّّ عسِ ا   � ََ  ُ ََ  ِ ّ ادلناال[ ﴾  ٞ َِ :اسل ي

ا]125

Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình 
cho Allah đồng thời là một người làm tốt ... (Chương 4 – 
Annisa, câu 125). 

Islam có nghĩa là thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo 
đến một mình Allah duy nhất, dâng trọn cả trái tim vì Ngài, 
tuân thủ, chấp hành mọi mệnh lệnh và các giáo luật của 
Ngài. Và nó là đức tin và đạo luật: đức tin được dựa trên 
kiến thức đúng đắn, còn đạo luật là hệ thống các giáo luật 
bắt buộc người bề tôi phải chấp hành. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٓ ا ََ َخ   ََ  َ َ ؤع ََ ةَ  َٰ لَ ِّ َخ  �ر َ ِتيم  ََ  ََ ٓ َنَفا ََِ  ح  ّّ �  ََ  ََ ِِ ِ ل ع  ُ  َ َّ َخ  �  ۡ ب  َّ ِ�َعع ِ خ  إ َٓ  ۡ ِّ
 
أ

َ�ٰرَِم َِۡ   �لعَتّيَِمةِ  ََ ةَۚ  َٰ َك َّ ا]٥:اسل يادلةنة[ ﴾ ٥�ر
Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để 
thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện 
Salah một cách chu đáo và đóng Zakah, và đó là tôn giáo 
đúng đắn. (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 5). 

Người bề tôi sẽ không trở thành người Muslim ngoại 
trừ phải hội đủ hai điều: 

Điều thứ nhất: Thành tâm hướng về một mình 
Allah duy nhất, độc tôn hóa Ngài trong thờ phượng cũng 
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như trong sự tuân lệnh và quy phục, đồng thời tránh xa sự tổ 
hợp Shirk (hay còn gọi là sự thờ đa thần). 

Điều thứ hai: Chấp hành theo mọi mệnh lệnh chỉ 
đạo của Allah và tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm. 

Người nào độc tôn hóa Allah trong thờ phượng và 
chấp hành theo mọi sắc lệnh của Ngài thì người đó là người 
Muslim. 

Với lẽ này, chúng ta biết được rằng người thờ đa 
thần không phải là người Muslim, bởi vì y không dâng trọn 
sự hành đạo vì một mình Allah duy nhất. 

Và người tự cao tự đại, ngạo mạn không chịu thờ 
phượng Allah cũng không phải là người Muslim, bởi vì y đã 
không tuân phục các mệnh lệnh của Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََنِكَ   ﴿ ۡٗ ّل  �َسع ََن َ�بع ن ََ� 
َ
عَمِسيح  أ ِ خ �ر ك إ ََ عَم ََ �ر ََ  ِ ّ ِ َّ  ََ ََ � ََنۚ  ّۡ َت عم  َكة  �ر

مع إَِ�عهِ َ�ِيعٗ   ُ   � ِ�ع َََسَيحع ََكع �َسع ََ َِهِۦ  َۡ ََنِك ع َ� ع ِعَبا ََِ   ١ا �َسع َّ ا � َّ َ
ََأ

ٰلَِ�ِٰ   ّّ َََعِمل َخ  �ل ن َخ   ََ خ ََ  ََِ َّ ا � َّ َ
أ ََ لِهِۦ   ِ  ََضع َّ م   ُ  ۡ ََََِ ََ مع   ُ ََر  ۡ  

َِّيِهمع أ ََ ي  ََ

َخ   ََنَكف  ِ�مٗ  �وع
َ
مع َعَذخبًا أ َ ه  ي َعّذِ ََ َخ    �َ ََكع ََ ََ�وع ََ ِ�ّٗ ا  ََ  ِ َّ َِن �  ۡ   ِ َّ م  ََن رَه   ۡ ا َ�ِ

 ٗ� ِِ ََ ََ ا]١٧٣ا،١٧٢:اسل يادلناال[ ﴾ ١  ََ

Masih (Ysa) không có gì phải ái ngại khi làm một người 
bề tôi của Allah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng 
không ái ngại về điều đó. Và ai tỏ ra ái ngại không muốn 
phụng sự Ngài và tỏ thái độ ngạo mạn thì Ngài vẫn sẽ 
triệu tập tất cả họ trở về trình diện với Ngài. Còn đối với 
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những ai có đức tin và làm việc thiện thì Ngài (Allah) sẽ 
sớm trả lại cho họ đầy đủ phần công đức của họ và Ngài 
sẽ ban thêm cho họ thiên lộc của Ngài. Ngược lại, đối với 
những ai miệt thị và tỏ ra ngạo mạn thì Ngài sẽ trừng 
phạt họ bằng một sự trừng phạt đau đớn, và họ sẽ không 
bao giờ tìm được một đấng bảo hộ hay một vị cứu tinh 
nào ngoài Allah. (Chương 4 – Annisa, câu 172, 173). 

Những người Muslim sẽ hơn kém nhau trong sự thể 
hiện tôn giáo của họ, hơn kém nhau trong sự thành tâm và 
trong sự phụng mệnh. Họ luôn ở trong ba cấp độ của tôn 
giáo được Nabi  đã trình bày trong Hadith đại Thiên thần 
Jibril khá dài: 

Cấp độ thứ nhất: Islam 

Cấp độ thứ hai: Iman 

Cấp độ thứ ba: Ihsan 

Cấp độ tốt nhất trong ba cấp độ này là cấp độ Ihsan, 
kế đến là Iman và cuối cùng là Islam. 

Tất cả mỗi người có đức tin Iman đều là người 
Muslim nhưng không phải tất cả mỗi người Muslim đều là 
người có đức tin Iman. 

Các trụ cột Islam có năm trụ cột nền tảng. Trong 
Hadith Albukhari và Muslim, rằng ông Abdullah bin Umar 
 thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 
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ٍَساا« اخ    َ ادإلالَس  ُما ه ا:ابُ�ال  ـٰ اإاللـ 
 َ َنا

 
اص يال اس  ـد  ّناُم ّمـً دا  ُسـلُ ادهللاالااه 

 
ادُهللام ص

ّ
إَال

ـان ا ل  م  ا   ـَلمال ام و   يَـتال
َ
ادل ّا ـ يالام س  ادمـّ ة  َاليت ـالال يالام 

ادمّة   َال  امال  مدهادلخـا يا » م 
 .ممال 

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ cột: Lời tuyên thệ 
Shahadah ( َّادُهللاماُم ّمـ ا  ا اإال ه  ـٰ

اإاللـ 
ُسـلُ ادهللاالاَ  ) - (không có Thượng 

Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là 
Thiên sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, 
hành hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng 
Ramadan.” (Albukhari, Muslim). 

Trong một Hadith khác, Nabi  có nói: 

َممالا«ا
 
ُيادأل

َ
اُساادإلالَس  مُاا  ص د  ال

َ
ادل هال ن امال ُياس  َ م  ُال ُيام 

ُملُسُهادمّة    َ ا. مدهاصَ ا»م 

“Cái đầu của sự việc là Islam, trụ cột của nó là lễ nguyện 
Salah, và đỉnh cao của nó là Jihad (chiến đấu vì con 
đường chính nghĩa của Allah)” (Ahmad). 

Và những người có đức tin Iman cũng có sự hơn 
kém nhau trong đức tin Iman, người này Iman nhiều hơn 
người kia và ngược lại, bởi vì đức tin Iman là sự tin tưởng 
bằng con tim, nói bằng lời, hành động bằng thể xác, có tăng 
và giảm. 

Người bề tôi cứ mỗi khi càng tin tưởng, càng trung 
thực trong lời nói và hành động theo đức tin thì đức tin Iman 
càng tăng; còn cứ mỗi khi người bề tôi làm điều tội lỗi thì 
đức tin Iman sẽ giảm xuống, nhưng nếu y sám hối và cải 
thiện lại thì Allah sẽ tha thứ cho y. 
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Sự hoàn thiện trong đức tin Iman đã được Nabi  
mô tả với lời di huấn của Người như sau: 

الا«ا ا�ال َّ س 
 
َناص اام  َ�غ ض 

 
الام ص ىاا�ال ط  ََ

 
الام ص اا�ال ن ا  م  الام  اا�ال ان  يم  ادإلال

ادَست َكم    د  ال  مدهاا»ر 
ا.صبلاسدمس

“Ai yêu thương vì Allah, căm ghét vì Allah, cho đi vì Allah 
và giữ lại vì Allah thì quả thật y đã hoàn thiện đức tin 
Iman” (Abu Dawood). 

Các nền tảng của đức tin Iman có sáu nền tảng căn 
bản. Nabi  nói: 

ـَ�الهالا «
ال   ال

ـ   د 
َ
ابالال ن  رَُؤمال ام  مال ادآللال  َلمال

َ
ام دل ام  ُُسلالهال دالهال

ُ�تُ ام  تالهال ئالن 
م    ابالاهللاالام  ن  َنارَُؤمال

 
ص

هالا ا  » م ش 

“Đó là ông phải tin nơi Allah, phải tin nơi các Thiên Thần 
của Ngài, tin vào các kinh sách của Ngài, tin nơi các 
Thiên Sứ của Ngài, tin nơi Ngày sau và tin vào định mệnh 
tốt xấu.” 

Các nền tảng căn bản này bắt buộc mỗi người 
Muslim phải có đức tin Iman vào chúng, người nào phủ nhận 
bất cứ một nền tảng nào thì y là kẻ vô đức tin không phải là 
Muslim. 

Và đức tin Iman gồm các phần được phân ra từ các 
nền tảng này giống như một cái cây có phân ra các nhánh và 
cành. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 
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ادهللاُا«ا
ّ
 اإَال
 
اإَال
 َ اا  ـَلُ ا ـلُد  فَل 

 
اُهـَاد ًةاف ْ ـّتلن  َمابالَلٌاام سال

 
اص دَُالن  اُنابالَلٌاام س 

يم  ادإلال
ا انال يم  ادإلال ن   ي اُلاُهَاد ٌةامال

َ
ام دل زقال ادلّطمال نال

ُ  اب  ُةادأل   َ ا ااإالم  اه 
َسّ 
 
ا. مدهامال ا»م ص

 

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi hoặc sáu mươi mấy phần, 
phần cao nhất là lời nói “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ”, và phần thấp nhất là 
nhặt bỏ những vật cản trên đường, và tính mắc cỡ là một 
phần của đức tin Iman.” (Muslim). 

Hadith này đã chỉ ra rằng đức tin Iman là sự biểu 
hiện bằng trái tim, lời nói và hành động. Nabi  đã đưa ra 
các hình ảnh thí dụ cho mỗi loại: “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” là lời nói, nhặt 
bỏ vật cản trên đường là hành động, và tính mắc cỡ là hành 
động của con tim. 

Và quả thật, người bề tôi có thể tập hợp giữa các 
phần của đức tin Iman và các phần của sự giả tạo đức tin 
Nifaq, khi đó y trở thành một người mang trên mình một số 
đặc điểm của Nifaq trừ phi y loại bỏ chúng ra khỏi bản thân. 

Nabi  có di huấn: 

نَُدنّا«ا ٌةامال
َةل  ال  يهال ّ َتارال َناة  م  الًةاا،ام  ام اُمن افالًداال  ن  اة  يهال ّنارال ُُ َنا َ   ٌاام 

 
َتااص ّـ  ة 

ُ دا َال ام 
ب   ِ ـ  َ ا ـّ ث  ُ داس  َال ام 

ـان  ال  ن  رُمال َْ داد
 ُ
ااإال د   َ اي    َّ اس  اقال

ادَاف  ن  ٌةامال
َةل  ال  يهال رال

ا م  اف ج  او    ُ دال  َال ا،ام 
اغ      ه    ا. مدهادلخا ياممال ا»ع 

“Bốn đặc điểm mà người nào mang chúng trên người thì y 
sẽ là người giả tạo đức tin Munafiq thực thụ, còn người 
nào mang một trong chúng trên người thì y đã có một 
phần gì đó thuộc Nifaq (sự giả tạo đức tin) trừ phi y trừ 
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khử nó khỏi bản thân y: bội tín, nói dối, không giữ lời hứa, 
và thô lỗ trong tranh luận.” (Albukhari, Muslim). 

Ihsan là cấp độ được Nabi  giảng giải bởi lời di 
huấn của Người như sau: 

انُا« َ ا دإلالَسا  د الُّّهاي م 
دُهافِ  الَنام َ ار ُنَنار م 

دُهافِ  ار م  ّّه 
 
ن  َ ا ادهللا  َناق َادُ  

 
 » ص

“Ihsan là ngươi phải thờ phượng Allah như thể đang nhìn 
thấy Ngài nhưng nếu như ngươi không nhìn thấy Ngài thì 
quả thật Ngài luôn nhìn thấy ngươi.” 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã tạo chúng ta ra để 
thử thách chúng ta xem ai là người làm tốt, và quả thật Ngài 
đã cho chúng ta biết điều đó qua lời phán của Ngài: 

﴿  ََ  ُ ََ ٰ ََ ٰ ََ لََق �رّس ََ ِي  َّ َّا�ٖ �
َ
َّةِ َ ِِ ِو  َِ ض

َ َع � ََ عمَ  ِت  َ �ر ََ ۥ  ه  ۡعش  َ�َن َع ََ َِ ٓ ا
َس   َ�َمٗ�   حع

َ
مع أ  ��َ

َ
مع َ  � ََ ا]٧:اسل ياهلسا[ ﴾ ِ�َبعل 

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). 

﴿   َ ََ �لعَعََِ  ُ ََ  ۚ َس   َ�َمٗ� حع
َ
مع أ  ��َ

َ
مع َ  � ََ ةَ ِ�َبعل  َٰ ََي ۡع � ََ َعَت  عَم لََق �ر ََ ِي  َّ �

َر    ]٢ا:ادللهسل يا[ ﴾ ٢�لعَغف 

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). 
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Fudhail bin I’yadh giải thích rằng làm tốt là sự 
thành tâm và làm đúng theo hướng dẫn. 

Như vậy, việc làm sẽ không thể là tốt đẹp trừ khi 
nào việc làm đó được thực hiện một cách thành tâm vì Allah 
và đúng theo Sunnah của Thiên sứ . 

Tuân theo sự hướng dẫn của Nabi  sẽ đảm bảo 
cho người bề tôi khỏi sự thái quá và lơ là, xao lãng.  

Và với điều này chúng ta biết được rằng những điều 
hủy hoại Ihsan chính là Shirk, Bid’ad (đổi mới, cải biên), 
thái quá, lơ là xao lãng. 

Ihsan được chia làm hai loại: 

Ihsan mang tính bắt buộc: đó là thực hiện các bổn 
phận thờ phượng bằng sự thành tâm và tuân theo sự hướng 
dẫn, không thái quá và xao lãng. 

Ihsan mang tính khuyến khích: đó là làm thêm 
những thờ phượng khuyến khích để được gần kề với Allah, 
hoàn tất đầy đủ các thờ phượng bổn phận, từ bỏ những điều 
ngờ vực và bị chỉ trích để làm hài lòng Allah, thờ phượng 
Allah như thể đang nhìn thấy Ngài, cố gắng nỗ lực thực hiện 
nhiều việc làm thờ phượng và các việc làm thiện tốt theo khả 
năng. 

Ihsan sẽ tồn tại trong mỗi việc thờ phượng theo mức 
lượng của nó, đó là sự tập hợp: sức mạnh của sự thành tâm 
và sự tốt đẹp trong việc noi theo sự hướng dẫn của Nabi : 
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  Ihsan của việc lấy nước Wudu là hoàn tất nó một 
cách tốt đẹp và trọn vẹn theo đúng sự hướng dẫn của Thiên 
sứ . 

  Ihsan của lễ nguyện Salah là thực hiện nó một cách 
nghiêm trang, kính cẩn và bằng cả trái tim, người dâng lễ 
nguyện Salah giống như đang dâng lễ nguyện Salah cuối 
cùng trên cõi đời này, y hoàn thiện nó một cách hoàn hảo 
nhất vì sắp phải trình diện với Allah, y dâng lễ nguyện Salah 
như thể y đang nhìn thấy Allah. 

  Ihsan của việc Zakah và sự bố thí Sadaqah là xuất ra 
để bố thí hoàn toàn là vì muốn được sự hài lòng từ nơi Allah, 
mong mỏi lòng thương xót nơi Ngài, khiếp sợ sự trừng phạt 
của Ngài, không cần ngươi ta nhớ ơn hay cảm tạ, cho đi mà 
không kèm theo lời nói khiến người được cho đau lòng, bố 
thí một cách thầm lặng không phô trương cho người nhìn 
thấy. 

Tương tự cứ như thế, tất cả các việc làm hành đạo và 
những việc làm khác đều phải cần đến Ihsan tức phải thành 
tâm vì Allah và noi theo sự hướng dẫn của Nabi . 

Người nào luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được Ihsan 
đồng thời luôn cầu xin Allah phù hộ thì Ngài sẽ ban cho đạt 
được điều đó. Abu Addarda  nói:“Quả thật, kiến thức 
bằng sự học hỏi, kiên nhẫn bằng sự chịu đựng, ai nỗ lực 
để tìm kiếm điều tốt y sẽ được ban cho và ai tránh xa điều 
xấu thì sẽ thoát khỏi nó”. 
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Các cánh cửa Ihsan (tốt đẹp) rất nhiều, trong Sahih 
Muslim có ghi lại, ông Shaddad bin Aws bin Thabit  
thuật lại rằng Nabi  nói: 

َتَُ ااإالّنادهللا ا«ا  ِ  ُ ُ دا َال ام 
تَل ة  دال

َ
نُلدادل َساال

 
تَُ اف ْ

َ
ت ل  َ ُ دا ال

ٍلافِ  َ  َ ا ا ُِ ا   َ ا ان  ادإلالَسا   َ
ت   َ

ُحالا
َ
ل ام   َ نُلدادّلبَ َساال

 
ت ُهاف ْ �اليح 

 ُ َ ا ُ�ال
َ
ر ُهاف ل َفم  َ اه  ُُ  ُ س 

 
ا. مدهامال ا»ّ اص

“Quả thật, Allah đã ghi Ihsan (điều tốt đẹp) trên tất cả mọi 
thứ, bởi thế, khi nào các ngươi giết thì hãy giết một cách 
tốt nhất, khi các ngươi cắt cổ con vật thì các ngươi hãy cắt 
một cách tốt nhất, các ngươi hãy mài lưỡi cắt cho bén để 
cho con vật chết một cách ít bị đau đớn hơn.” (Muslim). 

Như vậy, Ihsan (sự tốt đẹp) đã được ghi cho tất cả 
mọi thứ, Nabi  đã giảng giải sự Ihsan ở đây về việc cắt cổ 
con vật để làm hình ảnh thí dụ tiêu biểu rằng người nào làm 
trái với sự hướng dẫn của Người  tức không chịu mài dao 
cho sắc bén để con vật bị cắt cổ được chết ít bị đau đớn hơn 
thì người đó đã không Ihsan trong việc cắt cổ con vật. 

Và đây là một trong những điều cho thấy tầm quan 
trọng của việc thông hiểu giáo lý trong đạo, trong đó, người 
đi tìm Ihsan sẽ biết được sự hướng dẫn và chỉ dạy của Nabi 
 về cách thờ phượng cũng như cách hành xử, y sẽ biết 
được cách lấy nước Wudu, Salah, Sadaqah, nhịn chay, hành 
hương Hajj, Jihad, luật buôn bán kinh doanh Halal, biết được 
thức ăn đồ uống nào là được phép và không được phép, biết 
được luật kết hôn trong Islam, biết đâu là hiếu thảo và đạo 
đức và biết cách cư xử tốt đẹp với mọi người, ... 
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Và chắc chắn người bề tôi sẽ không đạt được sự 
Ihsan trừ phì có sự phù hộ và soi sáng của Allah, cũng chính 
vì vậy mà người bề tôi được giáo lý khuyến khích cầu 
nguyện sau mỗi lễ nguyện Salah: 

ا«ا راله  د اس  ابال ُسَانال
ام   َ ام ُهَكمال

 َ
مال
َ
َ ُال ا   َ ا َا بال

 
ا. مدهاصبلاسدمسامصَ ا»دملُّدّ اص

“Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ và giúp bề tôi luôn biết 
tưởng nhớ đến Ngài, luôn biết tạ ơn Ngài và luôn hoàn 
thiện tốt đẹp trong sự thờ phượng Ngài!”. 

Do đó, người bề tôi luôn cần đến sự giúp đỡ và phù 
hộ của Allah, Đấng Tối Cao trong việc tìm kiếm Ihsan. 
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Bài học thứ sáu 

Giảng Giải Ý Nghĩa Của Sự Thờ Phượng 
Thờ phượng theo nghĩa của từ là sự hạ mình, phủ 

phục và tuân theo bằng cả tình yêu và tôn kính. 

Tất cả những việc làm, những hành vi được thực 
hiện để được đến gần với đấng thờ phượng là sự thờ phượng. 

Bởi lẽ đó, sự thờ phượng theo giáo lý Islam là một 
danh từ bao quát tất cả những gì được Allah yêu thích và hài 
lòng từ lời nói đến hành động một cách công khai hay thầm 
kín. 

Sự thờ phượng được biểu hiện bằng con tim, chiếc 
lưỡi và thể xác. Quả thật, Allah đã ra lệnh bảo phải thành 
tâm thờ phượng Ngài duy nhất, không được tổ hợp với Ngài 
một ai (vật gì) khác ngoài Ngài. Ngài phán: 

﴿  ََ ِ َرّبِ �لعَ�ٰلَِم ّ َِ   ۡ َمع ۡع �   ََِ ّّ �  ََ  ََ ِِ ِ عل  ُ   َُ ع  ۡع ََ ََد  ُ  َّ ِ ٓ إَِ�َٰه إ ََ  � َّ ََ �لع  ُ

ا]٦٥:اسل ياغفم[ ﴾ ٦

Ngài (Allah) là Đấng Hằng Sống, không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Ngài cả. Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài, 
chân thành thờ phượng một mình Ngài. Mọi lợi ca ngợi 
và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ 
trụ và muôn loài. (Chương 40 – Ghafir, câu 65). 

﴿  ِ ۡع إ  ُ  ََِ ّّ �  َّ ا  ِٗ ِ ل ع  ُ  َ َّ � َۡ ب  �ع
َ
نع أ

َ
ت  أ ۡع ِّ

 
ٓ أ ا]١١:اسل يادم مم[ ﴾١ّ�ِ

Hãy nói: “Quả thật Ta (Muhammad) được lệnh phải 
thờ phượng Allah, thành tâm thần phục duy nhất một 
mình Ngài” (Chương 39 – Azzumar, câu 11) 
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Và Allah ra lệnh phải đi theo sự hướng dẫn và chỉ 
dạy của Thiên sứ , Ngài phán: 

َِ  إَِ�عِهمع  ﴿ َّ ا َ  ََ َ رِلّناِس  ِ َّ َۡ ِ� بَ ِكع َّ َآ إَِ�عَم � َع ََ َ
َ
أ ا]٤٤:اسل يادَح [ ﴾ََ

Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) Zikr 
(Qur’an) để Ngươi giảng giải cho nhân loại biết về những 
điều mà TA đã ban xuống cho họ. (Chương 16 – Annahl, 
câu 44). 

َخ ۚ  ﴿ ََه  مع َ�نعه  ََدَ َََهٮٰ�  ا  ََ ََ   َُ ذ  َ   ََخ  ّۡو  م  �ر ََخََٮٰ�   ٓ ا ََ :اسل يادلشا[ ﴾  ََ
٧[ 

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 (Chương 
59 – Al-Hashr, câu 7). 

Allah, Đấng Tối Cao không chấp nhận bất cứ sự thờ 
phượng nào của ai đó không được chứng thực bởi hai điều 
kiện: sự thành tâm hướng về Ngài và tuân theo sự hướng 
dẫn, chỉ dạy của Thiên sứ . 

Người bề tôi sẽ không trở thành một người Muslim 
thực sự ngoại trừ y thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến 
một mình Allah duy nhất và noi theo đường lối của Thiên sứ 
. 

Do đó, người nào thực hiện hành vi thờ phượng một 
cách thành tâm vì một mình Allah duy nhất đồng thời thực 
hiện hành vi thờ phượng đó đúng theo đường lối của Thiên 
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sứ  thì đó mới thực sự là một sự thờ phượng đúng đắn và 
có giá trị, và đó được gọi là việc làm ngoan đạo. 

Quả thật, Allah đã trình bày rõ trong Kinh sách của 
Ngài rằng mục đích thiêng liêng nhất mà Ngài đã tạo hóa 
chúng ta là để chúng ta thờ phượng một mình Ngài duy nhất, 
không tổ hợp với Ngài một thứ gì. Ngài phán: 

َِن  ﴿  ۡ ب  َّ ِ�َعع ِ ََ إ س ِ
ۡع � ََ   ّ ِ

ِع لَتع   � ََ ا  ََ  ]٥٦:ادلد زاأا سل ي[ ﴾  ٥ََ
Và TA đã tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ 
để chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-
zhariyat, câu 56). 

َخ   ﴿   َ َ ؤع ََ ةَ  َٰ َل ِّ َخ  �ر َ تِيم  ََ  ََ ٓ َنَفا ََِ  ح  ّّ �  ََ  ََ ِِ ِ عل  ُ  َ َّ َخ  �  ۡ ب  َّ ِ�َعع ِ خ  إ َٓ  ۡ ِّ
 
آ أ ََ ََ

َ�ٰرَِم  ََ ةَۚ  َٰ َك َّ ا]٥:اسل يادلةنة[ ﴾ ٥َِۡ   �لعَتّيَِمةِ  �ر
Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để 
thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện 
Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và đó là tôn giáo 
đúng đắn. (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 5). 

 Người nào tránh xa mọi hành vi Shirk, thành tâm thờ 
phượng một mình Allah duy nhất, đi theo Sunnah (đường 
lối) của Thiên sứ  thì y đích thực là người Muslim được 
Allah hứa sẽ thu nhận vào Thiên Đàng của Ngài và được 
Ngài cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục. 

 Người nào thực hiện các nghĩa vụ thờ phượng bắt 
buộc: chấp hành theo những gì Allah sắc lệnh, tránh xa 
những điều Ngài nghiêm cấm thì y là người thuộc những 
người có đức tin ngoan đạo, những người được Allah đảm 
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bảo an toàn khỏi sự trừng phạt và được Ngài hứa ban cho ân 
phúc tốt đẹp ở đời này và ở cõi Đời Sau. 

 Ai hoàn tất các nghĩa vụ thờ phượng bắt buộc cũng 
như những thờ phượng khuyến khích đồng thời tránh xa 
những điều nghiêm cấm cũng như những điều không được 
yêu thích thì người đó đã thờ phượng Allah như thể y đang 
nhìn thấy Ngài, y đích thực là người thuộc những người bề 
tôi làm tốt nhất, những người được Allah hứa ban cho ở 
phần cao cấp nhất nơi Thiên Đàng. 

Từ những điểm này chúng ta biết được rằng những 
điều làm ô uế sự thờ phượng của người bề tôi đối với 
Thượng Đế của y có ba cấp độ: 

 Thứ nhất: Đại Shirk, là sự thờ phượng ai (vật gì) 
khác ngoài Allah. Người nào hướng một sự thờ phượng nào 
đó đến ai (vật gì) khác ngoài Allah thì người đó là kẻ thờ đa 
thần vô đức tin, Ngài sẽ không chấp nhận từ nơi y một thứ 
gì, y giống như những người cầu xin khấn vái các thần 
tượng, cầu xin khấn vái những người ngoan đạo, cây cối,  
các tảng đá, ... 

Những người này là những người vô đức tin, thờ đa 
thần nằm ngoài tôn giáo Islam. Ai trong số họ chết đi mà 
chưa sám hối với Allah thì người đó sẽ mãi mãi ở trong Lửa 
của Hỏa Ngục. 

 Thứ hai: Tiểu Shirk. Đó là sự phô trương, yêu 
thích danh tiếng và lời khen ngợi tán dương của người đời. 
Người bề tôi thực hiện các hành vị thờ phượng cũng như các 
hành vi thiện tốt mục đích chỉ muốn thiên hạ khen ngợi và ca 
tụng. Ai làm như thế là không thành tâm với riêng một mình 
Allah duy nhất, mặc dù y không thờ phương ai (vật gì) khác 
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ngoài Ngài nhưng y hành động chỉ vì muốn được thiên hạ 
tán dương và ca tụng, đó có nghĩa là y mong muốn ân phước 
từ ai (vật gì) khác Allah nên y trở thành kẻ thờ đa thần với 
mức độ thấp được gọi là tiểu Shirk làm mất giá trị của sự thờ 
phượng đó. Quả thật, Nabi  có di huấn: 

ا ادهللاُا« َ اا  ا   َش 
 
ً اص م   َ ا مال   َناب  ام  َال َ ادمشا نال

اب  لال  ِ ادمّش   َ َا
 
اص ّ ا

 
اص
 
ال ق ا  ام   َ اق د ا  

ُها  َ َ تُُهام شال
َ
� َ�ال ار م 

اا  ِال
ام  يهال ا. مدهامال ا»رال

“Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: TA bất cần đến 
một vị chia sẻ nào cả, ai làm một việc làm nào đó có sự tổ 
hợp một vị đối tác cùng với TA thì TA sẽ bỏ mặc y cùng với 
sự tổ hợp đó của y” (Muslim). 

Và một trong những điều thuộc dạng tiểu Shirk là 
người bề tôi hướng trái tim của y đến những lợi ích trần gian 
đến nỗi quên đi các bổn phận tôn giáo cũng như bất chấp 
những điều Haram, để rồi trái tim của y trở thành kẻ thờ 
phụng lợi ích trần gian. Nabi  có nói: 

َالَنام َ ا«ا ا،ام  ا  ضال  ى  َبطال
ُ
ا،اإالَناص ةال ية   مال

َ
دَُ ادْ  َ ام  دَُ ادلا َه  ال  َ ام  ا ال

ين  دَُ ادلا  َ ا ر االس 
ا اف   ادََت د ش  يه  ُ داهال َال ا،ام 

س  ََت ك  د ام  ا،ار االس  ط  خال اس  ا. مدهادلخا يا »ُهَاط 

“Thật khổ thay cho kẻ làm nô lệ đồng tiền vàng, nô lệ đồng 
tiền bạc và nô lệ vật chất, nếu y được ban cho thì hài lòng 
còn không thì tỏ ra căm phẫn và chán chường, thật thảm 
hại cho y vì ngay cả khi bị một cái gai đâm cũng không tìm 
thấy người giúp lấy nó ra.” (Albukhari). 

Và đây là lời cầu nguyện chẳng lành của Nabi  
cho những kẻ chỉ biết phục tùng lợi ích của trần gian mà xao 
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lãng nghĩa vụ đối với Allah, Đấng Tối Cao, mỗi khi y đứng 
dậy từ cái vấp ngả này thì họ lại gặp phải một cái vấp ngả 
khác, và khi họ gặp phải một tai họa nào đó thì sẽ không có 
ai giải thoát bởi họ đã không màng tới Allah mà chỉ quan 
tâm đến cuộc sống thế gian. 

Nabi  nói: “nếu y được ban cho thì hài lòng còn 
không thì tỏ ra căm phẫn và chán chường” ý nói một khi 
người bề tôi chỉ biết quan tâm đến cuộc sống trần gian thì 
tâm trạng của y sẽ như thế, nếu được ban cho một lời ích 
trần gian nào đó thì sẽ hài lòng còn nếu không được ban cho 
thì sẽ căm phẫn và chán ghét sự an bài và sắp đặt của Allah, 
trái tim y không cảm thấy an bình hướng về Ngài, và đây là 
bản chất và tình trạng của những người Munafiq (giả tạo đức 
tin) như Allah đã phán: 

َِنعَهآ  ﴿ خ   َع َط عع َخ  �ن ّلمع �  َِنعَها رَ�  َخ   ط  �ع
 
ِٰ  ََِِنع أ ََ َۡ ِّ ِِ �ر َ َك  َّ  ََلعِم م  َِنعه  ََ

ََن  َخط  مع �َسع  ُ ا]٥٨:اسل يادلل ة[ ﴾ ٥إَِ خ 

Và trong bọn chúng có kẻ đã xuyên tạc Ngươi 
(Muhammad) về việc chia của bố thí. Nếu chúng được 
chia phần thì chúng hả dạ; ngược lại, nếu chúng không 
được chia phần thì chúng đùng đùng nổi giận. (Chương 
9 – Attawbah, câu 58). 

Tức họ chỉ hài lòng không phải vì Allah và nổi giận 
cũng không phải vì Ngài mà là vì những sự việc khác. 

Người nào có bản chất như thế này thì y là người 
không có sự thành tâm hướng đạo vì Allah, mà trái tim của y 
chỉ hướng đến những gì khác ngoài Ngài. Đây là điều mà 
chúng ta có thể thấy rõ ở những ai chỉ biết quan tâm đến tiền 
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tài, danh vọng hoặc đến một người nào đó mà họ yêu quý, 
họ bất chấp việc làm trái lệnh Allah để đạt được các mục 
tiêu đó, trái tim họ chỉ hướng về những gì họ yêu thích và 
tìm đủ mọi cách để đạt được chúng ngay cả có làm trái lệnh 
Allah đi chăng nữa. Và người nào chỉ biết quan tâm đến 
những thứ gì đó mà quên đi bổn phận đối với Allah thì người 
đó đáng bị trừng phạt. 

 Thứ ba: Hành vi tội lỗi và trái lệnh, đó là việc 
phạm vào một số điều nghiêm cấm hoặc xao lãng bỏ bê một 
số nghĩa vụ hành đạo. Cứ mỗi lần người bề tôi làm điều trái 
lệnh Thượng Đế của y là mỗi lần sự chứng thực thờ phượng 
Allah của y bị giảm. 

Người bề tôi hoàn thiện nhất trong thờ phượng Allah 
là người chấp hành mệnh lệnh của Ngài một cách ngay chính 
và tốt nhất. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِ َّ َن إِّن �  ََ ََ ع َُ مع   ُ  ََ ََ َعٌف َعلَيعِهمع  ََ َخ  َََ�  َََ�ٰم  َّ  � ّم �وع خ  َر��َنا �  َ َُار   ََ١ 
َمل ََن  خ  َ�عع ۢ بَِما َنََ  ََ ٓ خ ََ َۡ َّنةِ َ�ِٰ�ََِ  َِيَها  ِع َ�ٰب  � َع َ

إكَِم أ َٰ  َ  
سل يا[ ﴾ ١أ

ا]١٤، ١٣:ادألسداف

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là 
Allah” rồi kiên quyết đứng vững thì sẽ không lo sợ cũng 
sẽ không buồn phiền. Họ sẽ là những người bạn của 
Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó đời đời, một phần 
thưởng về những điều (thiện, ngoan đạo) mà họ đã làm. 
(Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 13, 14). 
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﴿  ََ ََ َّ َ�َاَ َخ   َ
إكَِكة  َ ََ عَم ّ   َعلَيعِهم  �ر َّ َخ  ََََ َََ�ٰم  َّ  � ّم �وع خ  َر��َنا �  َ ََِ  َُار َّ إِّن �

َنَ   ۡ ََع َ مع َ  ن َّنةِ �ّلِ  ك  ِع َخ  بِد عِ�  �
َ
َ ََ خ    ََ ََ ةِ   ٣ َ�ع َٰ ََي ۡع � ِِ مع  ِ�َآؤ �  َع َ

َ�ع   أ
 ََ َعَيا  �ّ ََن � ع  ّۡ ا ََ ََ مع َِيَها  لَ�  ََ مع   � س  َف 

َ
ٓ أ ِِ ََ ا �َاع ََ مع َِيَها  لَ�  ََ ةِ�  َۡ َِ �� ِِ

َرٖ رِّحيٖ�  ٣ ِ ع َ�ف  َّ  َٗ  َ  َ٣  َۡ َََعِم  ِ َّ � ََ ِ ٓ إ �َ َۡ ِّم   ّّ  َٗ َع َس   َُ حع
َ
ََ ع أ ََ

 ََ لِِم سع عم  ََِ  �ر  ِِ َُاَ  إَِّ ََ ا]٣٣ - ٣٠:اسل يافةلت[ ﴾  ٣َ�ٰلِٗحا 

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là 
Allah” rồi thẳng bước trên con đường ngay chính thì các 
Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Các ngươi chớ 
lo sợ cũng chớ nên buồn phiền mà các ngươi hãy vui lên 
với tin mừng về Thiên Đàng mà quí vị đã được hứa hẹn. 
Chúng tôi là bạn của quí vị ở đời này và ở Đời Sau, và 
nơi đó, quí vị sẽ có được bất cứ thứ gì mà quí vị ước 
muốn, và ở nơi đó quí vị sẽ được ban cấp bất cứ thứ gì 
quí vị yêu cầu. Một sự khoan đãi của Đấng Hằng Tha 
Thứ, Đấng rất mực Khoan Dung. Và ai tốt lời nói hơn 
một người mời gọi nhân loại đến với Allah và làm việc 
thiện và nói rằng quả thật tôi là một người Muslim. 
(Chương 41 – Fussilat, câu 30 - 33). 

Quỹ đạo của thờ phượng trong trái tim được hình 
thành dựa trên ba điều thiết yếu: tình yêu, sợ hãi và hy vọng. 

Bắt buộc người bề tôi phải thành tâm hướng ba điều 
này đến một mình Allah duy nhất: 

 Y phải yêu thương Allah bằng một tình yêu lớn nhất, 
không chia sẻ tình yêu này với ai (vật gì) khác ngoài Ngài, 
như Ngài đã phán:  
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﴿  ِ َّ � بّٗ ََ ۡ� ح  َش
َ
َٓخ  أ ن  ََ خ ََ   ََ  ِ ّ ِ َّ  ]١٦٥:ادلدميا سل ي[ ﴾ ا 

Còn những người có đức tin thì một lòng yêu thương 
Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 165). 

 Y sợ hãi từ sự phẫn nộ và giận dữ của Allah, sợ hãi 
sự trừng phạt của Ngài, y luôn tránh xa những việc làm tội 
lỗi và trái lệnh Allah vì sợ Ngài. 

 Y hy vọng lòng thương xót, sự tha thứ và quảng đại 
của Allah. 

Người nào luôn vững chắc trong ba điều đó thì chắc 
chắn y sẽ không tuyệt vọng trước lòng Nhân Từ và Bao 
Dung của Allah, không quá tự tin rằng sẽ được an toàn trước 
sự thanh toán của Ngài, mà y sẽ luôn ở mức trung lập giữa 
nỗi sợ và niềm hy vọng, như Allah đã phán: 

﴿  َٗ َع ََ   َُ ع  ۡع �ََ ۚ َمًعا َُ ََ ِ ََُِۡٞب ا  َّ �  ََ ََ  إِّن رَ�ع ِ ِسِ حع عم  َِ  �ر سل يا[ ﴾ ٥َّ
ا]٥٦:ادألبمدف

Và hãy cầu nguyện Ngài (Allah) với nỗi sợ hãi và niềm 
hy vọng. Quả thật, lòng thương xót và nhân từ của Allah 
luôn gần kề với những người làm tốt. (Chương 7 – 
Al’Araf, câu 56). 

Và sự cầu nguyện (Du-a) ở đây bao hàm Du-a cầu 
xin và Du-a thờ phượng. 

 Tình yêu thương của người bề tôi dành cho Thượng 
Đế của y sẽ đưa y đến gần với Ngài, làm cho y luôn nghĩ đến 
sự hội ngộ với Ngài, làm cho y chỉ yêu thương những gì mà 
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Ngài yêu thương và ghét những gì Ngài ghét, và y sẽ luôn 
thành tâm trong việc thờ phượng Ngài. 

 Nỗi sợ hãi Allah sẽ giúp người bề tôi không phạm 
vào những điều bị nghiêm cấm cũng như giúp y không bỏ bê 
các bổn phận hành đạo và nghĩa vụ tôn giáo. Nó sẽ khiến 
người bề tôi trở thành một trong những người bề tôi ngay 
chính và ngoan đạo, những người sẽ tránh được sự giận dữ 
và hình phạt của Allah. 

 Niềm hy vọng của người bề tôi ở nơi Allah sẽ thúc 
giục y nỗ lực tuân lệnh Ngài, y sẽ phấn đấu làm nhiều việc 
thiện tốt và ngoan đạo vì hy vọng phần thưởng và sự hài 
lòng ở nơi Ngài. 
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Bài học thứ bảy 

Giảng Giải Ý Nghĩa Phủ Nhận Tà Thần 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿   َِۢ َ ؤع ََ َِت  ٰغ  َّ ۡع بِدل ف  َم  ََ�ع ََ  ۚ ِ ّ ََ ََِ  �لع   ۡ ۡ�شع َ �ر َّ َِِ � َُۡ َّبَ ّّ � ِِ خَُ  َۡ ٓ إِكع ََ

ٌَ َعلِيٌم  َّ  َوِمي � ََ َِ رََها   ا َِ ََ �َفِ  ٰ ََ �ع  َ ع ِ �ر ة ََ ۡع َسَم بِدلعع  ََمع ِۡ �وع َت ََ  ِ َّ   ﴾ ٢بِد

 ]٢٥٦:اادلدمي سل ي[

Không có sự cưởng ép tín ngưỡng trong tôn giáo. Chắc 
chắn điều chân lý và lẽ phải bao giờ cũng rõ ràng và 
khác biệt với điều ngụy tạo và sai lệch. Do đó, người nào 
phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi Allah thì quả thật y đã 
nắm chặt sơi dây cứu rỗi không bao giờ đứt. Và Allah là 
Đấng hằng nghe và am tường mọi việc. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 256). 

ةٖ ﴿ َّ  
ِ أ

ّ  ُ  ِِ ۡعَنا  َع ََ ۡع  لََت ََت   ََ ٰغ  َّ ََِِب َخ  �ل ۡع � ََ  َ َّ َخ  �  ۡ ب  ِن ��ع
َ
ًَ أ َ  ﴾رّو 

 ]٣٦:اسل يدَح ا[
Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một 
vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và 
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

ع  ﴿ ۚ ََبَّ�ِ ٰٰ َ م  �لعب �ع ِ رَه  َّ � ََ ِ َٓخ  إ ََاب 
َ
َ ََ ا  َُ َ  ۡ ب  ن َ�عع

َ
ََت أ ٰغ  َّ َََِب َخ  �ل ۡع �  ََِ َّ � ََ

ا]١٧:اسل يادم مم[ ﴾ ١ِعَباِۡ 

Và những ai tránh xa tà thần, lo sợ mắc phải tội tôn thờ 
chúng và quay về sám hối với Allah, thì sẽ được tin 
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mừng. (Hỡi Muhammad!) Hãy báo tin mừng đó cho bầy 
tôi của TA. (Chương 39 – Azzumar, câu 17). 

Tránh xa việc thờ phượng các tà thần và thành tâm 
thờ phượng chỉ riêng một mình Allah, không tổ hợp với 
Ngài một ai (vât gì) khác ngoài Ngài là ý nghĩa của Tawhid. 

Một người sẽ không phải là một tín đồ Muslim trừ 
phi y phủ nhận hoàn toàn các tà thần. 

Tà thần là tất cả những gì được thờ phượng ngoài 
Allah, cho dù sự thờ phượng chỉ là sự cầu nguyện, khấn vái, 
phó thác, giết tế, nguyện thề với chúng hay tuân theo chúng 
trong việc cấm những điều được phép và cho phép những 
điều bị ngăn cấm, hoặc tuân theo các điều luật của chúng. 

Ibnu Jarir  nói: Lời nói đúng nhất đối với tôi về 
“tà thần” là tất cả những gì mang tính độc tài vượt trên 
Allah, được thờ phượng ngoài Ngài, những gì được thờ 
phượng đó có thể là con người, Shaytan, các bụt tượng hoặc 
một thứ gì đó trong tạo vật của Allah. 

Như vậy, tà thần là những gì được tôn vinh quá mức 
giới hạn, chúng ngăn chặn nhiều người đi trên con đường 
của Allah và làm lệch lạc mọi người. 

Các tà thần được thờ phượng ngoài Allah rất nhiều, 
phổ biến nhất là các tà thần ngăn chặn con đường chân lý 
của Allah, tiêu biểu cho các tà thần phổ biến này có ba: 
Shaytan, các thần tượng được thờ phượng ngoài Allah,  và 
những kẻ phán xét và thi hành luật không theo những giáo 
luật được Allah ban hành. 
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Loại tà thần thứ nhất: Shaytan 

Nó là nguồn gốc của mọi điều Shirk và thái quá, 
hoặc nói một cách khác là tất cả mọi sự thờ phượng ai (vật 
gì) khác ngoài Allah thực chất đều là thờ phượng Shaytan, 
bởi vì nó là nguyên nhân và là kẻ xúi bẩy. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ب   ﴿ ََعع  َّ ن 
َ
َِ أ َۡ خ ََ  ٓ ِِ َٰب ََ مع  ۡع إَِ�ع�  َه �ع

َ
رَمع أ

َ
َ َٞ ِ ب �َ  ٞ َّ  ۡ مع َع ۥ َل�  َٰ   إَِّه  ََ َخ  �رّايع  ۡ

ََتِيٞم  ٦ سع �َ ٰٞط  َٰ َِ َٰذخ  ََ  � �َِ  ۡ ب  ِن ��ع
َ
أ ا]٦١،  ٦٠:اسل ياسس[ ﴾ ٦ََ

Há TA (Allah) không bảo các ngươi, hỡi con cháu của 
Adam! Chớ thờ phượng Shaytan bởi vì nó là kẻ thù công 
khai của các ngươi hay sao? Chẳng phải TA đã bảo các 
ngươi là hãy thờ phượng TA, đấy mới là chính đạo!? 
(Chương 36 – Yasin, câu 60, 61). 

ِكع  ﴿ ََ  � �ع ََ  ۚ  َ ٓ ََن َ�ٰرَِم رَِم  �ََاا  ۡ ا  ََ   ۡ فِ ََغع ََ َك بِهِۦ  َ ن � �ع
َ
ۡ  أ فِ ََ َ�غع  َ َّ إِّن �

 ۢ�َٰ ََ �َ ّۡ ۡع َ� َت ََ  ِ َّ خ بِد ًۡ ۡٗ  ١ بَعِي ٓ إَِ�ٰ َّ ِ ََِهِۦٓ إ  ۡ   َِ ََن  ع  ۡع ََن  اإِن ََ ع  ۡع �ن ََ
ٰنٗ  ََ َّ َشيع ِ ٗۡ إ َِۡ َّ يبٗ ّلَعَنه  � ١خ ا  ِِ َِ ع ِعَباَِۡك ََ ّ�َِذّن 

َ ََ َُاَ   ََ و   َّ �َٗ  ۡ فع َّ  ١ا ا 
مع  ّنََِّنه  ََ  ََ ََ مع  ِ�ّلّنه 

 ََ مع َََلي بَ ََ ه  َّ َۡ  ّ م ّن ََ ََلَي َغّ�ِ  مع  ه  َّ َۡ  ّ م ََ َعَ�ِٰم 
َ َع ََخَ خَن �   ّ  �َِّ

 ّٗ�ِ ََ   َٰ ََ َِّخِذ �رّايع �َ  ََ ََ  ِۚ َّ لعَق � ََ  ِ َّ خَٗ ا  َ �ع  َ  َ�ِ ََ ۡع  َت ََ  ِ َّ َِن � بَِنٗ ۡ  �َ  ١ا ا 
مع   ُ  ۡ ًَرخ ََعِ  ۡ  ۡ  َّ ِ ٰ   إ ََ م  �رّايع  ُ  ۡ ا ََعِ ََ ََ َ َمّنِيِهمع   ََ١  

 
َهّنم  أ َۡ مع  هٰه  ََ ع

أ ََ إكَِم  َٰ  َ
 ِٗ ََن َ�نعَها َ�ِي  ۡ ِ�َ ََ ا]١٢١ - ١١٦:اسل يادلناال[ ﴾  ١ا ََ

Quả thật, Allah không tha thứ cho tội Shirk mà Ngài chỉ 
tha thứ cho các tội lỗi khác đối với ai Ngài muốn. Và 
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người nào Shirk với Allah thì quả thật y đã quá lầm lạc.  
Chúng (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện 
những nữ thần thay vì Ngài (Allah). Thực chất chúng 
không cầu nguyện ai khác ngoài tên Shaytan phản 
nghịch. Allah đã nguyền rủa nó (Shaytan) bởi vì nó đã 
nói: “Tôi sẽ lấy đi từ bầy tôi của Ngài một phần qui định, 
và tôi sẽ dắt chúng đi lạc đạo, xúi giục chúng theo đuổi 
những ham muốn sai lầm và tôi sẽ ra lệnh cho chúng, bởi 
thế chúng cắt tai gia súc, và tôi truyền lệnh cho chúng, 
bởi thế chúng thay đổi sự tạo hóa của Allah”. Và ai nhận 
Shaytan làm kẻ bảo hộ thay vì Allah thì quả thật y đã 
công khai thua thiệt. Nó (Shaytan) hứa với chúng, và xúi 
giục chúng thèm muốn điều sai quấy và Shaytan chỉ hứa 
với chúng điều gian dối. Chúng là những kẻ mà chỗ ngụ 
của chúng sẽ là Hỏa Ngục và sẽ không tìm được một lối 
thoát nào để ra khỏi đó. (Chương 4 – Annisa’, câu 116 - 
121). 

Quả thật, Allah đã chuẩn bị hình phạt dành cho 
những tên Shaytan và những ai theo chúng. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

[ ََ ه  ََ ٰٗنا  ََ ََ ۥ َشيع َتّيِضع   َ  � ّۡ ِۡ �ر
ُ  َع   ِكع ََ  َ�عع مع  ٣ََ ۥ ََُِۡٞ   ََ ه  َّ �

ََن   ۡ ََ هع �ّ م  ه  َّ َ
َسب ََن َ ََحع ََ  ِۡ مع َعِ  �رّسبِي ََه  َ �ۡ  ِ َُاَ    ٣َ�َ ََََا  ٓ ا َۡ َحّ إ إَِ خ 

ََ �لعَتَِۡ    ِ ََبِئع َع َۡ ِ عَم�ع َۡ �ر َ عع َعَنَم  َ� ََ  ِِ َع ٰلَيعَ  بَ َِ إِ   ٣ََ َع َ م  ��ع لَ  ََنَفَع�  ََ

 
َ
َ مع َ لَمع ََن َّ  �ِ�َ اع  ّ ِِ �لعَعَذخِب  مع   �َّ٣ Z )٣٧، ٣٦: سل يادم لمف( 

Và ai nhắm mắt làm ngơ trước Lời Nhắc nhở của Đấng 
Nhân từ (Allah), TA sẽ chỉ định một tên Shaytan làm bạn 
đời với y. Và quả thật, chúng (những tên Shaytan) sẽ tìm 
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cách cản trở khiến họ rời xa con đường của Allah trong 
lúc họ cứ tưởng họ đang được hướng dẫn đúng đường. 
Mãi cho đến lúc trình diện TA, y bảo (người bạn 
Shaytan/Qarin): “Phải chi tôi với bạn cách xa nhau bằng 
khoảng cách của hai phương đông (thì tốt biết mấy)”. 
Thật tồi tệ thay cho một người bạn đường như thế! Vào 
Ngày đó, nó (lời trách móc) chẳng giúp ích gì được cho 
các ngươi khi các ngươi đã làm điều sai quấy; quả thật  
các ngươi cùng san sẻ sự trừng phạt. (Chương 43 – Az-
Zukhruf, câu 36, 37). 

Tránh xa những tà thần này bằng cách cầu xin Allah 
phù hộ và che chở tránh khỏi chúng, cảnh giác sự cám dỗ 
của chúng và không đi theo bước đường của chúng bởi 
chúng là kẻ thù công khai rõ ràng. 

ٰ َعَذخِب �رّسعِ ا﴿ ََ ِ َهِ إ ِۡ ََهع ََ ۥ  ۥ َ ِضل�ه  َّه 
َ
َََ  ُ َّ ََ ََ  ََ ۥ  َّه 

َ
ََِب َعلَيعهِ َ ا﴾ ٤�ِ ك 

ا]٤:اسل يادلّ[

Điều đã được qui định cho nó (Shaytan) là ai quay về 
kết bạn với nó thì sẽ bị nó dắt đi lạc và sẽ bị nó dắt đi đến 
sự trừng phạt trong Hỏa Ngục. (Chương 22 – Al-Hajj, 
câu 4). 

Kết bạn với Shaytan có nghĩa là đi theo bước đường 
của nó và tin theo sự xúi bẩy của nó để làm điều tội lỗi và 
trái đạo, chống lại sự hướng dẫn của Allah. 

Shaytan đến quấy nhiễu con cháu Adam trong bất cứ 
mọi sự việc như Nabi  đã xác thực điều đó được ghi lại 
trong bộ Sahih Muslim và những bộ khác theo lời thuật của 
Jabir bin Abdullah . 
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Việc cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shaytan là sự 
trung thực tìm sự ẩn náu nơi Allah, và việc tuân theo sự 
hướng dẫn của Allah sẽ ngăn chặn được điều xấu của 
Shaytan. 

Tiêu biểu những sự hướng dẫn của Allah cho chúng 
ta để chúng ta tránh được điều xấu của Shaytan: thường 
xuyên cầu xin Allah phù hộ tránh khỏi Shaytan bằng lời nói 
يَ الا“ ادمّمجال انال يَط 

َّ ادم ن  امال ابالاهللاال
ُُ ُبَل

 
-A-u-zhu billahi minash shayto“ ”ص

nir roji-m”, tin tưởng nơi Allah, phó thác sự việc cho Ngài, 
thành tâm trong thờ phượng và hành thiện, tụng niệm thật 
nhiều, ... 

Allah cũng cảnh tỉnh chúng ta đi theo các bước 
đường của Shaytan, cảnh báo chúng ta về những việc làm 
khiến Shaytan có thể dễ dàng cám dỗ và quấy nhiễu chúng 
ta, chẳng hạn như: đức tin Iman yếu kém, ít phó thác cho 
Allah, không thành tâm hướng về Allah trong thờ phượng 
cũng như trong hành thiện, xao lãng việc tụng niệm, ... tất cả 
đều là những nguyên nhân khiến Shaytan có thể điều khiển 
con người. 

Tương tự, những điều khiến Shaytan có thể điều 
khiển con người là quá nóng giận, quá vui, thường làm theo 
ham muốn của bản thân, cô lập với tập thể, mách lẻo chuyện 
thiên hạ, người đàn ông ở riêng cùng với người phụ nữ, suy 
nghĩ xấu, ... 

Giáo lý Islam đã qui định nhân danh Allah 
(Bissmillah) trong tất cả mọi vụ việc và sinh hoạt của con 
người để đạt được hồng phúc và sự phù hộ của Allah khỏi 
Shaytan. Do đó, người bề tôi nên nhân danh Allah khi ăn, 
khi uống, khi bước vào hay ra khỏi nhà, lúc sáng sớm, lúc 
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chiều, khi đi tàu xe, khi giao hợp (vợ chồng), khi vào nhà vệ 
sinh, và khi ngủ, ... 

Ông Saeed Alkhudri  thuật lại, Nabi  nói: 

ُ دا«ا اع اإال اادَست ط  َ ام  ِال ي َك
َ
َ اف ل ُُ  ُ س 

 
اص اي َ ُلُ اا ق ث ال ب  ان  يَط  َّ الّنادم

اراليهالا فِ  َ  مدهاا»ا ال
ا.مال 

“Khi ai đó trong các người ngáp thì hãy chặn lại theo khả 
năng có thể, bởi quả thật Shaytan sẽ đi vào miệng y”. 
(Muslim). 

Còn theo lời dẫn được ghi lại bởi Ahmad và Abdul-
razzaq  thì Nabi  nói: 

ا«ا ا  اي َ ُلُ ام  ان  يَط  َّ الّنادم
افِ  يهال ارال   َ ُها َااي    ي ل 

َ
يالاف ل

ادمّة   َ الال ُُ  ُ س 
 
اص ُ داق ث ال ب  إال

ا بال
ُْ ا»دّلث ا

“Khi ai đó trong các người ngáp thì hãy lấy tay của y che 
miệng lại, bởi quả thật Shaytan sẽ đi vào cùng với cái ngáp 
đó của y”. 

Như vậy, người nào làm theo sự chỉ dẫn của Allah 
thì y sẽ an toàn tránh được sự quấy nhiễu của Shaytan, còn 
người nào xao lãng và lơ là với sự hướng dẫn của Ngài thì 
người đó sẽ bị Shaytan xúi bẩy và làm hại. 
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Loại tà thần thứ hai: Các bụt tượng được thờ 
phượng ngoài Allah. 

Loại tà thần này có nhiều dạng: 

  Các pho tượng, biểu tượng được nắn tạc với các 
hình dạng con người, động vật, hoặc những thứ gì khác. Một 
số người thờ đa thần cho rằng những cái pho tượng được nắn 
tạc này có thể ban phúc lành và gây điều dữ, một số khác thì 
tin rằng chúng có thể là những vị trung gian can thiệp cho họ 
với Allah và có thể đáp lại lời cầu nguyện khấn vái. 

Allah, Đấng Tối Cao  phán: 

َ َنَ  ﴿ ََنعِح ا  ََ ََن   ۡ ب  ََعع َ
َمل ََن   ٩ َُاَ  َ ََعع ا  ََ ََ مع  لََت�  ََ   َّ �  سل ي[ ﴾  ٩ََ

 ]٩٦،ا٩٥:ادمةافاأا
Y (Ibrahim) bảo họ: “Các người tôn thờ những bức 
tượng do chính các người tự tay tạc nặn ra trong lúc 
Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà các người 
làm ra ư?. (Chương 37 – Assa-fat, câu 96). 

ُِٰيَم  ﴿ َٰ  إِبع
َ
َََبأ ۡ  َعلَيعِهمع  َنَ  ٦ََ�َع  ۡ ب  عع ََ ا  ََ َِهِۦ  َع َُ ََ َِيهِ 

َ
َِ َُاَ   ۡ   ٧ إِ ع  ب  ََعع خ    َ َُار

 َٗ َنا َع َ
ََ أ ۡ� رََها َ�ِٰكفِ َنَظ ََ ۡع  ٧ا  َُ ََن �َسع َُاَ   ع  ۡع مع إِ ع ََ  �َََ َع  ٧َمع  َ

أ
ََن  � َع ََ�  َ

مع أ  �َََ َعل ََن  ٧ََنَفع  ََََا َكَ�ٰرَِم َ�فع ٓ ََخبَا  ٓ ََا ۡع َۡ ََ ۡع  خ  بَ  َ َُاَ   ٧َُار
ََن   ۡ ب  ََعع َ مع  ن ا ك  َّ َ م  ََ�ع َۡ ََ

َ
ََن  ٧أ  ّ َۡ ُع َ َع م  � ََخبَآؤ �  ََ َ مع  َ

َ
َّٞ  ٧أ  ۡ مع َع ه  َّ ِ ََِ  ٓ ِ

َّ َّ ِ إ
ََ رَ  َِ   ٧ّب �لعَ�ٰلَِم ِۡ ََ َ�هع ه  ََ  ِِ لََت ََ ِي  َّ �٧  َِ تِ �َسع ََ  ِِ عِم  طع  � ََ  ُ ِي  َّ �ََ٧ 
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 َِ فِ ََ �َاع ه  ََ ِۡ�ع    َّ َِ  ٨�َ خ  ِ عي  ُ ِِ � ّم  ِي َ ِميَ  َّ ن  ٨ََ�
َ
َ  أ َم ُع َ

ِٓي أ َّ �ََ
ِطٓ�  ََ  َِ  َۡ فِ َِِ   َٔ َ�غع ّّ � َِ َع ا]82 - 69:ادمَامدلاسل ي[ ﴾  ٨ِ  ََ

 Và Ngươi (Muhammad) hãy đọc cho chúng (người 
Quraish) câu chuyện của Ibrahim: Khi Người thưa với 
phụ thân và người dân của Người: “Các người thờ 
phượng cái gì thế?”. Họ đáp: “Bọn ta thờ các tượng thần 
và bọn ta rất sùng kính họ.”. Ibrahim nói: “Những bức 
tượng đó có nghe thấy khi các người cầu nguyện chúng 
không? Hoặc chúng có mang lại phúc lành hay gây hại 
cho các người không?”. Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta 
thấy cha mẹ của bọn ta đã làm thế”. Ibrahim nói: “Thế 
các người có quan sát những thứ mà các người thờ 
phượng chăng? Các người và tổ tiên xưa kia của các 
người? Quả thật, những thần tượng của các người đều là 
kẻ thù của tôi ngoại trừ Thượng Đế của vũ trụ và muôn 
loài, Đấng đã tạo ra tôi và hướng dẫn tôi, Đấng cho tôi ăn 
và cho tôi uống, và khi tôi bệnh thì Ngài sẽ cho tôi khỏi 
bệnh, và Ngài là Đấng sẽ làm cho tôi chết rồi phục sinh 
tôi trở lại, và Ngài là Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho 
tôi về những lỗi lầm của tôi vào Ngày Phán Xét”. 
(Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 69 – 82). 

ََ لَ ََ  ﴿ ّنا بِهِۦ َ�ٰلِِم  � ََ   ۡ بع َۡ   َِ ُۥ   َۡ ُِٰيَم ر شع َٰ ٓ إِبع َعَنا خََ ََ ۡع  َِيهِ  ٥َت
َ

َِ إِ ع َُاَ  
ََن  َ مع رََها َ�ِٰكف  َ

َ
ۡ  �ّلِ ٓ أ ِ �ّ�َما�ِي ِٰذُ ََ ا  ََ َِهِۦ  َع َُ ََََا رََها  ٥ََ ٓ ََخبَا  ٓ ََا ۡع َۡ ََ خ    َ َُار

  ََ ِۡ ِ َ مع  ٥َ�ٰب َ
َ
َ مع أ ن ۡع ك  ٖۡ  َُاَ  لََت ٰ ََ �َ ِِ مع  ََخبَآؤ �  ََ  َٖ ِ ب ئعَََنا  ٥ َ� ِۡ

َ
خ  أ َٓ َُار 

 ََ ِ ٰعِب َّ ََِ  �ل   ََ
َ
ِع أ َ

َّقِ أ ۡع ِي  ٥بِد َّ � ِِ ض
َ َع � ََ ِٰت  ََ ٰ ََ مع َرب� �رّس َُاَ  بَۡ ّر��� 
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  ََ ِۡ ِه ٰ َّ َِ  �ل َّ م  ٰ َ�ٰلِ�  َ ََ  ۠ ََا
َ
َ ََ   ّ  ُ َۡ َط ََ٥  

َ
ّن أ َۡ ِ�ي

َ ََ  ِ َّ ََد ََ َۡ ََعع م  َٰم�  ََ َع

بََِِۡ   ۡع  َ ل�َخ   ََ ن َ 
َ
ا]٥٧ا- ٥١:اسل يادألّبيال[ ﴾ ٥أ

Và quả thật, trước đây TA đã ban cho Ibrahim sự 
hướng dẫn, và TA rất rõ về Y. Hãy nhớ lại khi Y thưa 
với phụ thân và người dân của Y bảo: “Những hình 
tượng mà các người sùng kính là gì vậy?”. Họ đáp: “Bọn 
ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn thờ chúng?”. Y bảo: “Quả 
thật, các người và ông cha của các người, tất cả đều lầm 
lạc”. Họ đáp: “Ngươi nói thật hay bông đùa với bọn ta 
đấy?”. Y bảo: “Không! Thượng Đế của các người là 
Thượng Đế của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng 
tạo chúng và tôi là một trong những người làm chứng 
cho việc đó. Nhân danh Allah, chắc chắn tôi sẽ đặt kế 
hoạch đập phá những bức tượng của các người sau khi 
các ông bỏ đi.” (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 51 – 57). 

  Một số loại cây cối, các tảng đá mà một số người thờ 
đa thần tin rằng chúng có thể mang lại điều lành cũng như 
gây ra điều dữ, và chúng có thể can thiệp với Allah nếu ai đó 
cầu nguyện chúng và cúng tế đến chúng. 

Quả thật, các pho tượng, cây cối, các khối đá đã 
được thờ phượng rất nhiều trong thời Jahiliyah (thời ngu 
muội trước Islam), ngay tại nơi ngôi đền Ka’bah thôi là đã 
có đến 360 bức tượng các loại, và Nabi  đã đập phá toàn 
bộ chúng sau khi đã chinh phục được Makkah. 

Còn ở tại một số làng mạc và thôn xóm của người Ả 
rập thì họ thường thờ cúng các loại cây côi, các khối đá. 
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  Các ngôi mộ, các tượng đài, cùng một số nơi cũng 
được một số người thờ đa thần thờ cúng khác ngoài Allah. 
Họ thường đi vòng quanh chúng, giết tế dâng cúng chúng, 
họ nguyện thề và cầu xin khấn vái đến chúng, một số người 
quản lý và trông coi chúng đã ngăn chặn mọi người đến với 
con đường ngay chính của Allah, họ bày vẻ để ăn tiền của 
mọi người, họ xúi giục mọi người đến van vái người chết để 
cầu may và tránh rủi. 

Quả thật, Nabi của chúng ta, Muhammad  đã cầu 
nguyện Allah nói: 

َ ناًا«ا ال ام 
َِ  َ َ ا َا 

 
َ اَ ا. مدهامامها»اُهَاد  ُاادملُّدّ ا

“Lạy Allah, xin Ngài đừng làm cho ngôi mộ của bề tôi 
thành thần tượng để thờ cúng.” (Malik). 

Không những vậy, Nabi  còn ngăn cấm lấy các 
mộ làm các thánh đường bởi vì không muốn dẫn đến việc 
thờ phượng các mộ. Ông Jundub bin Abdullah  thuật lại, 
Nabi  có nói: 

اف   ا«ا  َ
 
اص اجال   ا  َ ام  اليدال الال َ ام و  َّبالي ائالدال

 
اص دُل   َُ ا من  ُِ ّتخال ُّلداه  ُنَ اة 

دَل   َ ا ن  َناة  إالّنام 
اإالا اجال   ا  ام  ُددُل  

َ
مدادل ُِ اق ّتخال ُ ماله  َنا  َ َ ا ُُ ا ََد 

 
اص ا. مدهامال ا»ّا

“Quả thật, những người thời trước các ngươi đã lấy mộ 
của các vị Nabi của họ, của những người ngoan đạo trong 
số họ làm các thánh đường, như vậy chẳng phải các ngươi 
không được lấy các ngôi mộ làm các thánh dường, quả 
thật Ta cấm các ngươi làm thế.” (Muslim). 
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Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah  nói: “Lời cuối 
cùng mà Nabi của Allah  nói là: Các ngươi hãy trục 
xuất những người Do thái ở đất Hijaz ra khỏi bán đảo Ả 
rập, và các ngươi hãy biết rằng quả thật người xấu xa nhất 
là những người lấy các ngôi mộ làm các thánh đường.” 
(Ahmad). 

Việc lấy các ngôi mộ làm các thánh đường có nghĩa 
là lấy các mộ làm nơi dâng lễ nguyện Salah, hoặc dâng lễ 
nguyện Salah hướng về chúng, hoặc xây dựng bên trên 
chúng ngôi thánh đường. Bởi thế, người nào làm một trong 
ba điều này thì y đã rơi vào những điều được cảnh báo. 

  Những thứ mang tính Shirk và những hành vi mang 
tính thờ phượng ngoài Allah từ việc đeo, hay treo bùa chú. 
Theo Sunnan của Tirmizhi rằng Nabi  nhìn thấy trên cổ 
của Adi bin Hatim một cái biểu tượng thánh giá bằng vàng 
thì Người bảo: “Này Adi, ngươi hãy tháo bỏ cái thần tượng 
đó đi”. 

Tất cả những gì được thờ phượng khác ngoài Allah 
thì đều được coi là tà thần, dù đó là các pho tượng, cây cối, 
các tảng đá, ngôi mộ hay những thứ gì khác. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 

ُاادهللاُا«ا َم  ي تّدالَاُهاا� 
َ
ةَتًااف ل َادُُ اه  اه  ن  َناة  ي ُدلُ ام  ار  ةال ي ام  دال

َ
ادل اي َلم  َّاي  َنا.اد ي تَد ُاام  ر 

َناة ا ز تَد ُاام  ا،ام  َمس  َّ ادم َمس  َّ َادُُ ادم اه  ن  اة  ن  َناة  ز تَد ُاام  ا،ام  م  م  د 
َ
ادل م  م  د 

َ
َادُُ ادل اه  ن 

ا يت  ادلّطل داال يت  َادُُ ادلّطل داال ا.متفقابليها» ه 
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“Allah triệu tập nhân loại vào Ngày Phục Sinh, Ngài 
phán: Ai trước kia thờ phượng một thứ gí đó thì hãy đi 
theo thứ đó, ai đã từng thờ phượng mặt trời thì hay theo 
mặt trời, ai đã từng thờ phượng mặt trăng thì hay theo mặt 
trăng, và đã thờ phượng các tà thần thì hãy theo các tà 
thần.” (Albukhari, Muslim). 

Sự đi theo này là đi theo chúng vào Hỏa Ngục, như 
Allah đã phán: 

﴿  َِ ََن   ۡ ب  ََعع ا  ََ ََ مع  ََن  إَِّ�   ۡ ٰرِ ََ َ مع رََها  َ
َ
َهّنَم أ َۡ ب   َِ ِ َح َّ َِن � َع َنَن  ٩ۡ  َ ر

ََخرَِهةٗ   َِٓ ََ ؤ  ََن  َ�إ ٞ َِيَها َ�ِٰ�  ّ  � ََ ا   َُ َ  ۡ َر ََ ا  مع َِيَها زََِ�ٞ  ٩َّ ََ  رَه  مع َِيَها   ُ ََ
ََن  َمع  ا]١٠٠ا- ٩٨:اسل يادألّبيال[ ﴾ ١�َسع

Quả thật, các ngươi và những vật mà các ngươi tôn thờ 
ngoài Allah sẽ là chất đốt của Hỏa Ngục, nơi mà các 
ngươi sẽ sa xuống. Nếu những vật này là những thần linh 
thực sự, thì chúng sẽ không sa xuống Hỏa Ngục, nhưng 
tất cả sẽ đi vào ở trong đó đời đời kiếp kiếp. Trong đó, 
chúng sẽ khóc tức tưởi và sẽ không nghe thấy gì cả. 
(Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 98 – 100). 

Những câu Kinh này đã chỉ rằng những thần tượng 
này không những chẳng mang lại điều phúc lợi nào cho 
người thờ cúng chúng, mà ngược lại, chúng sẽ dẫn họ đi vào 
Hỏa Ngục cùng với chúng mà thôi. 

Còn những ai được thờ phụng ngoài Allah nhưng họ 
không hề hài lòng về việc đó thì họ không phải là tà thần, mà 
chính những người thờ đa thần đã nhận lấy họ làm thần linh 
theo niềm tin lệch lạc của riêng họ. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َ�ّ� َٗ َ�ا رع
َ
مع أ َ�َٰنه  ُع ر  ََ مع   ُ َباَر حع

َ
خ  أ َٓ آ ذ  ََ ََ َََم  ۡع َّ   َ َع عَمِسيَح � ََ�ر  ِ َّ َِن �  ۡ   ِ َّ ا 

خ  إَِ�ٰهٗ  َٓ  ۡ ب  َّ ِ�َعع ِ خ  إ َٓ  ۡ ِّ
 
ۡٗ أ ِٰح ََ ََن ا   �ِ ۥ َ�ّما � �ع بعَ�َٰنه  ۚ و  ََ  ُ  َّ ِ ٓ إَِ�َٰه إ َّ ا﴾ ٣�  
 ]٣١:ادلل ة سل ي[

Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công giáo làm 
Thượng Đế của chúng thay vì phải là Allah, và chúng 
nhận cả Nabi Ysa (Giê-su) con trai Maryam làm Thượng 
Đế của chúng, trong khi chúng chỉ được lệnh thờ phượng 
duy nhất một Thượng Đế, và không có Thượng Đế đích 
thực nào khác ngoài Allah. Thật vinh quang và trong 
sạch cho Ngài về những gì mà chúng đã Shirk với Ngài. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 31). 

إ  ﴿ َِ سع ۡع  ِّنا � َّ م  ََِ  َوَبَت ع رَه  َّ ََن  إِّن �  ۡ بعَع  َ إكَِم َ�نعَها  َٰ  َ  
ََن  ١أ َمع  ََ �َسع

مع   ُ ََ ََن  ِِ  َحِسََسَها   مع َ�ِٰ�  ه  س  َف 
َ
َََه ع أ ا �شع ََ١   �َ �ع

َ َع �  ُ ََ م  �لعَف َ ه   َ ع َُ  ََ

ََن   ۡ ََع َ مع َ  ن ِي ك  َّ م  �  �  َ َع َٰذخ ََ ََ كَِكة   إ ََ عَم م  �ر ََلَّتٮٰه  ََ :اسل يادألّبيال[ ﴾ ١ََ
ا]١٠٣ا- ١٠١

Quả thật, những ai mà cái tốt của TA đã được gởi đi 
trước cho họ thì sẽ được đưa ra khỏi Hỏa Ngục. Họ sẽ 
không nghe thấy mốt tiếng xì xào nào của Hỏa Ngục và 
sẽ ở  trong tình trạng mà tâm hồn của họ đã từng ao ước. 
Họ sẽ không kinh hãi nữa, và các Thiên thần sẽ nghênh 
đón họ (chúc): “Đây là Ngày vui mà quí vị đã được 
hứa”. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 101 – 103). 
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Còn người nào hài lòng cho việc để người khác thờ 
phượng hoặc kêu gọi mọi người thờ phượng y thì không còn 
nghi ngờ gì nữa rằng y là một trong những tà thần, như 
Fir’aun (Pharaon) đã nói: 

َهاا﴿ ��
َ
َ إ ِي ََ ِ ع إَِ�ٰهإ َ��ع َّ م  ا َعلِمع   َل�  ََ عَمَ�    ]٣٨:اسل يادلدةص[ ا﴾ �ر

“Hỡi quân thần! Ta không biết thần linh nào khác của 
các ngươi ngoài ta ra” (Chương 28 – Al-Qisas, câu 38). 

Loại tà thần thứ ba: Những kẻ phán xét và thi 
hành theo những gì ngoài giáo luật của Allah ban xuống. 

Tất cả những ai nắm quyền điều hành và trị vì thiên 
hạ ở tại một xứ sở nào đó đã không phán xét, và áp dụng 
theo đạo luật của Allah, họ tự đặt ra đạo luật của riêng họ để 
cai trị, họ cho phép làm những điều Allah nghiêm cấm và 
nghiêm cấm những gì Allah cho phép, họ là những tà thần 
muốn được mọi người tôn sùng. Sự thờ phượng họ là tuân 
lệnh trong việc làm những điều Allah nghiêm cấm và không 
làm những điều được Ngài cho phép. 

Bằng chứng cho điều đó là những gì được Adi bin 
Hatim Atta-i  thuật lại rằng khi ông nghe Nabi  đọc 
câu Kinh: Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công 
giáo làm Thượng Đế của chúng thay vì phải là Allah,... 
(Chương 9 – Attawbah, câu 31), thì ông nói: quả thật chúng 
tôi đâu có thờ phượng họ. Người  nói: “Chẳng phải là họ 
cấm những điều Allah cho phép thì các ngươi cấm theo, và 
họ cho phép làm những điều Allah nghiêm cấm thì các 
người cũng cho phép? Đó chính là thợ phượng họ.” 
(Albukhari). 
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Huzhaifah bin Al-Yaman  nói: “Tuy họ không 
dâng lễ nguyện Salah đến những người đó nhưng họ làm 
theo họ, những gì những người đó nghiêm cấm thì họ 
không làm mặc dù Allah cho phép, và những gì những 
người đó cho phép thì họ sẽ làm mặc dù Allah nghiêm 
cấm, như thế là họ đã coi những người đó là Thượng Đế 
của họ”. (Saeed bin Mansur). 

Cũng được coi là những tà thần đó là các thầy bói 
toán, lên đồng, các thầy bùa và ma thuật, những người tự 
xưng rằng họ có kiến thức hiểu biết về cõi vô hình và những 
kẻ ngu dốt, thiếu suy nghĩ đã nghe theo họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

رَمع  ﴿
َ
بعلَِم  َ َۡ   َِ   َََِ

 
ٓ أ ا ََ ََ َََِ  إَِ�عَم 

 
ٓ أ ن َخ  بَِما ََ خ ََ مع  ه  َّ َ

ََن َ م  َع�  ََ  ََِ َّ � ََ ِ َۡ إ ََ
  ۡ َِۡ َ ََ ۦ   َخ  بِهِ  ۡ ف  ن ََ�ع

َ
خ  أ َٓ  ۡ ِّ

 
ۡع أ َُ ََ َِت  ٰغ  َّ ََ �ل ِ َٓخ  إ َََحاَكم  ن َ�

َ
ََن أ  ۡ َِ  َۡ

 ٗۡ َٰ�ۢ بَعِي ََ مع َ� ن َ ِضّله 
َ
ٰ   أ ََ  ]60:اسل يادلناال[  ﴾ ٦خ �رّايع

Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã 
xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã được ban 
xuống cho Ngươi và nơi điều đã được xuống vào thời 
trước Ngươi hay sao? Chúng muốn nhờ Tà thần xét xử 
công việc của chúng trong lúc chúng được lệnh phải tẩy 
chay Tà thần. Và Shaytan muốn dắt chúng lạc xa khỏi 
đạo. (Chương 4 – Annisa, câu 60). 

Nabi  đã nghiêm cấm việc tìm đến các thầy bói, 
các thầy bùa. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  di huấn: 



Cột Mốc Tôn Giáo – Các bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng 
 

94 

نَاا« اام  ت 
 
ناًاة ااص مَااهال

 
ّمدفاًااص ّ   هُااب  ااف ة  ُدلُ اابالم  د  َااه  م اار  ف  ااُ  اابالم  َّ ال  

ُ
ااص  »اُم ّم ٍااَ  

 “Những ai tìm đến thầy bói hoặc thầy xem tướng số và tin 
những gì y nói là đã phủ nhận những gì Allah đã mặc 
khải cho Muhammad”. (Do Ahmad ghi lại).  

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

نَاا« اام  ت 
 
ناًااص هال مَااة 

 
ًمدااص اسال ّ   هُاه  ااف ة  ُدلُ اابالم  د  َااه  م اار  ف  ااُ  اابالم  َّ ال  

ُ
ااص  »اُم ّم ٍااَ  

 “Những ai tìm đến thầy bói hoặc thầy bùa và tin những gì 
y nói là đã phủ nhận những gì Allah đã mặc khải cho 
Muhammad”. (Do Albazar ghi lại).  

Việc chống lại các đạo luật của Allah, tìm kiếm các 
đạo luật của những tà thần là một trong những việc làm của 
những người Munafiq (giả tạo đức tin), những người đã bị 
Allah chỉ trích trong Kinh sách của Ngài, Ngài phán: 

َن  ﴿  َ َر ََت  ََ ٰ ّّ ََ ََ َنا � ّم َ� عع َُ َ
أ ََ   َِ ّۡو  �ِدر ََ  ِ َّ ّنا بِد ََ خ ِۡ   َََِۡقٞ ََ ََعع   ِۢ َّ م  ِنعه  َ�ٰرَِمۚ َّ

 ََ ِ َِن ؤع عم  إكَِم بِدر َٰ  َ  
ٓ أ ا ََ مع إَِ خ  ٤ََ َم بََعَنه   � ِۦ ِ�َحع َِ َ رَو  ََ  ِ َّ � ََ ِ َٓخ  إ ع   ۡ �َ خ 
َ�  َََِۡقٞ  م  ِنعه  ََن َّ  �ِۡ َق�  ٤عع ۡع م  � ََ �ن ََ�   رّه  ِ ِعن ذع  َ َٓخ  إَِ�عهِ   َ

ع
َََ٤  ِِ

َ
أ

إكَِم  َٰ  َ  
ۡع أ ۥۚ بَ   َ َ رَو  ََ َّ  َعلَيعِهمع  ِيَ  � َُ ن 

َ
ِع َ�َاَ ََن أ َ

َٓخ  أ ََاب  ِِ �رع َ
ٌِ أ َۡ َّ ُ ل َ�ِِهم 

ََن  ٰلِم  َّ م  �ل  ُ٥  ََ ِ َِن ؤع عم  َ  �ر َع َما َنَن َُ َّ ِ َم إ  � ِۦ ِ�َحع َِ َ رَو  ََ  ِ َّ � ََ ِ َٓخ  إ ع   ۡ  إَِ خ 
ََن  لِح  فع عم  م  �ر  ُ إكَِم  َٰ  َ  

أ ََ  ۚ َنا عع َُ َ
أ ََ َنا  خ  َوِمعع  َ َر ن َ�ت 

َ
مع أ َعَنه  َ  ٥بَ َّ � َِ ََ  َ ِط ََ



Cột Mốc Tôn Giáo – Các bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng 
 

95 

َنَ   َ ِ م  �لعَفآ�  ُ كَِم  إ َٰ  َ  
هِ ََأ َّتع ََ ََ  َ َّ � َُ ََخع ََ ََ ۥ  َ رَو   - ٤٧:ا سل يادَل[ ﴾ ٥ ََ

ا]٥٢

Và chúng (những tên giả tạo đức tin) nói: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tôi 
vâng lời”. Nhưng sau đó, một phần tử trong chúng quay 
bỏ đi. Và chúng là những kẻ không có đức tin. Và khi 
chúng được gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài để Y 
phân xử giữa bọn chúng thì một phần tử trong bọn 
chúng lánh mặt bỏ đi. Nhưng nếu chúng nắm được phần 
phải thì chúng sẵn sàng đến gặp Sứ giả (Muhammad) 
ngay. Phải chăng trong trái tim của chúng có một căn 
bệnh? Hay là chúng nghi hoặc? Hay là chúng sợ Allah và 
Sứ giả của Ngài xử ép chúng? Không, bọn chúng là 
những kẻ làm điều sai quấy. Quả thật, lời nói của những 
người có đức tin khi được mời gọi đến với Allah và Sứ 
giả của Ngài để người phân xử giữa họ thì chỉ có câu: 
“Chúng tôi xin nghe và vâng lời!”. Những người này đích 
thực là những người sẽ thắng lợi. Và ai vâng lời Allah và 
Sứ giả của Ngài, kính sợ Allah và ngay chính với Ngài là 
những người sẽ thành đạt. (Chương 24 – Annur, câu 47 – 
52). 

Người nào càng đi theo tà thần thì chỉ càng lún sâu 
vào sự lệch lạc, thua thiệt, và càng lún sâu vào bóng đêm u 
tối; còn người nào phủ nhận tà thần, tin tưởng Allah và đi 
theo sự hướng dẫn của Ngài thì Ngài sẽ đưa y thoát khỏi nơi 
tối tăm đến với ánh sáng chân lý, Ngài sẽ hướng dẫn y trên 
con đường an lành và Ngài thu nhận y vào nơi lòng Thương 
Xót và Ân Phúc của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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خ   ﴿ َٓ  ۡ ََِ  َ�َف َّ � ََ ََ �َ�َرِ�  ِ ِٰ  إ ََ ل  َِ  �لظ� َّ م  ه   ۡ عِۡ ن َخ  �  ََ خ ََ   ََِ َّ � � ِّ ََ   َّ �
 َِّ م  ََه  َ  ۡ عِۡ َت  �  ٰغ  َّ م  �ل  ُ ِ�َآؤ  َع َ

َ�ٰب  �َّارِ� أ َع َ
إكَِم أ َٰ  َ  

ِٰ أ أ ََ ل  ََ �لظ� ِ َ  �َ�َرِ إ
ََن  مع َِيَها َ�ِٰ�  ا]٢٥٧:اسل يادلدمي[ ﴾ ٢ُ 

Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức tin. Ngài 
đưa họ từ nơi tăm tối ra ngoài ánh sáng. Ngược lại, các 
chủ nhân của những kẻ không có đức tin là những tên tà 
thần. Chúng dắt họ từ nơi ánh sáng đến nơi tu tối mù 
mịt. Tất cả bọn chúng sẽ phải làm bạn với Hỏa Ngục, nơi 
mà chúng sẽ cư ngụ đời đời kiếp kiếp. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 257).  

Những tên tà thần này sẽ ném những ai đi theo 
chúng trong bóng tối của Shirk, ngu muội, lầm lạc, mơ hồ, 
ngợ vực, cuộc sống chật vật. Cầu xin Alah sự an bình và 
thanh tịnh. 

Còn đối với những người có đức tin nơi Allah thì 
quả thật Allah sẽ bảo hộ họ, Ngài sẽ cứu họ ra khỏi nơi tăm 
tối để đến với ánh sáng của chân lý, đưa họ từ bóng đêm của 
Shirk ra ngoài ánh sáng của Tawhid, từ việc tội lỗi thấp hèn 
đến với sự tuân lệnh thiêng liêng, từ sự lầm lạc của những 
điều Bid’ah đến với con đường Sunnah tốt đẹp, từ sự ngờ 
vực mơ hồ đến với sự kiên định chắc chắn, Ngài dẫn họ từ 
sự chật hẹp phiền não đến với sự thanh bình bao la, và Ngài 
sẽ luôn hướng dẫn và tăng thêm sự hướng dẫn cho họ, rồi cứ 
mỗi ngày họ được tăng thêm sự chỉ dẫn và càng đạt được 
nhiều điều phúc lành, và điều phúc lành đó luôn được Ngài 
nhân thêm và nhân thêm. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِۡ �لعَعِظيِم  ﴿ َّ    َ �لعَفضع � ََ  ۚ  َ ٓ ََ  �ََاا َِيهِ  ِ َ ؤع َّ �  ۡ سل يا[ ﴾ ٤َ�ٰرَِم ََضع
ا]٤:ادلماة

Đó là ân phúc của Allah, Ngài muốn ban cho người nào 
Ngài muốn, và Allah là Đấng luôn có những hồng phúc vĩ 
đại. (Chương 62 – Al-Jum’ah, câu 4). 
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Bài học thứ tám 

Cảnh Báo Về Shirk Và Giảng Giải Các Dạng 
Thức Của Nó 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َخ  بِهِۦ َش�ع  ﴿  �ِ ََ � �ع ََ  َ َّ َخ  �  ۡ ب   ]٣٦:اسل يادلناال[ ﴾ا   ٔٗ ََ��ع

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không 
được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) 
bất cứ cái gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 36). 

لعٌم َعِظيٞم  ﴿ َك لَظ  ع ا]١٣:اسل يالدمان[ ﴾ ١إِّن �رّ�ِ

Quả thật, Shirk là điều sai quấy vô cùng nghiêm trọng. 
(Chương 31 – Luqman, câu 13). 

﴿  ََ ٰلِِم َّ ا رِل ََ ََ هٰه  �َّار    ََ ع
أ ََ ََ َّنَة  ِع َّ  َعلَيعهِ � � َِ ّۡ ۡع َح َت ََ  ِ َّ ِكع بِد ََ  � �ع ۥ  إَِّه 

ارٖ  َِ َ
َ
 ]٧٢:اسل يادلائ ي[ا﴾  ٧ َِ ع أ

Quả thật, người nào  làm điều Shirk với Allah thì y sẽ bị 
cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. 
Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp 
đỡ (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

ِكع  ﴿ ََ  � �ع ََ  ۚ  َ ٓ ََن َ�ٰرَِم رَِم  �ََاا  ۡ ا  ََ   ۡ فِ ََغع ََ َك بِهِۦ  َ ن � �ع
َ
ۡ  أ فِ ََ َ�غع  َ َّ إِّن �

 ۢ�َٰ ََ �َ ّۡ ۡع َ� َت ََ  ِ َّ خ بِد ًۡ ا]١١٦:اسل يادلناال[ ﴾ ١ بَعِي

Quả thật, Allah không tha thứ cho tội Shirk mà Ngài chỉ 
tha thứ cho các tội lỗi khác đối với ai Ngài muốn. Và 
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người nào Shirk với Allah thì quả thật y đã quá lầm lạc. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 116). 

Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại: Tôi đã hỏi 
Thiên sứ của Allah : Tội nào là lớn nhất? Người nói: 

الا«ا ا�ال َا   
 
َناَ

 
ااص ه  ل د  ال  دام َهل  ا.متفقابليها»ّال  

“Đó là ngươi gán cho Allah một thần linh ngang hàng 
trong khi Ngài đã tạo hóa ngươi” (Albukhari, Muslim). 

Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

اد«ا قال 
َنال  ااهللا ام  َّا ال اد

اس ل    ابالهال
َُ
اسَُشال ي ُه دال

َنال  م  ام   ّنة 
َ
ادل اس ل    ةَتًا اه  ابالهال

َُ
اسَُشال ا»َ 

ا. مدهامال 

“Người nào trình diện Allah mà không làm điều Shirk với 
Ngài một điều gì thì sẽ được vào Thiên Đàng, còn người 
nào trình diện Ngài với tình trạng làm điều Shirk với Ngài 
thì sẽ bị đày vào Hỏa Ngục.” (Muslim). 

Shirk là sự thờ phượng ai (vật gì) khác cùng với 
Allah. Người nào cầu nguyện cùng với Allah một ai hay một 
một vật gì dù là cầu nguyện mang tính van vái cầu xin hay 
cầu nguyện mang tính thờ phương thì người đó là người làm 
điều Shirk (thờ đa thần), vô đức tin, bởi vì y đã gán cho 
Allah những thần linh ngang vai cùng với Ngài trong thờ 
phượng trong khi Ngài không hài lòng việc tổ hợp với Ngài 
bất cứ một ai (vật gì) ngoài Ngài trong thờ phượng, dù kẻ 
được tổ hợp đó là vị Nabi được cử phái đến, hay Thiên thần 
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cận kề bên Ngài đi chăng nữa, Ngài chỉ hài lòng khi sự thờ 
phượng được dành riêng cho một mình Ngài duy nhất, và đó 
là chân lý. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ۚ  ُ ٓ إَِّا َّ ِ خ  إ َٓ  ۡ ب  ََعع  َّ َ
َ َۡ َّ َ

ِ أ ّ َِ  َّ ِ م  إ ۡع �ع ا]٤٠:اسل يايلسف[ ﴾ إِِن �

Quả thật mọi điều luật đều là của Allah, Ngài ra lệnh 
cho các ngươi không được thờ phượng ai ngoài Ngài. 
(Chương 12 – Yusuf, câu 40). 

﴿   ََِ َخ   َلت  ََ اَ خ  ََ  �َِ ر 
َ
ِ أ َّ َِن �  ۡ   َِ ََن  ع  ۡع ََ  ََِ َّ م  �  �ََ ٓ �َ َ  ۡ َ مع  ََ�ع َر

َ
ۡع أ  ُ

 ِِ ض
َ َع ا]٤٠:افاَمسل يا[ ﴾ �

Hãy bảo chúng: “Các người có nhìn thấy những kẻ mà 
các người đã tổ hợp, những kẻ mà các người cầu nguyện 
đến chúng ngoài Allah (tạo ra những gì)? Các người hãy 
chỉ cho ta thấy vật gì mà chúng đã tạo ra dưới đất xem 
nào? (Chương 35 – Fatir, câu 40). 

َۡ َرّ�ِـهِۦٓۚ  ﴿ ۥ ِعنـ َما ِحَسـاب ه  َّ ِ ََ ۥ بِهِۦ ََِ   َٰ ََ ۡع ََ ب   َۡ ََ خ ََ ِ إَِ�ًٰها  َّ � ََ ََ   ُ ۡع ََ  ََ ََ
فع   � ََ ۥ  ََن إَِّه   ۡ ا]١١٧:اسل يادلؤمنلن[ ﴾ ١لِح  �لعَ�ٰفِ

Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà 
không có một bằng chứng nào về việc (thờ phượng) đó 
thì việc thanh toán của y là ở nơi Thượng Đế (Allah) của 
y. Quả thật, những kẻ không có đức tin sẽ không thành 
đạt. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 117). 

Như vậy, người nào cầu nguyện ai (vật gì) khác 
ngoài Allah thì người đó là kẻ thờ đa thần (làm điều Shirk). 



Cột Mốc Tôn Giáo – Các bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng 
 

101 

Shirk là một đại tội nặng nhất trong các đại tội, nó là 
điều nghiêm trọng nhất trong các điều mà Allah nghiêm 
cấm, nó là sự bất công trên mọi bất công, nó là điều hủy đi 
sự giao ước của Allah với người bề tôi, nó là cái đã tước lấy 
đi cái quyền chỉ dành riêng cho Allah và nó đi ngược lại với 
mục đích mà Ngài táo hóa ra con người và vũ trụ, mục đích 
đó là thờ phượng một mình Ngài duy nhất không được tổ 
hợp với Ngài một đồng đẳng ngang vai. 

Và không tội lỗi nào bị trừng phạt nặng hơn tội 
Shirk cả trên thế gian và ở cõi Đời Sau. 

Ở trên thế gian họ sẽ bị Allah ghét bỏ và giận dữ, 
như Ngài phán: 

﴿  ِ َّ مع إِ ع إِّن � َس�  َف 
َ
مع أ  �َِ تع َّ   َِ   �َ �ع

َ
ِ أ َّ َن رََمتع   � َع َۡ َنا َخ  �   ۡ ََ  َ�َف

ََن   ۡ ف  ََ�ع ََ   ِٰ ََ َ ِ
ۡع � ََ ِ َن إ َع َع ۡع ا]١٠:اسل ياغفم[ ﴾ ١َ 

Quả thật, những ai không có đức tin sẽ bị mắng: “Chắc 
chắn Allah ghét bỏ các người còn hơn việc các người 
ruồng ghét lẫn nhau khi các người được mời chấp nhận 
đức tin nhưng các người đã từ chối”. (Chương 40 – 
Ghafir, câu 10). 

Song song với việc bị Allah ghét bỏ thì họ còn phải 
chịu nhiều hình phạt khác trên thế gian chẳng hạn như bị lầm 
lạc vì không được Allah hướng dẫn, luôn sống với trạng thái 
bất an, phiền muộn, do dự và nghi ngờ, khốn đốn và chật 
hẹp, và nếu như họ được ban cho sự hưởng thụ trên thế gian 
đi chăng nữa thì sự hưởng thụ đó rất ngắn ngủi rồi cuối cùng 
họ cũng phải mãn hạn trên thế gian để trở về với cuộc sống 
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Đời Sau, và ở đây chắc chắn họ phải chịu hình phạt thật 
nặng nề và đau đớn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِۡ ٰ ََ ِ
ِِ ��ع َخ    ۡ ََِ  َ�َف َّ َََتل�ب  � ََّم  ّۡ َٞ  ١ََ َ�غ  ٰ�َ ََ  ٞۡ َهّنم   َُلِي َۡ مع  هٰه  ََ ع

أ ََ � ّم 
  ۡ عِمَها ََ �ر �ِئع ا]١٩٧، ١٩٦:اسل ياآ ابممدن[ ﴾ ١ََ

Ngươi (Muhammad) chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí 
hửng trên mặt đất của những kẻ không có đức tin. Đó chỉ 
là một sự hưởng thụ tạm bợ ngắn ngủi, rồi đây nơi ở của 
chúng sẽ là Hỏa ngục, một nơi ở thật tồi tệ và khủng 
khiếp nhất. (Chương 3 – Ali – Imran, câu 196, 197). 

﴿  َٓ م بَِما َعِمل  ن َِّبِئ ه  ََ مع  ه  ع  ِۡ ۡع َّ ۥٓۚ إَِ�عَنا   ُ  ۡ فع ََم �   َ ع َُ  �َََ َۡ ََ  َ�َف ََ َ َّ خ ۚ إِّن �
َرِ   ۡ �ِ ۢ بَِذخِت �ر مع َُلِيٗ�  ٢َعلِيم  ه  َِّع  َم لِيٖظ  � ّم ََ َ  َۡ ٰ َعَذخبإ  ََ ِ مع إ  ُ �ۡ َط  ﴾ ٢ ضع

ا]٢٤ا، ٢٣:اسل يالدمان[

Và ai không có đức tin, thì chớ để cho sự vô đức tin của 
y làm cho Ngươi (Muhammad) buồn lòng. Bởi vì chắc 
chắn chúng sẽ trở lại trình diện TA, lúc đó, TA sẽ cho 
chúng biết về những việc mà chúng đã làm. Quả thật, 
Allah là Đấng Hằng Biết điều thầm kín trong lòng các 
ngươi. TA bỏ mặc cho chúng hưởng lạc trong một thời 
gian ngắn rồi TA sẽ lôi chúng đến chỗ trừng phạt vô 
cùng khắc nghiệt. (Chương 31 – Luqman, câu 23, 24). 

ۥ َُلِيٗ�  ﴿ ه  َِّع  ََ  
َۡ ََأ ََ  َ�َف ََ ِ ۥٓ إ  ُ �ۡ َط �ع

َ
�   � ّم أ ِِ عَم ََ �ر �ِئع ََ ٰ َعَذخِب �َّارِ�  ََ

ا]١٢٦:اسل يادلدمي[ ﴾١
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Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho y hưởng thụ một 
thời gian ngắn ngủi rồi TA sẽ lôi đầu y đến chỗ trừng 
phạt của Hỏa Ngục, và đó là một nơi đến cuối cùng thật 
tồi tệ. (Chương 2 – Albaqarah, câu 126). 

Còn ở cõi Đời Sau, ngay khi họ bị bắt hồn thì họ đã 
phải bị trừng phạt bởi lời nguyền rủa của Allah, linh hồn của 
họ bị rút ra khỏi thể xác một cách mạnh bạo và đau đớn, rồi 
họ sẽ nhìn thấy các Thiên thần hành hạ, họ sẽ bị hành hạ 
trong cõi mộ, và khi được phục sinh trở lại vào Ngày Phục 
Sinh thì họ sẽ phải chịu một sự chấn động dữ dội, khi đứng 
trình diện để chờ xét xử thì họ sẽ phải đứng dưới cái nóng 
thêu đốt của mặt trời ở sát bên trên đỉnh đầu của một Ngày 
dài tương đương với năm mươi ngàn năm, rồi cuối cùng họ 
sẽ bị lôi đi vào Lửa của Hỏa Ngục và phải sống trong đó đời 
đời kiếp kiếp, và phải bị trừng phạt nặng nề nhất không có 
sự giảm nhẹ một thời khắc nào cả và họ sẽ không bao giờ có 
ngày trở ra khỏi Hỏa Ngục. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

إكَِكِة  ﴿ ََ عَم �ر ََ  ِ َّ َنة  � إكَِم َعلَيعِهمع لَعع َٰ  َ  
ّفاٌر أ مع ك   ُ ََ خ   اََ  ََ ََ َخ    ۡ ََِ  َ�َف َّ إِّن �

 ََ َعِ �ع
َ
ََن  ١ََ�َّاِس أ  ۡ مع َ نَظ  ُ  ََ ََ م  �لعَعَذخب   َّف   َ�نعه   � ََ َ�ِٰ�ََِ  َِيَها 

ا]١٦٢، ١٦١:اسل يادلدمي[ ﴾١

Quả thật, những ai không có đức tin và chết trong lúc 
họ vẫn là những kẻ không có đức tin thì họ là những kẻ 
bị Allah, các Thiên thần cùng tất cả nhân loại nguyền 
rủa. Chúng sẽ ở trong (Hỏa Ngục) đời đời. Hình phạt 
dành cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ 
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không được buông tha. (Chương 2 – Albaqarah, câu 161, 
162). 

م  ﴿ َّف   َ�نعه   � ََ ََ خ    َََ َيم  ََ ٰ َعلَيعِهمع  ََ تع  � ََ َهّنَم  َۡ مع ََار   َخ  رَه   ۡ ََِ  َ�َف َّ � ََ
َرٖ  ّ َكف   ُ عَِي  ََ ۚ َكَ�ٰرَِم  ِ ع َعَذخبَِها َّ٣  ٓ ََن َِيَها َرّ�َنا  َ َطِۡ ِع مع ََ  ُ َنا  ََ ۡع ِۡ َع َ

أ
 َۡ ََ  َََذّك ۡ  َِيهِ  َََذّك ا َ� َّ م  ۡع�  َ َعّمِ ََ رَمع  َ

ۚ أ  ۡ َم ََعع ّنا  ِي ك  َّ � َ ۡع َ�ٰلًِحا َ��ع َم ََعع

�إ  ِِ َّ  َِ  ََ ٰلِِم َّ َما رِل ََ َُ َخ   ۡ   ََذ  م  �َِّذَ  �ََ ٓ ا َۡ اافاَم سل ي[ ﴾ ٣ََ ،اا٣٦:
٣٧[ 

Và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt trong Hỏa 
ngục, họ sẽ không chết và cũng không được giảm nhẹ 
hình phạt, đó là phần thưởng thỏa đáng mà TA dành cho 
những kẻ vô đức tin. Và chúng sẽ than khóc trong đó: 
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin hãy cho chúng con ra 
khỏi (Hỏa ngục) rồi chúng con sẽ làm điều thiện tốt và 
sống ngoan đạo trở lại.(Allah đáp lại lời chúng): Chẳng 
phải TA đã cho các ngươi sống đủ lâu để các ngươi có thể 
tỉnh ngộ nhận lấy sự nhắc nhở và hơn nữa đã cử một 
người đến cảnh báo cho các ngươi. Bởi thế, các ngươi 
hãy cứ tiếp tục nếm mùi vị của hình phạt, chắc chắn 
những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có vị cứu tinh nào 
cả. (Chương 35 – Fatir, câu 36, 37). 

مع َوعًِ�خ  ﴿ ّۡ رَه  َع
َ
أ ََ َ لََعَ  �لعَ�ٰفََِِۡ   َّ ۡٗ  ٦إِّن � بَ

َ
َ ٓ ََن َ�ِٰ�ََِ  َِيَها  ۡ ِ�َ َّ   �

 ِّٗ� ََ ََ ََ �ٗ  ا  ِِ ََ  ٦  َ َّ َنا � عع َُ َ
ٓ أ ٰلَيعَََنا ََ َن   َ َر ِِ �َّارِ َ�ت  مع  ه   ُ َ  ۡ  َ َ َتّلب    َِ َع ََ

 ۠ ََ َ ّۡو  َنا �ر عع َُ َ
أ َ�ل�َََا �رّسبِيَ�۠  ٦ََ

َ
ََأ ََََا  ٓ خ َ�َ  � ََ َََنا  َۡ َنا َوا عع َُ َ

آ أ َّ ِ خ  َرّ�َنآ إ  َ َُار ََ٦ 
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 َ َِ  ِ َع َف ََخَِِهمع ِ�عع  ٓ نٗ  َرّ�َنا مع لَعع ََ�لعَعنعه  :اسل يادألس دب[ ﴾  ٦  ا َكبِ�ٗ �لعَعَذخِب 
ا]68 - ٦٤

Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin 
và Ngài chuẩn bị cho chúng Lửa nơi Hỏa ngục. Chúng sẽ 
ở trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ không tìm ra một vị 
che chở hoặc một vị cứu tinh nào cả. Vào Ngày mà bộ 
mặt của chúng bị lật úp vào Lủa, chúng sẽ than: “Ôi thật 
khổ thân chúng tôi! Phải chi chúng tôi vâng lệnh Allah 
và vâng lời Thiên sứ (Muhammad)!”. Và chúng sẽ nói: 
“Lạy Thượng Đế của chúng con, chúng con đã nghe theo 
các vị cầm đầu và các ông lớn của chúng con; và họ đã 
dắt chung con đi lạc đường. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 
xin phạt họ gấp đôi và rủa họ bằng lời nguyền rủa thậm 
tệ nhât”. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 64 – 68). 

Và một trong những bằng chứng cho thấy sự nghiêm 
trọng của Shirk và bắt buộc phải cảnh giác tránh xa nó là 
người nào Shirk với Allah sau khi đã vào Islam thì mọi việc 
làm của y sẽ trở thành vô nghĩa, và y trở thành kẻ vô đức tin 
thua thiệt một cách thảm hại, giống như là y chưa từng làm 
gì trước đây cả. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِٰم َِۡنٗ  ﴿ ََ وع ِ
ۡع � َ ِۡ َ��ع ََ ََ  ََبع ََِ  �لعَ�ِٰ�ََِ  ََ  ِ ة َۡ َِ �� ِِ  ََ  ُ ََ َِنعه    َۡ َب تع ا َََل  � 

 ] 85:سل ياآ ابممدن[ ﴾ ٨

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo 
Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và 
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vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua 
thiệt (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85). 

ا َبَطّ  َ�َمل َم ﴿ َ  َ�َحع �ع َ ۡع َ
بعلَِم لَكِ ع أ َۡ   َِ   ََِ َّ � ََ َ إَِ�عَم � ِِ َ

 
ۡع أ لََت ََ

ََِ  �لعَ�ِٰ�ََِ     ََّ َ َ�َك  َ ََد�ع  ٦ََ َّ � ِۡ ِكََِۡ  بَ ٰ َّ َِ  �ل َّ    � ََ ۡع  سل يا[ ﴾ ٦ب 
 ]٦٦،ا٦٥:ادم مم

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi 
trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu Ngươi 
làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh khác cùng với 
Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa 
và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những kẻ 
thất bại thật thảm hại. Các ngươi hãy thờ phượng Allah 
duy nhất một mình Ngài và hãy là những người luôn biết 
tạ ơn Ngài (Chương 39 – Azzumar, câu 65, 66). 

Và sau khi Ngài nói về các vị Nabi và ca ngợi tán 
dương họ trong chương Al-An’am thì Ngài phán: 

﴿  ٰ ََ َع َِِٰهمع � َّ ََ  ّرِ ََخبَآ�ِِهمع  َِ ع  ٰٖط ََ َٰ َِ  ٰ ََ ِ مع إ ٰه  ََ َع َۡ َُ ََ مع  ٰه  ََ ََبَيع ۡع � ََ ََِتي�ٖ  َِِهمع   سع �َ 
ِۦۚ  ٨ َِ ع ِعَباُِۡ   َ ٓ ََ  �ََاا ي بِهِۦ  ِۡ ِ َ�هع َّ � ٰ َۡ  ُ م ََ   َ�ٰرَِم  ََ َ�نعه  ِ َب َۡ َخ    � َ ۡع َ

َع أ َ ر
َمل ََن  خ  َ�عع ا َنََ  ا]٨٨، ٨٧:اسل يادألّاام[ ﴾ ٨َّ

Và trong số cha mẹ của họ, và con cái của họ, và anh em 
của họ, TA đã chọn và hướng dẫn họ theo Chính đạo. Đó 
là Chỉ Đạo của Allah mà Ngài đã dùng để hướng dẫn ai 
Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nếu họ tổ 
hợp (tôn thờ) những thần linh khác cùng với Allah (trong 
việc thờ phượng) thì tất cả các việc làm của họ đều trở 
nên hoài công vô ích. (Chương 6 - Al-An’am, câu 87, 88). 
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Các vị Nabi, mặc dù sự đức hạnh và cao quý cũng 
như sự gần kề của họ ơ nơi Allah, và Ngài rất yêu thương 
họ, nhưng Ngài sẽ không tha thứ cho họ nếu như họ phạm 
vào điều Shirk, và như chúng ta đã biết quả thật Allah đã 
phù hộ cho họ tránh khỏi Shirk, cho nên những ai ngoài các 
vị Nabi thì giới luật này càng nghiêm khắc hơn. Allah đã giữ 
lại lời phán này cho chúng ta để chúng ta đọc xướng và suy 
ngẫm mà nhận thức được mức nghiêm trọng và sự nguy hại 
của Shirk. 

 Shirk được chia làm hai loại: 
 Đại Shirk (Shirk lớn): loại Shirk này đối với hai 

dạng Tawhid: Rububiyah (sự tạo hóa, chi phố và chế ngự vũ 
trụ và mọi vạn vật) và Uluhiyah (sự thờ phượng: cầu 
nguyện, cúng  tế, ...) 

  Đại Shirk trong dạng Rububiyah: niềm tin rằng 
Allah có những đối tác trong việc tạo hóa, ban cấp, nuôi 
dưỡng, chi phối và chế ngự vũ trụ và mọi vạn vật. 

  Đại Shirk trong dạng Uluhiyah: cúng tế, dâng lễ, cầu 
nguyện ai (vật gì) khác ngoài Allah. 

  Đại Shirk được biểu hiện bằng con tim, lời nói và 
hành động: 

- Thí dụ về đại Shirk bằng con tim: tin rằng những 
thần tượng có khả năng chi phối và điều hành vũ trụ, tin rằng 
chúng có kiến thức về cõi vô hình, chúng mang lại điều lành 
và gây ra điều dữ; yêu thương các thần tượng, phó thác cho 
chúng, và hy vọng ở nơi chúng, ... tất cả những điều đó đều 
là sự thờ phượng bằng con tim không được phép hướng đến 
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ai (vật gì) khác ngoài Allah, người nào hướng những điều 
này đến ai (vật gì) khác ngoài Allah thì y là kẻ làm điều 
Shirk (thờ đa thần), vô đức tin. 

- Thí dụ về đại Shirk bằng lời nói: cầu nguyện các 
thần tượng, những lời nói ca tụng, tán dương và tôn vinh các 
thần tượng, những lời nói phủ nhận Allah. 

- Thí dụ về đại Shirk bằng hành động của thể xác: giết 
tế dâng cúng đến ai (vật gì) khác ngoài Allah, quỳ lạy chúng, 
... đây là những việc làm khiến một người bị trục xuất khỏi 
tôn giáo Islam. Người nào chết mà vẫn chưa sám hối thì 
Allah sẽ không tha thứ cho y, y sẽ bị Ngài giận dữ và bị đày 
trong Hỏa Ngục đời đời không có ngày trở ra. 

 Tiểu Shirk (Shirk nhỏ): Nó là phương tiện cho đại 
Shirk, nó được gọi trong các văn bản giáo luật là Shirk 
nhưng không hàm chứa sự hướng việc thờ phượng đến ai 
(vật gi) khác ngoài Allah. 

  Tiểu Shirk được biểu hiện bằng trái tim, lời nói và 
hành động. 

- Thí dụ về tiểu Shirk bằng trái tim: Tin vào các 
nguyên nhân mà Allah đã không qui định cho chúng làm 
nguyên nhân hợp giáo luật và chúng không có tác dụng, 
chẳng hạn như tin vào các sợi dây bùa chú dùng để đeo lên 
người hay treo ở một nơi nào đó để xua đuổi tà ma và giải 
nạn.  

- Thí dụ về tiều Shitk bằng hành động thể xác: Riya’ 
(sự phô trương), một người dâng lễ nguyện Salah một cách 
chu đáo, y thực hiện lễ nguyện Salah một cách chỉnh chu 
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trước mọi người vì muốn để mọi người khen ngợi và kính 
trọng rằng y rất ngoan đạo. 

Đây là Shirk nhỏ bởi vì y chưa hoàn toàn thành tâm 
hướng về Allah, nhưng không phải Shirk lớn vì y không thờ 
phượng ai (vật gì) khác ngoài Allah. 

- Thí dụ về tiểu Shirk bằng lời nói: Câu nói “Đó là 
điều Allah và anh muốn”, thề thốt bởi ai (vật gì) khác ngoài 
Allah, và câu nói “Chúng ta được ban mưa vì ngôi sao này, 
ngôi sao này”. 

Tiểu Shirk không khiến một người bị trục xuất khỏi 
tôn giáo, cũng không làm cho một người bị đày mãi mãi và 
vĩnh viễn trong Hỏa Ngục, tuy nhiên, nó là đại trọng tội bắt 
buộc những ai phạm vào phải ăn năn sám hối với Allah, nếu 
như không tỉnh ngộ sám hối thì quả thật họ đã đem bản thân 
của mình ra hứng chịu cơn phẫn nộ của Allah và hình phạt 
đau đớn của Ngài. 

 Shirk có loại lộ diện ra bên ngoài và có loại lại 
thầm kín khó nhận thấy. 

Shirk lộ diện ra bên ngoài là Shirk có thể nhận thấy 
một cách rõ ràng và công khai chẳng hạn như: cầu nguyện ai 
(vật gì) khác ngoài Allah, giết tế dâng cúng các thần tượng, 
cùng với một số hành vi Shirk công khai khác. 

Shirk thầm kín khó nhận thấy: một số thuộc đại 
Shirk và một số thuộc tiểu Shirk. 

Loại đại Shirk thầm kín là hướng trái tim đến ai (vật 
gì) khác ngoài Allah chẳng hạn như: phó thác, yêu thương, 
hy vọng và tin rằng chúng có thể ban lành tránh dữ. 
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Loại tiểu Shirk thầm kín là chẳng hạn như quá quan 
tâm đến cuộc sống trần gian đến nỗi bỏ bê các nghĩa vụ tôn 
giáo và bất chấp các việc làm Haram. Chẳng phải, Nabi  
đã có lời di huấn: 

دَُ ادلا َه  الاا«  َ ا ار االس  ا ال
َهن  دَُ ادلا  َ ا ا. مدهادلخا يا»ار االس 

“Thật khổ thay cho những ai làm nô lệ đồng tiền Dinar, 
thật khổ thay cho những ai làm nô lệ đồng tiên Dirham!” 
(Albukhari). Người gọi những kẻ chỉ quan tâm đến tiền tài là 
những nô lệ của nó tức thờ phượng và phục tùng nó. 

Và một trong những loại thuộc Shirk thầm kín khác 
nữa đó là đặt việc tuân lệnh ai khác ngoài Allah lên trên việc 
tuân lệnh Ngài nhưng không có tâm niệm thờ phượng ai 
khác ngoài Ngài hoặc không hướng trái tim đến ai khác 
ngoài Ngài, và đây là đạng Shirk thầm kín khó nhận thấy 
nhất không ai có thể đảm bảo rằng bản thân an toàn thoát 
khỏi nó. 

Ma’qil bin Yasar  thuật lại: tôi cùng với Abu 
Bakr Assiddiq đi gặp Nabi , Người nói: 

َاا« ب ااب َنٍم،ام لشا
 
ََّم الاي ااص اد َال

�اليَ
َناس  امال َل  

 
اراليَُنَ اص ا.»اَُ

“Này Abu Bakr, quả thật điều Shirk trong thời các người 
sẽ khó nhận thấy hơn cả dấu chân của loài kiến”. 

Abu Bakr  nói: Chẳng phải Shirk là gán cho 
Allah một thần linh ngang vai cùng với Ngài sao? 
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Nabi  nói:  

ُ داا« اإال ٍل َ
اش    َ ا ُسلّه 

 
اص  َ

 
اص ، َم ال

َّ اد َال
�اليَ
َناس  َل امال

 
اص َُ َ هال،املشا َ َفِا�الي  ال اليا

ّ
م دل

ثالَ�ُهُا
 � ا  لاليَلُُهام  نَه   َ ا  َ ُ ه  ت ُها

َ
ا»ا ُل

“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta, quả thật, Shirk khó 
nhìn thấy hơn cả dấu chân của kiến, Ta sẽ chỉ cho anh 
một điều mà nếu anh nói nó thì Shirk sẽ biến khỏi người 
anh cả ít lẫn nhiều”. 

Người  nói: Anh hãy nói: 

ا َا« ِا اإال ُدّ 
اادملّ

 
اص َن

 
اص َن امال اباله 

ُُ اُبل
ُ
اص اباله 

 َ
اَشال

 
اص ّ ا

 
ام اا،َبل  ُام ص

 
اص  َ ا ا الم  ام  َ ُم اَست َغفال

 
ا»َبل  ُاص

ا.مس مدهادلخا يا ادألسدبادلف

“Ollo-humma inni a’u-zhu bika min an ushrika bika wa ana  

‘alam, wa astaghfiruka lima la ‘alam.” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài giúp bề tôi tránh 
khỏi việc bề tôi làm điều Shirk với Ngài mà bề tôi không 
hay biết, và bề tôi cầu xin Ngài tha thứ về những gì mà bề 
tôi biết được.” (Albukhari ghi lại trong chương “Đức hạnh 
của cá nhân”). 

Như vậy, Shirk thầm kín thì không ai có thể đảm 
bảo an toàn tránh khỏi nó ngoại trừ được Allah phù hộ và 
che chở, bởi trong nó, con người luôn đặt lòng ham muốn 
của bản thân lên trên việc tuân lệnh Allah, tuân lệnh một số 
tạo vật trong việc nghịch lại với Đấng Tạo Hóa, và nó tồn tại 
cả trong các đại trọng tội lẫn tiểu tội. 
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Lời Du-a vừa nêu trên là lời dạy của Nabi  nhằm 
để đạt được sự vô can với Shirk thầm kín này, tránh được sự 
ảnh hưởng của nó và được Allah tha thứ khi đã lỡ phạm phải 
nó. 

Việc chứng thực Tawhid là sự phủ phục của trái tim, 
một lòng và chân thành tuân lệnh một mình Allah duy nhất, 
dâng cả tình yêu thương cho Ngài, yêu, ghét, cho đi, giữ lại, 
... tất cả đều vì một mình Ngài, đó mới là một người có đức 
tin Iman hoàn thiện. 

Cầu xin Allah ban nhiều hồng phúc cho tất cả chúng 
ta!!! 
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Bài học thứ chín 

Cảnh Giác Về Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) 
(Phần 1/3) 

Nifaq là sự trái nghịch giữa nội tâm và bề ngoài. 

Nifaq được chia thành hai loại: 

  Đại Nifaq: khiến một người bị trục xuất khỏi tôn 
giáo Islam. 

  Tiểu Nifaq: không làm cho một người bị trục xuất 
khỏi tôn giáo Islam. 

- Đại Nifaq: là sự biểu hiện Islam ở bên ngoài nhưng 
lại che giấu sự vô đức tin ở bên trong. 

- Tiểu Nifaq: là người bề tôi mang trên người một số 
bản chất của những người Munafiq (giả tạo đức tin), nhưng 
chưa đến mức khiến y bị trục xuất khỏi tôn giáo, chẳng hạn 
như: nói dối, bội tín, không giữ lời hứa, thô lỗ trong tranh 
luận, không thực hiện theo giao ước. Những đặc điểm này 
được gọi là Nifaq bởi vì chúng mang tính gian dối và lường 
gạt, biểu hiện sự trái ngược giữa bề ngoài và bên trong lòng 
của một người. 

 Những người thuộc dạng đại Nifaq bị trục xuất 
khỏi tôn giáo Islam có hai loại: 

 Loại thứ nhất: Những người không đích thực vào 
Islam, họ chỉ biểu hiện Islam ở vẻ bề ngoài để đánh lừa và 
âm mưu phá hoại Islam cũng như các tín đồ Islam, họ biểu 
hiện Islam ở vẻ bề ngoài nhằm để đảm bảo an toàn cho bản 
thân khỏi bị giết hoặc khỏi bị chống đối bởi những người 
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Muslim, nhưng thực chất trong lòng họ không hề có đức tin 
nơi Allah và ở cõi Đời Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ ِ َِن ؤع م بِم   ُ ا  ََ ََ  ِۡ َِ �� ِِ َع َ �ِد�ع ََ  ِ َّ ّنا بِد ََ خ ََ    َ ََ  َ�ت  ََِ  �َّاِس  ََ٨ 
 ِ َّ � ََ  َ َّ ََن � ع  ِۡ ََن َ َ�ٰ  ۡ ع  ا �َاع ََ ََ مع  َسه  َف 

َ
ٓ أ َّ ِ ََن إ ع  َۡ ا َ�ع ََ ََ ن َخ   ََ خ ََ   ََ٩ ﴾ 

 ]9 - ٨:اسل يادلدمي[

Và trong nhân loại, có người nói rằng chúng tôi tin nơi 
Allah và tin vào Ngày Sau nhưng thực chất họ không hề 
tin gì cả. Chúng dối lừa Allah và những người có đức tin 
nhưng thật ra chúng chỉ dối lừa chính bản thân của 
chúng mà chúng không biết.  (Chương 2 – Albaqarah, câu 
8 - 9). 

ۥ  ﴿   َ َ َۡو  َ لَم  إََِّم ر َّ  َ�عع � ََ   ِ َّ �   َ َۡو  َ ۡ  إََِّم ر َه خ  سَاع  َ ََن َُار ٰفِت  ََ عم  َََك �ر ٓ ا َۡ إَِ خ 
َّ  �َاع  � َن ََ ََ لََ�ِٰذبَ  ٰفِتِ ََ عم  ۡ  إِّن �ر ِۡ  ١َه َخ  َع  َوبِي �ۡ َِ ّنٗة ََ  ۡ مع  َٰنه  ََ َع

َ
خ  َ َٓ �ّ�َذ 

َمل ََن  خ  َ�عع ا َنََ  ََ  ََ ٓ مع َوا ه  َّ ِ ِۚ إ َّ ا]٢ - ١:اسل يادلنافدلن[ ﴾ ٢�

Khi đến gặp Ngươi (Muhammad), những người Muna-
fiq (giả tạo đức tin) bảo: “Chúng tôi chứng nhận ngài 
đích thực là Sứ giá của Allah” trong khi Allah biết rất rõ 
rằng đích thực là vị Sứ giả của Ngài. Và Allah cũng xác 
nhận những kẻ Muna-fiq đích thực là những kẻ nói dối. 
Chúng dùng lời thề của chúng làm bình phong (che đậy 
việc làm tội lỗi của chúng). Bởi thế, chúng cản trở thiên 
hạ theo con đường của Allah. Những điều chúng từng 
làm quả thật rất xấu xa, tội lỗi. (Chương 63 – Al-
Munafiqun, câu 1, 2). 
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 Loại thứ hai: Những người bị trục xuất khỏi Islam 
sau khi đã vào Islam vi phạm vào những điều hủy hoại 
Islam, y thực chất không phải là người Muslim nhưng vẫn 
biểu hiện phong cách của Islam, một số trong bọn họ biểu 
hiện rõ sự vô đức tin và sự rời xa tôn giáo của họ và một số 
thì cho rằng họ đã làm tốt. 

Những thành phần ở loại này rất nhiều, họ luôn ở 
trạng thái lưỡng lự, ngờ vực bởi họ làm một số việc làm của 
những người Muslim đồng thời cũng phạm vào những việc 
làm vô đức tin và phủ nhận tôn giáo. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مع  ﴿ ه   � ِۡ ٰ �َ ََ  ُ ََ  َ َّ ََن � ع  ِۡ ٰ�َ َ ََ ٰفِتِ ََ عم  َخ   إِّن �ر  ّ ِ َُا ة َٰ لَ ِّ ََ �ر ِ َٓخ  إ  ّ �َ خ َُا
َّ َُلِيٗ�  ِ َ إ َّ ََن �  ۡ ك  ََ ََذع ََ َ ََن �َّاَس  ٓ خ َۡ  َ ٰ ََ َسا ٓ  ١ ك  ََ َ َ�ٰرَِم  َع ََ  ََ ِ َذبعَذَ �َ

ٰ َ�إ  ََ ِ ََ ۥ َوبِيٗ� إ  َۡ َّ  ََلَ  َ�ِ � ِۡ ِ ل ََ  َ ضع ََ  � َِٓ ََ ؤ  ٰ َ�إ ََ ِ ٓ إ ََ ََ  َِٓ ََ سل يا[ ﴾ ١ ؤ 
ا]١٤٣،  ١٤٢:ادلناال

Quả thật, những tên giả tạo đức tin tìm cách lừa dối 
Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bẫy 
của chúng). Và khi chúng đứng dậy dâng lễ nguyện 
Salah, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ muốn phô 
trương cho thiên hạ nhìn thấy, và họ chỉ tưởng nhớ đến 
Allah rất ít. Chúng do dự giữa bên này và bên nọ, không 
dứt khoát theo phía bên nào. Và ai mà Allah đánh lạc 
hướng thì Ngươi (Muhammad) sẽ không bao giờ tìm cho 
y một con đường. (Chương 4 – Annisa’, câu 142, 143). 
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َخ   ﴿  ۡ مع َ�َف ه  َّ َ
َ ٓ َّ ِ مع إ َ ه  َََفَ�ٰ مع  َِنعه   َۡ َب َ تع ن 

َ
مع أ َنَعه  ََ ا  ََ ََ ََ ََ ِۦ  َِ َ َۡو  ِ � ََ  ِ َّ بِد

ََن   ُ مع َ�ِٰۡ  ُ ََ  َّ ِ ََن إ ََ َ نفِت  ََ  ٰ ََ َسا مع ك   ُ ََ  َّ ِ ةَ إ َٰ لَ ِّ َن �ر  ََ
ع
سل يا[ ﴾ ٥َََ

ا]٥٤:ادلل ة

Và lý do mà việc đóng góp của chúng không được chấp 
nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ giả của Ngài, 
chúng đến dâng lễ nguyện Salah một cách uể oải và 
chúng chỉ chi dùng tài sản cho chính nghĩa của Allah một 
cách miễn cưỡng. (Chương 9 – Attawbah, câu 54). 

Việc họ làm những việc làm phủ nhận Allah và 
Thiên sứ của Ngài là nguyên nhân không được Ngài chấp 
nhận các việc làm ngoan đạo của họ, bởi lẽ Allah không bao 
giờ chấp nhận việc làm ngoan đạo và thiện tốt của những kẻ 
vô đức tin. 

Việc họ dâng lễ nguyện Salah một cách uể oải cũng 
như việc miễn cưỡng đóng góp của họ cho con đường chính 
nghĩa của Allah là bằng chứng nói lên rằng thực chất họ 
không hề tin vào lới hứa của Allah cũng như không hy vọng 
được gặp Ngài. 

Việc họ ít tưởng nhớ đến Allah nguyên nhân là vì họ 
chỉ tụng niệm Allah với chiếc lưỡi của họ nhằm mục đích 
phô trương cho thiên hạ nghe thấy chứ con tim của họ không 
yêu thường gì đến tôn giáo của Ngài cả. Bởi thế, họ lúc nào 
cũng do dự, cũng mơ hồ, họ không hoàn toàn giống những 
kẻ vô đức tin và cũng chằng phải là người có đức tin thực 
thụ. 

Học giả Ibnu Kathir nói: Một số họ luôn lưỡng lự 
một các ngờ vực, có lúc thì họ nghiêng về phía những người 
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này và có lúc họ lại nghiêng về phía những người kia, như 
Allah đã phán: 

لَ  ﴿ َع َ
خ  َِيهِ �َ خٓ أ َع َا َّ م  ََ رَه  ٓ َ�ا

َ
َّمآ أ َخ ۚ �   ّ ا]٢٠:اسل يادلدمي[ ﴾ َم َعلَيعِهمع َُا

Mỗi khi ánh sáng lóe lên, chúng lần mò bước dẫm trong 
đó và khi trời tối đen thì chúng đứng im một chỗ. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 20). 

Abdullah bin Umar  thuật lại: Tôi đã nghe Nabi 
 nói: 

ا ُمن افالا«
َ
ادم ث ُ  هالام  ِال اه 

 
َالل ام  ّمًي

ام  هال ِال اه 
 
اإالل �ُ ار اال َ�ال ن م  غ 

َ
ادل ا� َ�  يال ائالم  ا 

َ
ادل ايال َّ ادم  ال

ث  م   َ ا قال
ّمًيا ا. مدهامال ا»م 

“Hình ảnh của người giả tạo đức tin (Munafiq) giống như 
hình ảnh của một con cừu cái đang lưỡng lự phân vân 
giữa hai con dê đực, có lúc nó chạy về phía con này nhưng 
có lúc nó chạy về phía con kia.” (Muslim). 

Còn trong lời dẫn trong Musnad của Imam Ahmad 
thì có phần bổ sung thêm: 

ّميًا«ا هالام  ِال اه 
 
َالل ّمًيام 

هالام  ِال اه 
 
ُ�اإالل هال؟ر اال ِال َماه

 
تّدالُااص

هالار  ِال ه
 
َ  الياص

ار 
 
ا»ا!،اَ

“... có lúc nó chạy về phía con này nhưng có lúc nó chạy về 
phía con kia, nó không biết nên theo con này hay con kia 
nữa?!”. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã trình bày rõ trong 
Kinh sách thiêng liêng của Ngài, và Nabi  cũng đã trình 
bày rõ trong Sunnah thanh khiết của Người về những hành 
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vi và việc làm cũng như những đặc điểm, bản chất của 
những người giả tạo đức tin Munafiq, cùng với các hình phạt 
dành cho họ ở trên đời này và ở Đời Sau. 

Qur’an và Sunnah cũng đã nói rõ về luật cư xử và 
quan hệ với họ, cảnh báo những người có đức tin cảnh giác 
và tránh sự giả tạo đức tin cũng như những người giả tạo đức 
tin, bởi họ đích thực là kẻ thù, là mối hiểm họa cho tôn giáo 
Islam. Quả thật, Allah đã phán về họ: 

معۚ  ﴿  ُ َذرع َ� ََدحع  ۡ م  �لعَع ا]٤:اسل يادلنافدلن[ ﴾ ُ 

Chúng là kẻ thù, bởi thế hãy cảnh giác chúng (Chương 
63 – Al-Munafiqun, câu 4). 

Do đó, bắt buộc người có đức tin phải cảnh giác coi 
chừng âm mưu của họ, phải cảnh giác sự bày vẻ và trang 
hoàng của họ trong hành vi vô đức tin, lệch lạc và sai quấy, 
và phải cảnh giác những bản chất xấu của họ. 

 Những người Munafiq từ hai dạng của Nifaq có 
sự khác biệt, một số có mức độ Nifaq nghiêm trọng và vô 
đức tin hơn một số khác: 

 Trong số họ, có người là những người bạo loạn 
trong sự Nifaq của họ, họ là những kẻ thù luôn tìm cách 
chống phá Islam và các tín đồ Muslim. Họ luôn tìm kiếm 
mọi phương cách làm xáo trộn giữa cộng đồng tín đồ 
Muslim, họ âm thầm ủng hộ những người vô đức tin ngoại 
đạo cũng như nhờ những người đó chống đỡ và tiếp sức, họ 
luôn bày mưu tính kế để hãm hại những người Muslim. 

Họ luôn chạy trốn khỏi sự kêu gọi mọi người đến 
với Allah, chạy trốn khỏi việc đi chiến đấu cho con đường 
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chính nghĩa của Allah, chạy trốn việc kêu gọi người làm việc 
thiện tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu, họ gọi những 
người đứng lên làm những việc làm tốt đẹp đó là sự phá hoại 
vô phúc, họ mô tả những người có đức tin là những người 
điên rồ, ngu dốt, thiếu suy nghĩ. 

Họ né tránh các đạo luật của Allah, họ chỉ yêu thích 
và mong muốn tuân theo các đạo luật của các tà thần, họ 
căm ghét những người đi chiến đấu cho con đường chính 
nghĩa của Allah và những ai ủng hộ, giúp đỡ Islam cũng như 
các tín đồ Muslim. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, Nabi  có lời di 
huấn: 

ا ا« ا ال
َّة 
 
ادأل اُ�َغُض اقال

ادَاف  آي ُة ام  ا، ا ال
َّة 
 
ادأل َّ اُس انال يم  ادإلال دلخا ياا مده »آي ُة

ا.مال م

“Dấu hiệu của đức tin Iman là yêu thương những người 
Al-Ansar (cư dân Madinah, đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ 
Islam và các tín đồ Muslim từ Makkah đến), và dấu hiệu 
của Nifaq (giả tạo đức tin) là căm ghét những người Al-
Ansar.” (Albukhari, Muslim). 

Và một trong các biểu hiện của người những 
Munafiq này là mỗi khi những người có đức tin gặp phải tai 
họa và thử thách thì họ rất đỗi vui mừng, còn khi những 
người có đức tin gặp điều tốt lành thì họ cảm thấy buồn 
phiền. 

Và một trong những bản chất xấu nhất của họ là họ 
nhận lấy những người Kafir (ngoại đạo) là kẻ bảo hộ thay vì 
những người có đức tin. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ�ًما  ﴿
َ
مع َعَذخبًا أ ّن رَه 

َ
ََ بِأ ٰفِتِ ََ عم  ِ �ر ِ�َّ�١  ََ ٓ ِ�َا َع َ

ََن �لعَ�ٰفََِِۡ  أ َِّخذ  �َ  ََِ َّ �
َِن   ۡ ِ َ�ِيعٗ َِ   ّ َِ ةَ  َّ ةَ ََِِّن �لععِ َّ م  �لععِ  ُ َۡ ََن ِعن ََغ  ََبع

َ
َ ۚ ََ ِ َِن ؤع عم  َ    ١ا �ر َّ ۡع ََ َُ ََ

 ِِ مع   بَِها َََ� َعلَيع� 
 
أ ََ ََهع � سع ََ ۡ  بَِها  َف ِ َ �ع َّ �  ِٰ ََ خ ََ َ مع  نع إَِ خ َوِمعع

َ
 �لعِكَ�ِٰب أ

 ِِ َخ   مع َحّ ٰ َ� َ�  َعه  ََ َخ    ۡ ع  مع إِ ٗ ََتع ُِِۦٓ إَِّ�  ٍإ َ��ع َ ِۡ مع   َح ۡعل ه  ِ َّ َ  خ  َِ ا َۡ  َ َّ إِّن �
َهّنَم َ�ِيًعا  َۡ  ِِ ََ�لعَ�ٰفََِِۡ    ََ ٰفِتِ ََ عم  مع ََِِن َنَن   ١�ر ََن بِ�   ِ �ّ َ�َ�َ  ََِ َّ �

َعحٞ  ََ مع  َِ  � لَ�  َّ ٰ مع �ن َنَن رِلعَ� َع�  َّ رَمع ََ�   
َ
َٓخ  َ ِ َُار  يٞب َّ ِِ َ َٓخ   فََِِۡ  َ َُار 

 َِ َع مع ََ َعَن�  م  بَ ع�  َُ   َّ ۚ ََد ََ ِ َِن ؤع عم  َِ  �ر َّ م   � َنعع ََمع ََ مع  َِ ع َعَليع�  ََحع رَمع سَسع
َ
َ

ََ َوبِيً�  ِ َِن ؤع عم  َ �ر ََ َّ  رِلعَ�ٰفََِِۡ   � َۡ لَ  َ�عَع ََ :اسل يادلناال[ ﴾ ١�لعتَِ�َٰمةِأ 
ا]١٤١ا-ا١٣٨

Hãy báo tin cho những người giả tạo đức tin Iman 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. Và quả thật, các ngươi đã 
được sắc lệnh xuống trong kinh Qur’an rằng khi các 
ngươi nghe thấy các lời mặc khải của Allah bị phủ nhận 
và bị chế giễu thì các ngươi chớ ngồi chung với chúng 
(những kẻ đã phủ nhận và chế giễu) cho tới khi chúng 
nói chuyện sang đề tài khác, còn không thì quả thật các 
ngươi cũng giống như bọn chúng. Quả thật, Allah là 
Đấng sẽ tập hợp lại tất cả bỏ đạo đức giả và bọn phủ 
nhận đức tin trong Hỏa ngục. Những kẻ đang dòm ngó 
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các ngươi, khi Allah ban cho các ngươi một thắng lợi nào 
đó thì chúng bảo (các ngươi): “Chẳng phải chúng tôi 
luôn đứng về phe của vị đó sao?”. Và nếu những kẻ 
không có đức tin đạt một phần thắng lợi nào đó thì 
chúng bảo (với những người vô đức tin): “Há chúng tôi 
không nắm ưu thế hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay 
của những người tin tưởng đó sao?”. Nhưng Allah sẽ xét 
xử giữa các ngươi vào Ngày Phục Sinh (để biết ai là 
người chân thật và ai là kẻ gian dối). 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). 

Đây là những việc làm của những người Munafiq, 
có người trong số họ có hành vi nhiều hơn những việc làm 
được nói đến, và có một số rơi vào những việc làm được nói. 

Và bất cứ ai biểu hiện Islam ở bên ngoài nhưng lại 
làm những điều khiến người đó bị trục xuất khỏi Islam thì đó 
là một tên Munafiq vô đức tin. 

 Một số người Munafiq nằm trong những người 
lưỡng lự  giữa Islam và vô đức tin, có lúc họ hành động như 
một người Muslim thực thụ bằng cả thể xác lẫn nội tâm, 
nhưng có lúc họ lại phạm vào những điều khiến phải bị trục 
xuất khỏi tôn giáo Islam, họ luôn ở trạng thái phân vân và do 
dự, họ không hoàn toàn thành tâm vì Allah, không hoàn toàn 
đứng vững trên con đường Islam và không tin tưởng lời hứa 
trừng phạt của Allah ở Đời Sau. 

Những người luôn ở trạng thái mơ hồ, ngờ vực, trái 
tim và tinh thần không vững chắc, họ biết chân lý nhưng lại 
không theo, Allah ban cho lời khuyên nhưng lại không đón 
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nhận và không chịu theo hướng dẫn của Ngài, họ không tin 
chắc chắn vào lời hứa của Allah và Thiên sứ của Ngài, cho 
nên có lúc họ tin rồi có lúc họ lại phủ nhận và cuối cùng họ 
đi theo dục vọng và ham muốn của bản thân. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ مع  ه  ََ ٰ ُ ل َ�ِِهمع  َ ََ  ََ ِ ب ط  ََ َخ    ۡ ن َخ  � ّم َ�َف ََ خ ََ مع  ه  َّ َ
ََن َ�ٰرَِم بَِ َته   ﴾  ٣َ�فع

ا]٣:اسل يادلنافدلنا[

Sở dĩ như thế là vì chúng có niềm tin nhưng sau đó 
chúng lại phủ nhận đức tin, do đó, quả tim của chúng bị 
niêm kín lại nên chúng không hiểu gì cả. (Chương 63 – 
Al-Munafiqun, câu 3). 

ن َخ  � مّ  ﴿ ََ خ ََ   ََِ َّ ۡٗ  إِّن � فع َخ  �   ۡ خ َۡ َخ  � ّم �زع  ۡ ن َخ  � ّم َ�َف ََ خ ََ َخ  � ّم   ۡ   ّلمع َ�َف
�  ِ مع َوبِيَ�ۢ ََ�  َ�ه  ِۡ ََ ِ�َهع ََ مع  َۡ رَه  فِ ا]١٣٧:اسل يادلناال[ ﴾ ١َّ  ِ�َغع

Quả thật, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tin, rồi lại 
tin tưởng, rồi sau đó lại chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cố 
không tin thì chắc chắn Allah sẽ không tha thứ cho họ và 
cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo. (Chương 4 – 
Annisa’, câu 137). 

Những người thuộc dạng này là những người 
Munafiq làm những điều khiến rời xa tôn giáo Islam chẳng 
hạn như nhận lấy những kẻ vô đức tin là người bảo hộ trong 
lúc khó khăn, đùa cợt chế giễu tôn giáo, chửi rủa Allah và 
Thiên sứ của Ngài, trốn tránh các đạo luật của Allah, yêu 
thích và mong muốn các đạo luật của những tà thần, ... 
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Người bề tôi có thể chỉ vì một lời nói thốt ra đã trở 
thành kẻ vô đức tin, như Allah, Đấng Tối Cao đã phán về 
những người giả tạo đức tin Munafiq: 

ِٰمِهمع  ﴿ ََ َۡ إِوع ََعع َخ    ۡ َ�َف ََ  ِۡ فع خ  َ�َِمَة �لع�   َ ۡع َُار لََت ََ خ    َ َُار ا  ََ  ِ َّ ََن بِد علِف  َُ
 ﴾ 

ا]٧٤:اسل يادلل ة[

Chúng thề nhân danh Allah rằng chúng đã không nói 
điều gì xấu cả, nhưng thật ra chúng đã thốt ra lời lẽ 
phạm thượng và vô đức tin sau khi đã gia nhập Islam. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 74). 

Huzhaifah bin Al-Yaman  nói: (Quả thật, từng có 
một người đã nói một lời nói xấu trong thời Thiên sứ của 
Allah  và trở thành một kẻ Munafiq, và tôi đã nghe lời nói 
đó từ một trong các người bốn lần tại một chỗ duy nhất: các 
người kêu gọi người làm điều thiện, ngăn cản làm điều sai 
trái nghịch đạo, phấn đấu làm điều tốt, hoặc Allah sẽ cứu tất 
cả khỏi hình phạt, hoặc sẽ phù hộ các người tránh những 
điều xấu, rồi khi người tốt nhất (ý nói Nabi ) cầu nguyện 
thì chẳng thấy đáp lại gì hết). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 

ا ا« ةال الم  ك 
َ
ابالال  ُّ

 ت ك 
 
ال دَ   ا 

َ
ادل ادهللاالامالاإالّن ا الَضل دنال ااَن قال

َ
ايُل ادهللاُااَ  ُا اي َمر  ا، ًَ اب ا ا ااام د  بالد 
ا طال خ  َناس  امال ةال الم  ك 

َ
ُّ ابالال

 ت ك 
 
ال دَ   ا 

َ
َالّنادل اٍأا،ام  ااادهللاالاس   ج  َدلال ابالد 

اه  ًَ ااب ا ام د  قال
َ
ايُل  َ

ا نّ   د  اج  ا. مدهادلخا يا»لال
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“Quả thật, người bề tôi nói một lời nói làm hài lòng Allah 
một cách không có chủ ý thì Allah sẽ nâng cao cấp bậc của 
người đó bởi lời nói đó; ngược lại, quả thật, người bề tôi 
nói một lời nói làm Allah phẫn nộ một cách vô ý thì Allah 
sẽ quẳng người đó xuống Hỏa Ngục.” (Albukhari). 

Ông Alqamah bin Waqas Allaythi  thuật lại từ 
ông Bilal bin Alharith Almuzni rằng Thiên sứ của Allah  
nói: 

ا ا« اإالّن اادمّمُج   ةال الم  ك 
َ
ابالال  ُّ

 ت ك 
 
ادهللاالال َنا الَضل دنال نّام اامال ُِ اه  ن  اة  َت،ااا اب ل غ  ا ام  اق دَلُغ  َن

 
ص

اي ا اي َلمال اإالل  ُه
دّ  ا الَضل  ا

ابالد  ُ
 
اَ ادُهللا َُ اهُاي َنتُ د 

َ
اال ا، َالّن ام  َناادمّمُج   امال ةال الم  ك 

َ
ابالال  ُّ

 ت ك 
 
ل

ا طال خ  اادهللاالاس  ن  ااة  نّام  ُِ ااه  اي َلمال ُهاإالل  ط 
خ  ااس  ابالد  ُ

 
ادُهللاَ َُ َت،اي َنتُ ااب ل غ  ام  َناق دَلُغ 

 
ص

اهُا د 
َ
ا. مدهامامها ادللَِاماصَ ا امان ها»ااي ل

“Quả thật, một người nói một lời nói làm hài lòng Allah 
nhưng không nghĩ rằng nó là như thế, Allah sẽ cho ghi lời 
nói đó thành sự hài lòng của Ngài đối với y cho đến Ngày 
y trình diện Ngài; ngược lại, quả thật một người nói một 
lời nói làm Allah giận dữ nhưng không nghĩ rằng nó như 
thế, Allah sẽ cho ghi lời nói đó thành sự phẫn nộ của Ngài 
đối với y cho đến Ngày y trình diện Ngài.” (Hadith do 
Malik ghi lại trong bộ Almuwatta’ và Ahmad ghi lại trong 
Musnad). 

Albayhaqi ghi lại từ Muhammad bin Amru qua lời 
thuật của Alqamah bin Waqas rằng có một người đàn ông 
nhàn rỗi đi vào chỗ của những vị lãnh đạo để nói chuyện gây 
cười cho họ. Thế là, ông của tôi đã nói với người đàn ông 
đó: Này anh bạn, thật không tốt lành cho anh, tại sao anh bạn 
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lại vào gặp những người này để nói gây cười cho họ như 
vậy? Bởi quả thật, tôi đã nghe Bilal bin Alharith Almuzni 
, bạn đạo của Thiên sứ của Allah  nói .... (ông thuật lại 
Hadith vừa nêu trên). 

Do đó, chiếc lưỡi rất nguy hiểm, bản chất của lời nói 
rất nghiêm trọng, và ai cho rằng lời nói thuộc về hành động 
thì y phải nên cảnh giác cẩn thận khi thốt lên một lời lẽ nào 
đó, y nên thể hiện lòng kính sợ và ngay chính. Bởi lẽ người 
bề tôi lơ là và vô tâm trong lời nói thì y sẽ không an toàn 
tránh khỏi việc y thốt lên một lời nói nào đó làm Allah giận 
dữ và phẫn nộ, hoặc một lời nói nào đó khiến y trở nên vô 
đức tin bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. (Cầu xin Allah che 
chở tránh khỏi điều tệ hại này). 

Và vấn đề này thường xảy ra trong thời buổi nhiều 
thử thách và cám dỗ, đặc biệt là trong những thời cuối của 
thế gian. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

فالًمدا«ا اة  ُزَمسال نًاام  ادمّمُجُ اُمَؤمال َُ ايَُةدال لال ال َِ ُم
َ
ادم ادملّيَ ال اال

ط  دال
 َ افالت نًاا ا ال م 

ََ ُ مدابالاأل  ب اسال
ا ادّلََي ا ن  امال ٍَ م  ابالا  ُه

ين  اسال اي باليُا فالًمد
اة  َُ ُزَةدال ام  نًا اُمَؤمال اُهَمسال َم

 
ادلخا»ص ا يا مده

ا.ممال 

“Các ngươi hãy tranh thủ làm việc ngoan đạo và thiện tốt, 
sự cám dỗ và thử thách giống như màn đêm tối mịt (chẳng 
nhìn thấy mà tránh né), một người buổi sáng là người có 
đức tin nhưng chiều tối lại trở nên vô đức tin hoặc chiều 
tối là người có đức tin nhưng sáng ra lại kẻ vô đức tin, y 
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bán tôn giáo của y để đổi lấy vất chất của trần gian.” 
(Albukhari, Muslim). 

Cầu xin Allah mọi sự an lành, xin Ngài che chở 
chúng tránh khỏi sự giận dữ và hình phạt của Ngài. 

Bởi những lẽ trên, các vị Sahabah cũng như các vị 
Tabieen (thời tiếp theo sau Sahabah) đều rất lo sợ phạm phải 
những việc làm của những người giả tạo đức tin. 

Albukhari nói trong bộ Sahih của ông: (Ibnu Abu 
Mulaykah nói: “Tôi đã kịp gặp ba mươi vị Sahabah của Nabi 
, tất cả họ đều lo sợ Nifaq (sự giả tạo đức tin) cho bản 
thân họ, không ai trong số họ nói rằng quả thật tôi ở trên đức 
tin Iman của đại Thiên thần Jibril và Mi-ka-il”. Ông trích 
dẫn lời của Alhasan: “Không ai lo sợ nó (Nifaq) ngoại trừ 
người có đức tin, và không ai cảm thấy an toàn bởi nó ngoại 
trừ người Munafiq (giả tạo đức tin)”). 

Zaid bin Wahb nói: (Có một người thuộc những 
người Munafiq qua đời nhưng Huzhaifah  không dâng lễ 
nguyện Salah cho y, thế là Umar  nói với ông: Y thuộc 
nhóm người đó à (những người Munafiq)? Ông nói: Đúng 
vậy. Umar  nói với ông: Thề bởi Allah, tôi có thuộc nhóm 
người đó không vậy? Ông nói: Không, và tôi sẽ không nói 
với bất kỳ một ai nữa về điều này sau anh). (Ibnu Abu 
Shaybah ghi lại).  

Huzhaifah bin Alyaman  được Nabi  bí mật 
cho biết những danh tánh của những kẻ Munafiq, và ông là 
người biết rõ hơn ai hết về tình trạng của những người 
Munafiq, ông hiểu rõ hành động và việc làm thuộc Nifaq, và 
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các vị Sahabah đều thừa nhận khả năng này của ông. Bởi 
vậy, Umar  thường hỏi ông mỗi khi có người chết, nếu 
thấy Huzhaifah  không dâng lễ nguyện Salah cho người 
chết nào đó thì Umar không dâng lễ nguyện Salah cho y mà 
cử người đại diện dâng lễ nguyện Salah thay mục đích để 
giữ bí mật của Thiên sứ . 
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Bài học thứ mười 

Cảnh Giác Về Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) 
(Phần 2/3) 

Con đường an toàn và vô can khỏi Nifaq là đi theo 
sự hướng dẫn của Allah, Đấng Tối Cao, như Ngài đã phán 
trong Kinh sách của Ngài: 

﴿  َّ م   �ِٰۡ ََ ِۡ  َِ َخ    ۡ  ۡ َع � َِ
َ
مع أ َس�  َف 

َ
َٓخ  أ َ ل  ۡع ِن �

َ
ََبعَنا َعَليعِهمع أ َّا َك

َ
َع َ َ ر ََ  َُ َعل  ََ ا 

 ٞۡ َّ َُلِي ِ مع   إ ِنعه  َّ  ٗ �ع ََ ََن بِهِۦ لََ�َن  ََ�ظ  ا َ  ََ خ   َعلَ  ََ مع  ه  َّ َ
َع َ َ ر ََ ّ َٗ   ر ّۡ ََثعبَِ َش

َ
أ ََ مع  ا ه 

م  ٗ � ٦ ٰه  ََ ََيع خ َعِظيمٗ خ � ًۡ ۡع َ
ٓ أ ا َّ  ّّ   ِ ُٗ  ٦ا َّ ٰ َٰ َِ مع  ٰه  ََ َع َۡ رََه ََتِيمٗ ََ سع �َ  ٦ا ا 

 َ َّ � َِ ََ  َ ِط َِ  �َّبِّ�ِ ََ َّ َّ  َعلَيعِهم  َعَم � َع َ
َ  ََِ َّ � ََ ََ إكَِم  َٰ  َ  

ََ  ََأ ّۡو  ََ�ر  ۧ   َ
إكَِم َرَِيتٗ  َٰ  َ  

َ  أ َََحس   ۚ ََ ٰلِِح ّّ ََ�ل خَِٓ  َۡ َه ََ�را�  ََ َتِ ِ ّۡ ِ ِّ �ر ََِ   ٦ا ََ   ۡ َ�ٰرَِم �لعَفضع
ِ َعلِيمٗ  َّ ٰ بِد ََ �َ ََ  ِۚ َّ ا]٧٠ - ٦٦:اسل يادلناال[ ﴾  ٧ا �

Và nếu TA (Allah) ra lệnh cho chúng: “Hãy hy sinh tính 
mạng hoặc bỏ nhà cửa ra đi (chinh chiến)” thì chỉ một số 
ít trong bọn chúng tuân theo; và nếu chúng làm theo điều 
yêu cầu thì chắc chắn điều đó tốt và vững chắc hơn. Và 
trong trường hợp đó, TA sẽ tự tay ban cho chúng một 
phần thưởng rất lớn. Và chắc chắc TA sẽ hướng dẫn 
chúng theo đúng Chính đạo. Và ai vâng lệnh Allah và Sứ 
giả (của Allah) thì sẽ là người cùng hội cùng thuyền với 
những người đã được Allah ban cho Ân huệ trong hàng 
ngủ của các vị Nabi, những người trung thực, những 
người hy sinh vì chính nghĩa của Allah và những người 
hiền lương và ngoan đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn gồm 
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những người đó! Đó là Thiên ân của Allah, và Allah am 
tường hết mọi việc. (Chương 4 – Annisa’, câu 66 - 70). 

Với câu Kinh này, chúng ta biết được rằng những 
người Munafiq chỉ mang lại sự thua thiệt và thất bại nặng nề 
cho bản thân họ bởi vì đã làm trái với sự hướng dẫn của 
Allah. Quả thật, họ đã thất bại vì không được sự hài lòng của 
Allah, không được Ngài ban phúc cũng như những phần 
thưởng vĩ đại, họ không thể ở cùng với các vị Nabi, những 
người Siddiq, những người hy sinh vì đạo và những người 
ngoan đạo, họ nằm trong những việc làm xấu xa của họ: phủ 
nhận Allah và Thiên sứ của Ngài, suy nghĩ xấu về Allah, 
tuân theo những điều làm Allah giận dữ, họ ghét những gì 
Ngài yêu thương, họ dùng lời lẽ và hành động chống lại tôn 
giáo của Allah, ủng hộ và nhận lấy những kẻ vô đức tin từ 
những người dân Kinh sách và những người thờ đa thần làm 
đồng minh, họ ra sức tìm cách hãm hại và chống phá những 
người có đức tin. Do đó, họ đáng bị trừng phạt bởi hành 
động và việc làm xấu xa tội lỗi của họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِ َّ ََ بِد ِ َِ�ِٰ  �لّظنَّ �ع عم  ََ�ر  ََ ِ �ِ �ع عم  ََ�ر ٰفَِ�ِٰ   ََ عم  ََ�ر  ََ ٰفِتِ ََ عم  َب �ر َ َعّذِ ََ � ِ ََع ّ  �رّس ََ  
  �ٗ ِِ َّ ََتع  ٓ َََوا َهّنَم   َۡ مع  ّۡ رَه  َع

َ
أ ََ مع  لََعَنه  ََ َّ  َعَليعِهمع  ِضَب � َۡ ََ  �ِ ََع ة  �رّس َۡ ِ خٓ� َۡ َعلَيعِهمع 

ا]٦:اسل يادلفتَ[ ﴾٦

Và để Ngài trừng phạt những tên giả tạo đức tin nam 
nữ, và những người thờ đa thần nam nữ, đã nghĩ xấu về 
Allah, đến lượt chúng phải đền tội; và chúng đón nhận 
cơn thịnh nộ của Allah, và Ngài sẽ nguyền rủa chúng và 
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chuẩn bị sẵn cho chúng Hỏa Ngục, một điểm đến vô cùng 
xấu xa và thảm hại. (Chương 48 – Alfath, câu 6). 

ََّبع   ﴿ م  � ه  َّ َ
مع َ�ٰرَِم بَِ ٰلَه  ََ عع

َ
ََ أ َب حع

َ
ۥ ََأ ََٰه  ََ َخ  رِ�ع  ُ ِۡ�َ ََ  َ َّ � ََ َخ وع

َ
ٓ أ ا ََ  ﴾ ٢َخ  

ا]٢٨:اسل يامم [

Như thế là vì chúng tuân theo điều làm phật lòng Allah 
và ghét điều làm hài lòng Ngài. Bởi thế, Ngài triệt tiêu 
các việc làm của chúng. (Chương 47 – Muhammad, câu 
28). 

Nguyên nhân sự mâu thuẫn giữa biểu hiện bề ngoài 
và những gì bên trong lòng của chúng nên đã khiến chúng 
rơi vào những việc làm xấu xa đáng trách: nói dối, lường 
gạt, bội tín, hành vi xấu, không giữ lời hứa, ... 

 Các việc làm của những người Munafiq (giả 
tạo đức tin) ở hai dạng: 
 Dạng thứ nhất: Những việc làm vô đức tin, người 

nào phạm vào những điều này sẽ trở thành kẻ vô đức tin nơi 
Allah, bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam, cho dù y có dâng lễ 
nguyện Salah, nhịn chay, và khăng khăng khẳng định là 
người Muslim đi chăng nữa. 

Thí dụ cho những việc làm dạng này: phủ nhận 
Allah và Thiên sứ của Ngài; căm ghét, chửi rủa, và giễu cợt 
với Allah, lời phán của Ngài và Thiên sứ của Ngài; nhận lấy 
những kẻ ngoại đạo làm đồng minh và ủng hộ họ chống lại 
người Muslim, ... 

Những việc làm này cũng như những việc làm tương 
tự là những điều hủy hoại Islam, người nào phạm phải 
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những điều này là người không có đức tin nơi Allah, mà là 
kẻ vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam, và nếu y có 
biểu hiện Islam thì đó là kẻ Munafiq thuộc đại Nifaq. 

Nifaq dạng này được một số học giả gọi là Nifaq 
niềm tin nguyên nhân trái tim chỉ tồn tại sự vô đức tin, bởi lẽ 
nếu con tim có đức tin sẽ không bắt nguồn cho những hành 
động, những lời nói vô đức tin như thế. 

 Dạng thứ hai: Những việc làm và những bản chất 
xấu, mặc dù dạng những việc làm trong dạng này bản thân 
chúng không khiến một người trở thành kẻ vô đức tin, tuy 
nhiên chúng tập hợp trong một người Munafiq thực thụ. Do 
đó, người có đức tin phải cảnh giác những điều này bởi 
chúng là những đặc điểm và bản chất của Nifaq, được Nabi 
 trình bày nêu rõ với lời di huấn: 

ا«ا ان  ال  ن  رُمال َْ داد
 ُ
َال ا،ام 

َلل ف 
 
اص ُ دام ب    َال ا،ام 

ب   ِ  َ ا ّ ث  ُ داس  ٌثاإال
اَ    افالقال

ُمن 
َ
 »آي ُةادم

 . مدهادلخا ياممال 

“Biểu hiện của người Muna-fiq có ba: khi nói thì dối trá, 
khi hứa thì không giữ lời và khi được người tin cậy thì bội 
tín.” (Albukhari, Muslim qua lời thuật của Abu Huroiroh 
). 

Và trong lời dẫn khác của riêng Muslim thì Nabi  
nói với lời: 

َالَنا«ا ٌثام 
اَ    افالقال

ُمن 
َ
ّ�اآي ُةادم َ ام ااو  ز  ام  ام  ُّّهاُمَالالٌ او 

 
اَ ا. مدهامال ا »  
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“Dấu hiệu của người Munafiq có ba và cho dù y có dâng lễ 
nguyện Salah, nhịn chay và khẳng định y là người 
Muslim.” (Muslim). 

Còn trong lời dẫn do Ahmad ghi lại: 

ُمن افالُقادْ ا«ا
َ
ادم ُدل  ار  ادمّمُج ال ّنالال

ُُ ُ دا ٌثاإال
ا»ا...امالُصاَ   

“Ba điều mà khi chúng nằm trong một người thì người đó 
là một người Munafiq thực thụ: ...” (Ahmad). 

Ông Abdullah bin Amru bin Al-As  thuật lại, 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ي«ا ّ َتارال َناة  م  الًةاا،ام  ام اُمن افالًداال  ن  اة  ّناراليهال ُُ َنا َ   ٌاام 
 
ّ َتاص نَُدّناة  ٌةامال

َةل  ال  هال
ُ دا َال ام 

ب   ِ  َ ا ّ ث  اس  ُ د َال ام 
ان  ال  ن  رُمال َْ اد د

 ُ
اإال ا د   َ اي    َّ اس  اقال

ادَاف  ن  امال ٌة
َةل  ال  يهال رال

ا م  اف ج  او    ُ دال  َال ا،ام 
اغ      ه    ا. مدهادلخا ياممال  »ع 

“Bốn điều mà người nào có chúng trong người thì y sẽ là 
kẻ Munafiq thực thụ, còn người nào có một trong trong 
bốn điều đó trong người thì người đó sẽ mang trong người 
một thuộc tính Nifaq cho tới khi y loại trừ nó ra khỏi bản 
thân y: khi được tín nhiệm thì bội tín, khi nói thì gian dối, 
khi hứa thì không giữ lời và khi tranh luận thì thô lỗ.” 
(Albukhari, Muslim). 

Như vậy, người nào mà trong các vụ việc của y luôn 
tồn tại những điều trên thì người đó đích thực hoàn toàn là 
người Munafiq, còn người nào đôi lúc lỡ phạm phải những 
điều này thì chỉ mang tội chứ không được xem là người 
Munafiq trừ phi chúng được một người thực hiện thường 
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xuyên thành thói quen cũng như thành bản chất thì lúc bấy 
giờ người đó mới trở thành người Munafiq. 

 Nói về những ai mà trong tim vừa tồn tại đức tin 
Iman vừa tồn tại Nifaq 

Đối với đại Nifaq thì quả thật nó không tồn tại song 
song với đức tin Iman. Người của đại Nifaq thực sự là kẻ vô 
đức tin nơi Allah cho dù y có dâng lễ nguyện Salah, nhịn 
chay và luôn khẳng định bản thân là người Muslim đi chăng 
nữa, bởi vì sự vô đức tin đã phá tan hết toàn bộ các việc làm 
ngoan đạo và thiện tốt. Do đó, đức tin Iman và sự vô đức tin 
không tập hợp cùng với nhau, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡع  ﴿ ف  ََ  ََ�ع ََِ  �لعَ�ِٰ�ََِ  ََ  ِ ة َۡ َِ �� ِِ  ََ  ُ ََ ۥ  ََ َ�َمل ه  ِ ۡع َحب َت ََ   ِٰ ََ َ ِ
ۡع بِد

ا]٥:اسل يادلائ ي[ ﴾٥

Và ai phủ nhận đức tin thì việc làm của y sẽ không có 
kết quả; và ở Đời Sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. (Chương 
5 – Al-Ma-idah, câu 5). 

Còn đối với Nifaq ở dạng tiểu, dạng mà không khiến 
một người bị trục xuất khỏi tôn giáo, chắc chắn cũng có tồn 
tại trong trái tim của người Muslim một số đặc điểm của nó 
như Hadith vừa nêu trên do Abdullah bin Amru bin Al-As 
 thuật lại. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 
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ا اّالف ا« َن امال اُهَاد ٍة   َ ا اأ  ام  ُه َ َفا  ا ابالهال َث
اُد  ا م َ  ام  َغُ  اه  م َ  ام  اأ  ام  َن ام   مدهاا»اٍق

ا.مال 

“Người nào chết đi mà chưa từng chinh chiến, và cũng 
không từng nói với bản thân về điều đó thì y đã chết trên 
một phần của Nifaq.” (Muslim). 

Huzhaifah bin Alyaman  nói: (Trái tim có bốn 
loại:  

- Trái tim bị bọc sắt, đó là trái tim của người 
Munafiq 

- Trái tim bị khóa chặt, đó là trái tim của người 
Kafir (vô đức tin). 

- Trái tim thật đáng giá giống như nó chứa đựng 
một ánh đèn soi sáng, đó là trái tim của người có đức tin. 

- Trái tim chứa đựng Nifaq và đức tin Iman, hình 
ảnh của nó giống như chỗ viêm loét chứa đầy mủ và máu, 
và hình ảnh của nó cũng giống như một cái cây được tưới 
bằng hai loại nước: tốt lành và có hại, loại nước nào được 
tưới nhiều hơn thì cây sẽ nghiêng về bên đó). (Ibnu Abu 
Shaybah ghi lại trong Kitab Iman và được Sheikh Albani xác 
thực). 

Ali bin Abu Talib  nói: (Đức tin Iman bắt đầu 
một chấm màu trắng trong tim, cứ mỗi khi đức tin Iman 
được tăng lên thì các chấm màu trắng cứ tăng nhiều lên, 
nó nhiều cho tới khi toàn bộ trái tim đều trắng; và quả thật 
Nifaq bắt đầu một chấm đen trong tim, cứ mỗi khi Nifaq 
tăng lên thì các chấm đen tăng nhiều lên, nó nhiều cho tới 



Cột Mốc Tôn Giáo – Các bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng 
 

135 

khi toàn bộ trái tim đều đen) (Ibnu Abu Shaybah ghi lại 
trong Kitab Iman, Albayhaqi ghi lại trong “Những phần của 
đức tin Iman). 

Có nghĩa là người Muslim có thể sẽ có trong người 
Nifaq nhiều hay ít tuy theo mức độ đức tin Iman và sự tuân 
lệnh Allah của y. Một số người rơi vào những hành vi của 
Nifaq bởi vì ít tụng niệm Allah, làm nhiều điều Haram, lơ là 
các bổn phận tôn giáo, chỉ làm theo sở thích và ham muốn 
của bản thân, cho nên ở trong tim của họ Nifaq thì nhiều và 
đức tin Iman thì rất ít. Chẳng hạn như một số người Muslim 
dâng lễ nguyện Salah một cách rất vội vã hấp tấp, không 
những vậy mà còn thường xuyên trễ nải giờ giấc. Ông Anas 
bin Malik  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  
nói: 

ا«ا انال يَط 
َّ ادم ال

ا  َمك  ّ َتا� َ�  ُ داة  اإال َّ اس  َمس  َّ ادم َُ َلالُساي َم ُ
ا�  افالقال

ُمن 
َ
او   ُيادم ه 

َ
رالل

م ه ا ن د  ار  ُمادهللا ا  ام  َُ َِ َ اي  َ   ًااا
 
ا  لاليً ااااص

ّ
ااإَال يد  ا. مدهامال ا»رال

“Đó là lễ nguyện Salah của người Munafiq, y ngồi canh 
chừng cho tới khi mặt trời đã đi lên tới giữa hai cái sừng 
của Shaytan thì y mới đứng dậy dâng lễ trong vội vã và 
hấp tấp, chẳng có sự tưởng nhớ đến Allah ngoại trừ một 
chút ít.” (Muslim). 

Và đây là những ai mà trái tim của họ đã lấp đầy sự 
Nifaq cho đến khi họ đáng được gọi là những người Munafiq 
mặc dù trong tim của họ vẫn còn tồn tại một phần của đức 
tin Iman đã ngăn cản họ từ bỏ hoàn toàn việc dâng lễ nguyện 
Salah. 
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Và những người thuộc dạng này thường rơi vào vấn 
đề Riya’ (sự phô trương để được người đời khen ngợi và tán 
thưởng) cũng như rơi vào những điều làm mất giá trị các 
việc làm ngoan đạo cũng như các việc làm thiện tốt, chẳng 
hạn như: bố thí kèm theo sự làm tổn thương, tìm kiếm lợi ích 
trần gian bằng các việc làm của Đời Sau, làm những điều 
Haram lúc vắng mặt mọi người. 

Người nào trong số những người này chết trong tình 
trạng Nifaq ở dạng này mà trong tim vần còn tồn tại đức tin 
Iman thì họ là những người thuộc thành phần phạm đại trọng 
tội được hứa là phải bị trừng phạt thật nghiêm khắc, tuy 
nhiên, họ không bị đày đọa mãi mãi trong Hỏa Ngục vì y 
vẫn còn là người Muslim. Quả thật, Nabi  đã có nói: 

ُدلُ ادهللاُا«ا ُّْ اه  ا،ا َّا   اد َّا ال َهُ اد
 
ا،ام ص  ّنة 

َ
ادل  ّنةال

َ
َهُ ادل

 
ااي َ ُلُ اص

 
ال َناا:ق ا  َلمالُجلدام 

 
ص

ثَا امال دالهال
َ
ا  ل الال ن 

اة  اٍن اإاليم  َن امال  ٍ َمس 
ال  َن امال دٍّة اس  اُ  اد  ادَسل ّسمدا. ا   ال ا نَد  امال يَُخم ُجلن  ر 

ا،ا ادمّايَ ال َال اّال
اج  الّدُةالال

َ
اار نَدُُتادل م   َ ا ي نَدُتُلن   ي ايالا،ار 

َ
ادل مال

َ د  ا الال َلن 
د 
َ
يُل اار  َّد 

 
اَ م َ ار م 

 
ص

ز ةًا لال
ت 
َ
اُمل دل  َفم  َُمُجاو 

 
 يثاصساساي ادْ  يا ضادهللا مدهادلخا يامناسا»ات

ا.بنه

“Cư dân Thiên Đàng đi vào Thiên Đàng, và cư dân nơi 
Hỏa Ngục sẽ vào Hỏa Ngục, sau đó, Allah, Đấng Tối Cao 
và Ân Phúc phán: Hãy lấy ra khỏi Hỏa Ngục những ai 
trong tim họ có đức tin Iman bằng một hạt cải. Thế là họ 
được đưa ra khỏi nó trong khi đã bị cháy đen; họ được 
ném vào trong một con sông Alhaya-h, họ tươi tốt trở lại 
giống như cái hạt mọc lên bên con suối” (Albukhari, qua 
lời thuật của Abu Saeed Alkhudri ). 
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Còn ai phạm vào một điều trong những điều hủy 
hoại Islam như chế giễu đạo giáo, chửi rủa Allah và Thiên sứ 
của Ngài, nhập phe cùng với những người vô đức tin để 
chống lại những người Muslim, thì y là người Kafir bị truc 
xuất khỏi Islam, đức tin Iman hoàn toàn không còn nữa 
trong trái tim y. 

 Sự sám hối của người Munafiq 
Nếu người Munafiq sám hối trước khi chết và cải 

thiện việc làm của y, thành tâm phục tùng và tuân thủ Allah, 
một lòng hướng trọn tôn giáo cho Ngài thì sự sám hối đó của 
y có giá trị và được chấp nhận, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََ إِّن  ﴿ ٰفِتِ ََ عم  ً�خ �ر ِِ مع ََ َۡ رَه  لَ  َ�ِ ََ ََِ  �َّارِ   ِۡ َف وع
َ َع رعِك � ّّ � ِِ١   ََِ َّ � َّ ِ إ

  ََ ِ َِن ؤع عم  ََ �ر ََ إكَِم  َٰ  َ  
ِ ََأ ّ َِ مع  َخ  ََِۡنه   ِ لَ َع َ

أ ََ  ِ َّ َخ  بِد م  َِ ََ ََ��ع َخ   لَح  َع َ
أ ََ خ   ََابَ 

خ َعظِ  ًۡ ۡع َ
ََ أ ِ َِن ؤع عم  َّ  �ر ِت � َعَف َ ؤع ۡ  � ١ا يمٗ َََو َع ا َ�فع مع إِن َّ َّ  بَِعَذخبِ� 

خ َعلِيمٗ  ًۡ َّ  َشاكِ َ�َن � ََ  ۚ َ مع ن ََ خ ََ ََ َ مع  ۡع ا]١٤٧ا- ١٤٥ :سل يادلناال[ ﴾ ١ا َشَك

Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng 
của hố lửa (Hỏa Ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho 
chúng một vị cứu tinh nào. Ngoại trừ những ai biết ăn 
năn sám hối và sửa mình rồi bám chặt vào Allah, dâng 
trọn tôn giáo của họ cho Allah thì sẽ được liệt vào hàng 
ngũ của những người có đức tin. Và Allah sẽ sớm ban 
cho những người có đức tin một phần thưởng vĩ đại. 
Allah sẽ không trừng phạt các ngươi nếu các ngươi biết 
ơn và tin tưởng, bởi Allah là Đấng Hằng Ghi công và Am 
tường mọi việc. (Chương 4 – Annisa’, câu 145 – 147). 
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Tương tự như thế, người Muslim mang trên người 
một số bản chất của Nifaq khi biết sám hối với Allah và từ 
bỏ những bản chất đó thì Allah sẽ tha thứ cho y, va y sẽ trở 
nên vô can với Nifaq. 

Và trong vấn đề này, Huzhaifah bin Alyaman  
đến với các học trò trong buổi thuyết giảng của Abdullah bin 
Mas’ud , ông đến và đứng trước họ trong lúc Abdullah 
bin Mas’ud vẫn đang có mặt, ông cho Salam đến họ rồi nói: 
“Quả thật, Nifaq đã được ban xuống cho một cộng đồng tốt 
hơn các người!”. 

Thế là Abdullah mĩm cười vì đã biết ngụ ý của ông. 

Những người học trò của Abdullah bin Mas’ud  
nói: Subhanallah, quả thật Allah đã nói: Quả thật, những 
tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng của hố lửa (Hỏa 
Ngục) (Chương 4 – Annisa’, câu 145). 

Sau đó, khi buổi họp mặt đã tan, Huzhaifah  nói 
với Aswad bin Yazid Annakha’i, cũng là một trong số học 
trò của Abdullah bin Mas’ud: “Quả thật, Nifaq được ban 
xuống cho một nhóm người đã từng là những người tốt hơn 
các ngươi, rồi họ đã ăn năn sám hối và Allah đã tha thứ cho 
họ”.  

Và trong một lời dẫn khác thì ghi rằng ông nói: 
“Quả thật, khi họ sám hối thì họ là những người tốt hơn các 
ngươi”. 

Ý của Huzhaifah bin Al-Yaman  muốn nói rằng 
một số người từng là những người Munafiq trong thời của 
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Thiên sứ , sau đó, họ đã sám hối và biểu hiện tốt Islam 
của họ, họ đã có được ân phước từ việc đồng hành với 
Người, tham gia chinh chiến với Người và dĩ nhiên họ là 
những người tốt hơn những ai ở thời sau họ. 

Và đây là câu chuyện được Albukhari ghi lại trong 
Sahih của ông. 

Bắt buộc những người có đức tin phải làm những 
điều giúp họ tránh khỏi các bản chất và thuộc tính của Nifaq 
cũng như hành vi của những người Munafiq, tiêu biểu cho 
những điều đó là phải thường xuyên sám hối, cầu xin tha 
thứ, quan tâm và chú trong giữ giới hạn qui định của Allah, 
phải tôn vinh và xem trọng mệnh lệnh của Ngài, tránh xa 
những điều Shirk, chu đáo thực hiện lễ nguyện Salah, hoàn 
thành bổn phận xuất Zakah, khuyên bảo nhau vì Allah và 
Thiên sứ của Ngài, khuyên bảo nhau đến với Kinh sách của 
Ngài và khuyên bảo nhau vì cộng đồng Muslim. 

Và một trong những điều giúp tránh các bản chất và 
thuộc tính của Nifaq là yêu thích chiến đấu cho con đường 
chính nghĩa của Allah, và luôn nói với bản thân về điều đó; 
kêu gọi người làm việc thiện tốt, ngăn cản người làm điều 
xấu, khuyên bảo nhau điều chân lý và biết kiên nhẫn, nuôi ăn 
kẻ túng thiếu, chi dùng tiền của cho con đường chính nghĩa 
của Allah bằng cả đức tin và niềm hy vọng. 

Người nào đã làm những điều trên đây là người 
không can hệ với Nifaq. 

Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói:  
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نٌا « اُمَؤمال ُدل  ةات تُُهار  رَُهاس  ال  ن تُُهام س  ا  رَُهاس  ّ َناس  ا.مدهاصَ  ا » م 

“Ai vui mừng, hạnh phúc với việc thiện tốt của y và buồn 
bã với việc làm xấu của y thì y là người có đức tin.” 
(Ahmad). 

Người nào phạm một điều tội lỗi và điều tội lỗi đó 
làm cho y buồn bã thì đó là dấu hiệu của sự chân thật trong 
đức tin Iman của y, y sẽ sám hối và cầu xin Allah tha thứ; 
còn người nào vui vẻ với việc làm sai trái và tội lỗi thì đó là 
dấu hiệu của Nifaq trong trái tim y. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

ا اس ا« اُسَاُن اُمن افالٍق الال انال ا  َت مال
 
اَ  َ ا ت انال

َةل  ال  ينال
ادلا الال افالَدٌه

 َ ام   مدهاا»َمٍت
ا.دلَمِياموححهادأللاِ

“Hai đặc điểm không ở cùng với nhau trong con người của 
kẻ Munafiq: bản chất tốt, và sự thông hiểu kiến thức tôn 
giáo.” (Tirmizhi, được Sheikh Albani xác thực). 
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Bài học thứ mười một 

Cảnh Giác Về Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) 
(Phần 3/3) 

Sự trừng phạt dành cho người Munafiq 
Allah, Đấng Tối Cao đã dành các sự trừng phạt tồi tệ 

nhất cho những người Munafiq ở trên thế gian và cõi Đời 
Sau tương ứng theo các việc làm của họ. 

  Sự trừng phạt ở trên trần gian: Trái tim của họ bị 
niêm phong và đóng kín không thể tiếp thu sự thông hiểu 
giáo luật, kiến thức và sự hướng dẫn, Allah làm cho trái tim 
của họ luôn có sự mơ hồ, ngờ vực, họ luôn là những người 
cứ lưỡng lự và mông lung không xác định được hướng đi 
đích thực. Đó là bởi vì họ muốn lường gạt Allah và lường 
gạt những người có đức tin, nhưng sự lường gạt đó lại bị lật 
úp ngược lên họ, họ phải nếm lấy hậu quả của âm mưu mà 
họ đã hành động. Do đó, cứ mỗi khi họ lập mưu tính kế để 
chống phá Islam và các tín đồ Muslim thì bị Allah tăng thêm 
hình phạt cho họ nhưng họ không cảm thấy điều đó. Họ càng 
mãi mê đắm chìm trong các hành vi và việc làm vô đức tin 
cũng như sự giả dối thì hình phạt dành cho họ lại càng tăng 
thêm cho họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ط   ﴿ ََن ََ َته  ََ َ�فع مع  ه  ََ ٰ ُ ل َ�ِِهمع  َ ََ  ََ ِ  ]٣:اسل يادلنافدلنا[ ﴾  ٣ب

Do đó, quả tim của chúng bị niêm kín lại nên chúng 
không hiểu gì cả. (Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 3). 
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َما َر�َِح   ﴿ ََ  ٰٰ َۡ عه  ٰلََة بِدر ََ خ  �رّض  َ َ�َ ََِ  �شع َّ إكَِم � َٰ  َ  
خ  أ ا َنََ  ََ ََ مع  َ ه  َۡ ٰ�ََِّ

  ََ ِۡ ََ هع َۡ ََارٗ  ١ّ  َعَُ ََ ِي �وع َّ � ِۡ َۡ مع َكَم َۡل ه  َب ََ َُ ََ ۥ َ  َع ا َح ََ ََتع  ٓ َ�ا
َ
ٓ أ   ََلَّما

  ٰٖ ََ ل   َ  ِِ مع  َ�ه  َۡ ََ ََ َّ  بِن َرُِِمع  ََن  � بعِ�   � َّ١  ٞ �ع ٌم �  ۢ ب �ع م�  َ  ََ مع  ه  ََ

ََن  ع  ِۡ ۡع ا]١٨ - ١٦:ادلدميسل يا[ ﴾ ١ََ

Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lầm lạc bằng sự Chỉ 
đạo, do đó, cuộc đổi chác của chúng chẳng mang lại lợi 
ích gì cho chúng và chúng là những kẻ không được 
hướng dẫn. Hình ảnh của chúng giống như hình ảnh của 
một người nhúm lên một ngọn lửa, khi ngọn lửa soi sáng 
mọi vật xung quanh thì Allah lấy đi mất ánh sáng của 
chúng, bỏ lại chúng trong tâm tối mù mịt, chúng chẳng 
nhìn thấy gì cả. Chúng giống như những kẻ điếc, câm, và 
mù, không thể quây về (với Chính đạo của Allah). 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 16 – 18). 

مع  ﴿ ه   � ِۡ ٰ �َ ََ  ُ ََ  َ َّ ََن � ع  ِۡ ٰ�َ َ ََ ٰفِتِ ََ عم  ا]١٤٢:اسل يادلناال[ ﴾ إِّن �ر

Quả thật, những tên giả tạo đức tin tìm cách lừa dối 
Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào chính 
cạm bẫy của chúng). (Chương 4 – Annisa’, câu 142). 

Allah đã  đánh lừa họ bởi sự quá mức trong việc làm 
của họ, và đó là hình phạt cho họ về những lời nói, hành 
động và sự suy nghĩ xấu về Allah. 

Họ muốn đánh lừa Allah và những người có đức tin 
nhưng thực chất họ chỉ đánh lừa chính bản thân chúng, như 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ََن  ﴿  ۡ ع  ا �َاع ََ ََ مع  َسه  َف 
َ
ٓ أ َّ ِ ََن إ ع  َۡ ا َ�ع ََ ََ ن َخ   ََ ََخ   ََِ َّ �ََ  َ َّ ََن � ع  ِۡ ٰ�َ َ٩ ﴾ 

ا]٩:اسل يادلدمي[

Chúng dối lừa Allah và những người có đức tin nhưng 
thực chất chúng chỉ dối lừa chính bản thân của chúng 
nhưng chúng không cảm thấy điều đó. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 9). 

Họ không cảm thấy rằng họ đang dối lừa bản thân 
họ, họ cứ tưởng họ đang mang lại lợi ích cho bản thân họ 
nên cứ chìm đắm trong sự mưu toan của họ, càng ngày họ 
càng tăng thêm nhiều tội lỗi, vô đức tin, lệch lạc và trái 
nghịch tôn giáo nhưng họ cứ tưởng họ đang trở nên tốt đẹp. 

Tất cả những hành động, những toan tính mưu đồ 
của họ chỉ làm hại chính  bản thân họ chứ không thể hãm hại 
được Allah bất cứ một điều gì, và họ cũng không thể hãm 
hại được Thiên sứ của Ngài và những người có đức tin bởi lẽ 
những người đó luôn đi theo sự hướng dẫn của Allah, Đấng 
Tối Cao. 

Và một trong những hình phạt dành cho những 
người Munafiq trên thế gian này nữa là họ bị trừng phạt bởi 
tài sản và con cái của họ cho đến khi chết đi trong tình trạng 
hoàn toàn vô đức tin, như Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َعَيا  ﴿ �ّ � ِِ م بَِها  ََه  َعّذِ ن � 
َ
َّ  أ �  ۡ َِ َما َۡ  َّ ِ ۚ إ مع  ُ  ۡ ٰ �َ َع َ

أ ََ مع  ٰر ه  ََ َع َ
بعَم أ َِ َ عع  ََ ََ

ََن   ۡ مع َ�ٰفِ  ُ ََ مع  ه  س  َف 
َ
َق أ َُ َع ََ ا]٨٥:ال ةسل يادل[  ﴾ ٨ََ

Chớ để cho tài sản lẫn con cái của chúng làm Ngươi 
(Muhammad) trầm trồ bởi vì thật ra Allah chỉ muốn 
dùng các thứ đó để trừng phạt chúng nơi trần gian này, 
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và muốn chúng vĩnh viễn ra đi trong tình trạng chúng là 
những kẻ vô đức tin. (Chương 9 – Attawbah, câu 85). 

Một sự trừng phạt khác nữa trên trần gian đối với 
những người Munafiq là Allah làm cho trái tim của họ luôn 
có sự căm phẫn và thù hằn mọi người cho dù mọi người có 
biểu hiện tình hữu nghị đối với họ như thế nào, đó là vì họ 
đã đi tìm sự hài lòng của mọi người bằng sự phẫn nộ của 
Allah, họ chỉ quan tâm và chú trọng đến cuộc sống trần gian 
mà không nghĩ đến Đời Sau, họ đi theo những điều làm 
Allah giận dữ và ghét bỏ những điều làm Ngài hài lòng, họ 
chống đối và không tuân theo sự hướng dẫn của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán về một nhóm người trong 
số họ: 

خ  رََِبةٗ  ﴿ َع َََن ِي  َّ م  � َ�ٰن ه  َ نع خ    ََ َّ  َعلِيٌم  ََ ََ �ََ مع   ََ ُ ل َ� ه  َََتّط ن 
َ
ٓ أ َّ ِ ِِ ُ ل َ�ِِهمع إ

ا]١١٠:اسل يادلل ة[ ﴾ ١َحِكيٌم 

Ngôi thánh đường mà chúng xây dựng sẽ không bao giờ 
chấm dứt nỗi ngờ vực trong lòng của chúng trừ phi trái 
tim của chúng bị cắt ra làm hai. Và Allah là Đấng Am 
Tường Và Thông Suốt (nỗi lòng của chúng). (Chương 9 
– Attawbah, câu 110). 

Một số học giả Tafseer giảng giải lời trừ phi trái 
tim của chúng bị cắt ra làm hai., đây là một sự chế nhạo 
của Allah đối với họ tương ứng với việc họ bày mưu tính kế 
với những người có đức tin cũng như sự chế nhạo của họ, 
Allah trừng phạt họ bằng cách làm cho họ luôn tồn tại trong 
lòng nỗi ngờ vực để trái tim của họ luôn muốn chia rẽ và hận 
thù cho tới khi họ trình diện Allah. 
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Quả thật, Allah dùng một số việc làm tội lỗi của 
những người Munafiq thành hình phạt dành riêng cho họ, 
như Ngài đã phán về một nhóm người trong số họ: 

ّط  ﴿ عم  ََن �ر  َ ََِ  ََلعِم َّ � ََ ِ َِن ؤع عم  ََِ  �ر  ََ �َِِّ  َّ ِ ََن إ  ۡ ِ�َ ََ   ََِ َّ � ََ   ِٰ ََ َۡ ِّ ِِ �ر
ِ�ٌم 

َ
مع َعَذخٌب أ رَه  ََ مع  َِنعه    َّ � َۡ مع َوِخ َِنعه  ََن   ۡ َخ مع ََََسع  ُ َۡ هع سل يا[ ﴾ ٧ۡ 

ا]٧٩:ادلل ة

Những kẻ nói xấu những người ngoan đạo có đức tin về 
việc bố thí, chỉ trích những người bố thí tùy khả năng 
của họ và chê cười họ thì sẽ bị Allah ném trả lại giọng 
điệu chê cười của chúng và sẽ bị trừng phạt đau đớn. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 79). 

Những người Munafiq phạm rất nhiều tội lỗi mà 
hình phạt được đáp trả lại thuộc cùng một loại với những tội 
lỗi đó ở trên thế gian, như đã được nói trong Sunnah rằng ai 
theo dõi thăm dò để vạch ra khuyết điểm của người Muslim 
thì Allah sẽ theo dõi thăm dò để vạch ra khuyết điểm của y, 
ai hãm hại người Muslim thì Allah sẽ hại người đó, ai gây 
khó khăn cho người Muslim thì Allah sẽ gây khó khăn cho 
người đó, ai hạ nhục người Muslim thì Allah sẽ hạ nhục 
người đó, và ai hà khắc với người Muslim thì Allah sẽ hà 
khắc với y. 

لِهۦِۚ  ﴿ ُع َ
َّ بِأ ِ ُ  إ ِ ۡ  �رّسّي عَمكع ِيق  �ر َُ  ََ ا]٤٣:افاَماسل ي[   ﴾ََ

Nhưng mưu đồ độc ác đó không vây hãm ai khác ngoài 
kẻ chủ mưu. (Chương 35 – Fatir, câu 43). 
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  Hình phạt dành cho những người Munafiq trong 
cõi Barzakh (cõi mộ):  

Quả thật, khi họ vĩnh biệt với cuộc sống thế gian, họ 
sẽ đi vào cõi mộ, và họ sẽ bị trừng phạt xuyên suốt trong 
khoảng thời gian ở cõi mộ cho đến Ngày Phục sinh. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

َ ا،«ا الدال ام
اّالا  ُاا  َمع  ة َام 

ُّهال  َّال ابُُها،ام 
َوح 

 
نَُهاص  َ ا

ّ
ّ ر ل  الهالا،ام 

َِ  َ ا الال ا  دامُضال
 ُ
اإال دَ   ا 

َ
اإالّنادل

ا ّمٍ  الُمح  ام ادمّمُج ال الال ُدلُ 
اق  نَت  َُ ا ا ام  نال

 َ ي ُدل ار  دّالهال يَُداال   ار  نال
 ِ ل  ام  ر اُه

 
و�ادهللاا-ص

ي ُدلُ ا.اا-بليهامسل ا ُنار  ُمَؤمال
َ
ّماادم

 
دَُ ادهللاالااف ْ  َ ُّّها

 
ُ اَ َهد 

 
ُااص

ُ
َما.ام   ُسلَ ُِ ََ ُاد

 
اُ اَ يُد  ر 

َّا اد ن  امال  َ َدا  ال ام 
 
اإالل

 
اص ا  َ  ا، ادهللاُاا ال م ه  اابَ   يًاا ال اج  ا ار �  دُهم  ا،  ّنةال

َ
ادل ن  امال ً د َدا  ام  اا،بالهال

َس ال ا،ا
 
اص  َ ي ُدلُ ا ار  دادمّمُج ال

 ِ اه  ُدلُ الال
اق  نَت  َُ اا ام  ُ

 
اُ اَ يُد  فالُمار   ِ

َ
دل ُمن افالُقام 

َ
ّماادم

 
م ص

َّاُيا ُدلُ اد ااه   ُلُ ام 
 
نَُتاص َ ار ل ا.اَُ ام  زَت  َ اس    اُ ا يُد  ار  َنا.ايَت  امال ق  ا ال

ط  ُزَض ُبابالم  م 
ا َ�ال

ل  ادَّد   �َ ا،اا  َناي لاليهال اام  ُاد  ًةاس َام  يَح  او  َُ ي ي ةال َ  ًةا،ار   ْ يٍ ا  مدهادلخا ياا»س  ال
ا.ممال 

“Quả thật, người bề tôi khi được đặt vào ngôi mộ 
của y và mọi người (người thân, bạn bè, những người đến 
tiễn đưa) quay trở về, y sẽ nghe thấy tiếng bước chân của 
họ (lần lượt rời đi), lập tức hai vị Thiên thần xuất hiện và 
cho y ngồi dậy hỏi: 

- Ngươi đã từng nói gì về người đàn ông, có tên 
Muhammad ?  
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- Nếu người bề tôi đó là người có đức tin thì y sẽ 
nói: Tôi chứng nhận Người đích thực là người bề tôi của 
Allah và là vị Thiên sứ của Ngài. 

- Hai vị Thiên thần nói với y: Ngươi hãy nhìn vào 
chỗ ngồi của ngươi trong Hỏa Ngục, quả thật, Allah đã đổi 
chỗ ngồi đó với chỗ ngồi ở nơi Thiên Đàng. Thế là y nhìn 
thấy tất cả hai chỗ đó. 

- Nếu người bề tôi đó là người Munafiq (giả tạo đức 
tin) và Kafir (vô đức tin) thì khi được hai Thiên thần hỏi: 
Ngươi đã từng nói gì về người đàn ông, có tên Muhammad 
? Y sẽ nói: Tôi không biết, tôi chỉ nói theo lời của thiên 
hạ. 

- Hai vị Thiên thần nói: Ngươi không biết ư, ngươi 
không đọc (Qur’an) ư! Thế là y bị đánh bởi một cây búa tạ 
bằng sắt một cái đánh rất mạnh, y la hét (vì đau đớn), 
tiếng la hét của y đều được mọi vật nghe thấy trừ hai sinh 
vật (loài người và Jinn).” (Albukhari, Muslim). 

Và những người Munafiq sẽ phải chịu những hình 
phạt cụ thể khác tương ứng theo một số tội lỗi. Sunnah đã 
cho biết rằng những người đọc Qur’an nhưng không làm 
theo, họ thường ngủ đến quá giờ Salah bắt buộc thì họ bị 
trừng phạt trong cõi mộ, tương tự những người có hành vi 
Zina (gian dâm, thông dâm), ăn đồng tiên cho vay lấy lãi, 
nói xấu sau lưng người khác, mách lẻo chuyện thiên hạ, nói 
dối, không xuất Zakah, không nhịn chay, tất cả những người 
này đều được các Hadith xác thực cho biết rằng họ đều bị 
trừng phạt trong cõi mộ, và những người Munafiq đáng bị 
trừng phạt hơn. 
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  Sự trừng phạt đối với những người Munafiq ở cõi 
Đời Sau: 

Quả thật, các Hadith xác thực đều chỉ rõ rằng vào 
Ngày Phục Sinh, Allah triệu tập tất cả nhân loại tại một địa 
điểm duy nhất để xét xử. Ngài ra lệnh bảo các Thiên thần lôi 
những người vô đức tin vào Hỏa Ngục, còn lại những người 
có đức tin và những người Munafiq. Nabi  nói: 

يُاا« َ ار  اَك دَق  اه  اٍقاف    َناس   َ الاُفا اس َاُجُ ا�ال ن  ٌ اة  س 
 
َاااص ائالًااا ال ُااَ 

 
اَ ُالن 

ُ
اص
ّ
دّلَّيااإَ

ادمُاُجلَسالا َ ا ال ا، ز اًل ا ال َاُجُ 
اس  ن  اة   ٌ س 

 
اص دَق  اه  ا ًامَ اّالف  َم

 
ااص ًةاإَ د د   َ ا َدُمُه اظ  ا   و 

َنا
 
اص   دس 

 
ااص ّم  ُُ ًيا اُهام دسال   ف  ّمالالد  ال  ا»س َاُج  

“Rồi cái cẳng chân sẽ được lộ ra, tất cả những ai từng cúi 
đầu quỳ lạy Allah vì tuân lệnh Ngài trên thế gian đều được 
phép cúi đầu quỳ lạy (trước Allah vào Ngày Phán Xét), và 
tất cả những ai từng cúi đầu quỳ lạy Allah một cách giả 
tạo và phô trương (để được người đời ca tụng tán dương) 
thì cái lưng của họ sẽ cứng đơ lại, mỗi khi họ muốn cúi 
xuống quỳ lạy thì họ chỉ nằm úp xuống”. 

Vào Ngày Phán Xét, người Munafiq được đưa ra 
trình diện trước Allah, Ngài sẽ cho y biết về các ân huệ mà 
Ngài đã ban cho y. Người Munafiq nói: Ôi Thượng Đế của 
bề tôi, bề tôi đã tin tưởng nơi Ngài, tin nơi Kinh sách của 
Ngài, tin nơi các vị Sứ giả của Ngài, bề tôi đã dâng lễ 
nguyện Salah, đã nhịn chay và bề tôi đã bố thí, ... Y cứ tự tán 
thưởng cho bản thân với những việc làm ngoan đạo và thiện 
tốt mà y có thể. 
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Rồi có tiếng phán bảo y: Bây giờ TA sẽ đưa ra nhân 
chứng khởi tố ngươi. 

Y suy nghĩ trong lòng: Ai là kẻ có thể làm chứng 
chống lại mình đây. 

Rồi có tiếng phán bảo với cái đùi của y, thịt của y, 
xương của y: Các ngươi hãy nói đi! 

Thế là, cái đùi của y, thịt của y, xương của y nói 
chuyện về những việc làm của y. Đó là nhân chứng để cho y 
khỏi biện mình cho bản thân. 

Nabi  nói: 

ام ا « ُمن افالُق
َ
ادم ُ ماله  ُطادهللاُام  ال اس َاخ 

ّ
ادل ااُ ماله  يَهال

ل   مدهامال امناس يثاصساا»ب 
ا.همزميا ضادهللابنه

“Và đó là kẻ Munafiq, và đó là kẻ bị Allah giận dữ và phẫn 
nộ” (Hadith do Muslim ghi lại theo lời thuật của Abu 
Huroiroh ). 

Và khi chiếc cầu Sirat được dựng lên bên trên Hỏa 
Ngục, mọi người sẽ được lệnh phải đi qua chiếc cầu này, họ 
sẽ được ban cho ánh sáng tùy theo các việc làm ngoan đạo 
và thiện tốt của họ, và những người Munafiq cũng được ban 
cho ánh sang theo mức độ giả tạo của họ, và khi đi qua cầu 
Sirat ánh sáng của những người Munafiq sẽ tắt lịm đi còn 
ánh sáng của những người có đức tin vẫn sáng soi cho tới 
khi đã hoàn toàn qua khỏi chiếc cầu. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ ِ َِن ؤع عم  ٰ �ر َۡ ََ َِ َع ٰنِِهم� ََ ََ َع
َ
َِ� ََ َِهمع  ِۡ َع

َ
َ َ َع ََ م   ُ ر   ََ ٰ�َ ِٰ  �َسع ََ َِ ؤع عم  ََ�ر

ز   َع ََ �لعَف  ُ ۚ َ�ٰرَِم  ۡ  َ�ِٰ�ََِ  َِيَها َعَ�ٰ
َ َع َِ  َ�عََِها � ٰٞ  َ�عِۡي  َّ َۡ  َِ َع َ م  ��ع هٰ�  َ � �ع

ََ  ١�لعَعِظيم     ََِ َّ ِ ٰفَِ�ٰ   ر ََ عم  ََ�ر ََن  ٰفِت  ََ عم  َ   �ر َِ َ�ت  َع َع ََ ِ ََب ََتع َََا   ۡ ن َخ  �َظ  ََ خ
 ۢ َّ ۥ بَاب  َرٖ  م �ِس  َعَنه  َِب بَ ٗر   ََ�  َخ  ََ  َِمس  مع ََد�ع  �ََ ٓ َرخ ََ َخ   ع  ِۡ َۡ �رع مع ِۡي رِ�  �ََ  َِ

َِ  َُِبلِهِ �لعَعَذخب   ُۥ    ۡ َ�ِٰه ََ َة   ۥ َِيهِ �رّۡ�ع ن ه  ُِ مع   ١بَا َع�  َّ رَمع ََ�   
َ
مع َ ََه  َ  ۡ َنا  �

خ    َ اِ��  َُار ََ َ َع م  � َع�  ّۡ َۡ ََ َ مع  ََبع ََ�رع َ مع  ِع �ّ َۡ ََ ََ مع  َس�  َف 
َ
َ مع أ ََِ ََ مع  َ�ِٰكّن�  ََ بََوٰ 

َر    ۡ ِ �لعَغ َّ م بِد  �ّۡ َۡ ََ  ِ َّ �  ۡ ّع َ
ََ أ ٓ ا َۡ ََةٞ  ١َحّ ٰ  ۡع ِ مع َ َِن�  ذ   ََ ََ َ ؤع  َِ َع َ ََد�ع

م   هٰ�  ََ ع
أ ََ َخ ۚ   ۡ ََِ  َ�َف َّ �  ََِ  ََ ََ  � ِِ عَم ََ �ر �ِئع ََ مع   لَٮٰ�  َع َّ  ﴾ ١�َّار   ِ�َ 

ا]١٥ - ١٢:اسل يادل ي [

Vào Ngày mà Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những người 
có đức tin, nam và nữ: Ánh sáng của họ sẽ chạy trước 
mặt họ và bên phải của họ. Và họ được báo tin mừng: 
“Ngày nay quí vị được tin mừng rằng những ngôi vườn 
Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, các người sẽ 
được sống trong đó đời đời, đấy là một thành công vĩ 
đại”. (Rồi Ngươi sẽ thấy) Ngày mà những kẻ giả tạo đức 
tin, nam và nữ, sẽ nói với những người có đức tin: “Hãy 
đợi chúng tôi với! Hãy cho chúng tôi mượn một chút ánh 
sáng của quí vị!”. Sẽ có lời đáp lại: “Hãy trở lui về phía 
sau các anh và tìm ánh sáng đâu đó đi!”. Thế rồi một bức 
tường cao có cửa sẽ được dựng lên để phân cách đôi bên, 
phía bên trong nó là sự Khoan dung (của Allah) và phía 
bên ngoài của nó sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt. 
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Những kẻ giả tạo đức tin sẽ gọi những người có đức tin: 
“Chẳng phải chúng tôi đã không ở cùng với quí vị đó 
sao?”. Họ đáp: “Vâng, nhưng các anh đã tự để cho mình 
bị cám dỗ, các anh chờ đợi (sự thất bại của chúng tôi), 
các anh nghi ngờ (lời hứa của Allah); và những ước 
muốn hão huyền của các anh đã lừa dối các anh cho đến 
khi Mệnh lệnh của Allah thể hiện. Và tên đại bịp 
(Shaytan) đã lừa gạt các anh về Allah. Cho nên ngày nay, 
việc xin chuộc mạng từ các anh và từ những kẻ không có 
niềm tin sẽ không được (Allah) chấp nhận. Chỗ ở của các 
anh sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), nó xứng đáng với các anh 
và là một nơi đến cuối cùng rất tồi tệ.” (Chương 57 – Al-
Hadith, câu 12 – 15). 

Sự trừng phạt dành cho những người Munafiq là một 
sự trừng phạt vô cùng đau đớn và không ngừng nghỉ, Allah 
đã qui định nơi ở của họ là ở tận đáy của Hỏa Ngục, và họ là 
những người sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nhất trong Hỏa 
Ngục. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ ٰفِتِ ََ عم  ً�خ إِّن �ر ِِ َ مع َ َۡ رَه  لَ  َ�ِ ََ ََِ  �َّارِ   ِۡ َف وع
َ َع رعِك � ّّ � ِِ سل يا[ ﴾ ١ 

ا]١٤٥ :دلناال

Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng 
của hố lửa (Hỏa Ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho 
chúng một vị cứu tinh nào. (Chương 4 – Annisa’, câu 
145). 

Những người Munafiq đã vô đức tin ở trong lòng 
của họ và nhận lấy những kẻ vô đức tin làm đồng minh nên 
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Allah đã để họ ở cùng với những kẻ vô đức tin trong tận đáy 
của Hỏa Ngục có tên là Jahannam, như Allah đã phán: 

﴿  ٰ ََ عم  َ  �ر َِ ا َۡ  َ َّ َهّنَم َ�ِيًعا إِّن � َۡ  ِِ ََ�لعَ�ٰفََِِۡ    ََ :اسل يادلناال[ ﴾  ١فِتِ
140[ 

Quả thật, Allah là Đấng sẽ tập hợp lại tất cả những kẻ 
giả tạo đức tin và bọn phủ nhận đức tin trong 
Jahannam. (Chương 4 – Annisa’, câu 140). 

عم   ﴿ ََ�ر  ََ ٰفِتِ ََ عم  َّ  �ر � َۡ ۚ ِ�َ َََع َهّنَم َ�ِٰ�ََِ  َِيَها َۡ ّفاَر ََاَر  ََ�لعك  ٰفَِ�ِٰ   ََ

مع َعَذخبٞ  رَه  ََ    َّ م  � لََعَنه  ََ  ۚ مع ب ه  تِيٞم  َحسع ا]٦٨:اسل يادلل ة[﴾ا ٦َ�

Allah đã hứa với những người giả tạo đức tin, nam và 
nữ, và với những kẻ vô đức tin, lửa của Jahannam, trong 
đó chúng sẽ phải ở đời đời kiếp kiếp, nó là phần thích 
đáng đối với chúng, và Allah nguyền rủa chúng, và 
chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt không ngừng nghỉ. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 68). 
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Bài học thứ mười hai 

Những Điều Làm Hỏng Islam 
Khi nào chúng ta biết được rằng người bề tôi không 

thể trở thành người Muslim trừ phi đã chứng nhận lời tuyên 
thệ Shahadah: “Không có Thượng Đế đích thực nào khác 
ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài”, rồi 
thờ phượng một mình Allah duy nhất, tuân thủ theo sự 
hướng dẫn và dạy bảo của Thiên sứ ; khi nào chúng ta 
biết rằng lời chứng nhận “Không có Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah” là biểu hiện của Ikhlas (sự thành 
tâm) trong thờ phượng riêng một mình Allah duy nhất, sự 
thờ phượng dựa trên tình yêu, tôn vinh và tuân thủ; và khi 
nào chúng ta biết được rằng lời chứng nhận “Muhammad là 
vị Thiên sứ của Ngài” là biểu hiện tình yêu thương đối với 
Người, tin tưởng và tuân theo sự hướng dẫn của Người; thì 
chúng ta hãy biết rằng người nào nghịch lại với lời chứng 
nhận Shahadah này là người bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam, 
là người phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài, cho dù y có 
dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay, và luôn khẳng định y là 
người Muslim đi chăng nữa. 

Bởi lẽ đó, quả thật ai phủ nhận một điều gì đó trong 
các điều: Ikhlas trong thờ phượng Allah, yêu thương Ngài, 
tôn vinh Ngài, tuân thủ mệnh lệnh của Ngài, cũng như yêu 
thương Thiên sứ , tin tưởng Người và tuân theo sự hướng 
dẫn, chỉ dạy của Người; thì y đã phủ nhận Islam của y. 

Nếu sự phủ nhận này được thể hiện một cách công 
khai bên ngoài lẫn ở trong lòng tức phủ nhận lời chứng thực 
Shahadah và hoàn toàn không thực hiện một điều gì theo lời 
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Shahadah thì đó là người vô đức tin thực thụ, còn nếu như 
bên ngoài biểu hiện Islam nhưng ở trong lòng lại phủ nhận 
nó thì đó là người Munafiq. 

Còn đối với người nào đã là người Muslim thực thụ 
tức sau khi đã chứng nhận lời tuyên thệ Shahadah và thực 
hiện theo đúng nội dung ý nghĩa của nó, rồi sau đó phủ nhận 
một trong các điều trên thì y là kẻ bị trục xuất khỏi tôn giáo 
Islam. 

Sự bị trục xuất khỏi Islam có thể bằng lời nói, hành 
động, hoặc bằng tâm niệm, nếu như nó thể hiện sự phủ nhận 
bản chất thực sự của lời Shahadah: “Không có Thượng Đế 
đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên 
sứ của Ngài”. 

Những hình ảnh làm hỏng Islam, những điều khiến 
bị trục xuất khỏi Islam rất nhiều không thể liệt kê hết, tuy 
nhiên, có thể liệt kê một số điều tiêu biểu dưới đây: 

 Điều thứ nhất: Thuyết vô thần, tức phủ nhận hoàn 
toàn sự tồn tại của Allah. Những hình ảnh của điều này: 

  Cho rằng mọi sự tạo hóa tức vũ trụ càn khôn này tự 
nhiên mà có. 

  Cho rằng thế giới vũ trụ này sẽ tồn tại mãi mãi, và 
tất cả mọi sự vật không có khởi điểm trong sự vô tận. 

 Điều thứ hai: Đại Shirk,  nhận lấy thần linh ngang 
hàng cùng với Allah, bao gồm các dạng: 

 Dạng thứ nhất: Shirk trong thờ phượng, đó là hướng 
một hình thức thờ phượng nào đó trong các hình thức thờ 
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phượng đến với ai (vật gì) khác ngoài Allah chẳng hạn như: 
Du-a (cầu nguyện), giết tế, nguyện thề, cầu xin phù hộ, ... 

Một số hình ảnh cho dạng Shirk này: Những người 
thờ phượng các bụt tượng, thờ phượng các vị Nabi, thờ 
phượng những người ngoan đạo, những người này cầu 
nguyện đến họ thay vì cầu nguyện Allah, nhờ họ can thiệp 
với Ngài, van xin khấn vái họ ban phúc lành và tránh điều 
dữ. 

Ai làm như thế thì người đó là người thờ đa thần vô 
đức tin, còn nếu như y làm thế nhưng y vẫn khẳng định rằng 
y là người Muslim, y luôn nói “  

ّ
َال َال   ِ ِ 

اهللاُ  َ  ”, y dâng lễ 
nguyện Salah, y bố thí, y nhịn chay, đi hành hương và làm 
điều thiện tốt thì y đã phạm vào đại Shirk làm mất đi toàn bộ 
giá trị của mọi việc làm, phủ nhận tôn giáo Islam. 

 Dạng thứ hai: Shirk trong Rububiyah (sự tạo hóa, 
chi phối và điều hành vũ trụ). Một số hình ảnh của dạng này: 

1- Một số người thờ đa thần tin rằng các thần linh của 
họ có quyền năng chi phối vũ trụ, rằng chúng biết về cõi vô 
hình, chúng có khả năng ban mưa, ban bổng lộc, có khả năng 
làm cho khỏi bệnh, ban cho con cái, vợ chồng, và tiền bạc, 
rằng chúng có quyền năng xua đuổi những tai họa, và có khả 
năng nghe thấy và đáp lại lời nguyện cầu. 

2- Những người thờ lửa tin rằng vũ trụ này được tạo ra 
từ hai đấng tạo hóa: ánh sáng và bóng tối. 

3- Một số người thái quá của phái Sufi và Shi’ah tin 
rằng một số vị Imam, một số vị chức sắc của họ biết được 
những điều vô hình, họ có khả năng chi phối vũ trụ, họ có 
khả năng đáp lại lời cầu nguyện và ngăn chặn điều dữ. 
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Và một trong những điều thuộc dạng Shirk trong 
Rububiyah nữa, đó là xét xử bằng các luật không thuộc đạo 
luật của Allah ban xuống. Người nào phán xét bằng các luật 
không phải là đạo luật được ban xuống từ Allah thì người đó 
là tà thần bởi y đã tự cho bản thân y có quyền năng ngang 
hàng với Allah trong việc ban hành đạo luật. 

 Dạng thứ ba: Shirk trong tuân lệnh, đó là tuân theo 
những người chức sắc và quyền hành làm những điều Allah 
qui định Haram và cấm làm điều Allah cho phép. 

Một số hình ảnh của dạng này: 

1- Nhờ tà thần xét xử, người nào nhờ tà thần xét xử 
một cách có chủ đích thì y là kẻ vô đức tin, không phải là 
người có đức tin nữa, bởi Allah đã phán: 

َع  ﴿ ََ  ََِ َّ � ََ ِ َۡ إ رَمع ََ
َ
بعلَِم َ َۡ   َِ  َََِ

 
ٓ أ ا ََ ََ َََِ  إَِ�عَم 

 
ٓ أ ن َخ  بَِما ََ خ ََ مع  ه  َّ َ

ََن َ م   �
  ۡ َِۡ َ ََ ۦ   َخ  بِهِ  ۡ ف  ن ََ�ع

َ
خ  أ َٓ  ۡ ِّ

 
ۡع أ َُ ََ َِت  ٰغ  َّ ََ �ل ِ َٓخ  إ َََحاَكم  ن َ�

َ
ََن أ  ۡ َِ  َۡ

 ٗۡ َٰ�ۢ بَعِي ََ مع َ� ن َ ِضّله 
َ
ٰ   أ ََ  ]60:اسل يادلناال[  ﴾ ٦خ �رّايع

Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã 
xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã được ban 
xuống cho Ngươi và nơi điều đã được xuống vào thời 
trước Ngươi hay sao? Chúng muốn nhờ Tà thần xét xử 
công việc của chúng trong lúc chúng được lệnh phải tẩy 
chay Tà thần. Và Shaytan muốn dắt chúng lạc xa khỏi 
đạo. (Chương 4 – Annisa, câu 60). 

 Tuy nhiên, đối với một đất nước hay một xứ sở nào 
đó không áp dụng đạo luật của Allah ban hành, nhưng có 
một vấn đề cần phải được làm sáng tỏ để trả lại công bằng 
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thì người Muslim được phép nhờ đến một số người mà y cho 
rằng họ là những người luôn giữ công lý. Trường hợp này y 
không phải là kẻ vô đức tin nơi Allah và Thiên sứ của Ngài, 
bởi câu nói của Nabi  với các vị Sahabah của Người khi 
Người cho phép họ di cư đến xứ Habashah: 

ادُهللاا« َا    ا�  َّ اس  هال سال
ابالدال    ُدَلد

َ
ُه،اف ال نَ   ٌ ابال س 

 
ل ُ اص َِ اُه

 
اَ ًِ لال ام  ةال  َ  ب 

َ
ادل َال  َ

 
إالّنابْال

يَهالا ََتَُ ارال
 
ّمااص َم ًجاامال  َ  مدهادليدقامناس يثاصماسلمةابِسناساا»ال ُنَ اف م ًجاام 

ا.سان

“Quả thật, ở tại vùng đất Alhabashah có một vị vua không 
đối xử bất công với bất cứ ai, bởi thế, các ngươi hãy đến tị 
nạn ở xứ sở của ông ta cho tới khi Allah mở cho các ngươi 
một lối thoát.” (Hadith do Albayhaqi ghi lại theo lời thuật 
của Ummu Salabah với đường dẫn truyền tốt). 

Và đức Vua của xứ Alhabashah, Annaja-shi, lúc bấy 
giờ chưa vào Islam, và khi có vấn đề gì đó bất công thì họ đã 
nhờ đến sự phán xét của ông ta. Đây là bằng chứng cho phép 
nhờ phán xét đến ai đó mà chúng ta biết y có thể phán xét 
một cách công bằng. 

Người Muslim trong trường hợp khẩn cấp cần đến 
một người nào đó phán xét (không theo luật của Allah) nhằm 
đòi lại công bằng cho y vì không còn cách nào khác thì đây 
không phải là vô đức tin. 

Còn nếu như nhờ đến một ai đó được thờ phượng 
cùng với Allah để phán xét như nhờ các thầy bói, thầy bùa, 
... thì không được phép. 
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2- Tuân theo các vị học giả xấu và những người xét xử 
không theo luật của tà thần trong việc cho phép làm điều 
Haram và cấm làm điều Halal (cho phép) và cho rằng đó là 
luật của Allah. 

 Điều thứ ba: Tự cho bản thân có những đặc điểm 
của Allah về Rububiyah (sự tạo hóa, chi phối và điều hành), 
hoặc Uluhiyah (quyền được thờ phượng), hoặc các tên gọi 
cũng như thuộc tính siêu việt của Ngài. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1- Một số kẻ đã kêu gọi mọi người thờ phượng bản 
thân họ. 

2- Tự cho bản thân biết những điều ở cõi vô hình. 

3- Tự xưng có quyền năng làm cho người chết sống lại. 

 Điều thứ tư: Tự xưng là người mang sứ mạng Nabi. 
Tất cả giới học giả đều đồng thuận rằng người nào tự xưng 
là người mang sứ mạng Nabi là kẻ vô đức tin. 

Cũng nằm trong điều này là ai đó tự xưng có khả 
năng ban xuống một thứ gì đó giống như Qur’an mà Allah 
đã ban xuống. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٞ َ َح إَِ�عهِ َ�ع رَمع ََ  ََ  ّ ََ ِ َ إ ِِ َ
 
َع َُاَ  أ َ

ِ َكِذبًا أ َّ � َ ََ  ٰٰ َ�َ َع ِّّمِ  � لَم   َع َ
ََ ع أ ََ 

   َّ �  َ ََ َ
َ
آ أ ََ  َۡ ۡع َِ    ََِ

 
ََ  َُاَ  َوأ ا]٩٣:اسل يادألّاام[ ﴾ ََ

Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ 
thừa cho Allah,  hoặc y nói: “Tôi đã nhận được sự mặc 
khải” trong lúc y đã không nhận được điều mặc khải 
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nào; và y đã nói: “Ta sẽ ban xuống điều giống như điều 
Allah ban xuống”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 93). 

 Điều thứ năm: Phủ nhận Allah và phủ nhận Thiên 
sứ của Ngài. 

Người nào phủ nhận Allah và phủ nhận Thiên sứ của 
Ngài thì người đó là kẻ vô đức tin, không còn là người 
Muslim nữa, được đồng thuận từ tất cả giới học giả. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1- Bác bỏ những điều đã được biết rõ từ tôn giáo chẳng 
hạn như bác bỏ tính bắt buộc của việc dâng lễ nguyện Salah, 
hoặc Zakah, bác bỏ sự nghiêm cấm cho vay lấy lãi hoặc bác 
bỏ sự nghiêm cấm ăn thịt heo. 

2- Phủ nhận một điều gì đó từ các tên gọi và thuộc tính 
của Allah, không phải là do không hiểu biết hoặc là chỉ 
mang tính suy diễn. 

3- Phủ nhận một điều gì từ Kinh Qur’an. 

4- Khẳng định có sự mâu thuẫn, khác biệt và biến dạng 
trong Kinh Qur’an. 

5- Phủ nhận Sunnah của Nabi. 

6- Phủ nhận sự phục sinh và thưởng phạt ở Đời Sau. 

7- Không phủ nhận những ai đã không lấy Islam làm 
tôn giáo từ những người Do thái, Thiên Chúa, những người 
thờ lửa, những người vô thần và những người thờ bụt tượng. 
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8- Cho rằng một người được phép rời khỏi hệ thống 
giáo luật của Muhammmad  giống như AlKhadir được 
phép rời khỏi hệ thống giáo luật của Musa . 

9- Khẳng định một điều gì đó là Halal trong khi điều 
đó thực chất là Haram với bằng chứng đã rõ ràng, không cần 
phải suy luận và diễn giải gì cả. 

10-  Tin vào kẻ đã tự xưng đang mang sứ mạng Nabi. 

11-  Khẳng định rằng thông điệp mà Nabi  mang đến 
là chỉ dành riêng cho người Ả rập.  

12- Khẳng định rằng Allah, Đấng Tối Cao, hài lòng việc 
người bề tôi cầu nguyện ai đó khác ngoài Ngài trong số 
những người ngoan đạo và những ai khác. 

13- Vu khống người mẹ của những người có đức tin, bà 

A’ishah , phu nhân của Nabi về điều mà Allah đã giải 
oan cho bà, và tương tự, vu khống cho những người mẹ khác 
của những người có đức tin. 

Tất cả những gì được xác thực rằng nó phủ nhận 
Allah và phủ nhận Thiên sứ của Allah thì đều là những điều 
làm hỏng Islam. Tuy nhiên, phải nên phân biệt sự phủ nhận 
thông tin dựa trên cơ sở thiếu kiến thức hoặc do chưa được 
biết, hoặc chưa rõ, hoặc người phủ nhận chỉ suy luận nội 
dung ý nghĩa của thông tin, với sự phủ nhận những điều đã 
được rõ ràng không có sự bất đồng quan điểm trong giới học 
giả. 

 Điều thứ sáu: Sự ngờ vực. 
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Sự ngờ vực phủ nhận niềm tin bắt buộc, người nào 
nghi ngờ trong việc tin tưởng thông điệp của Allah cũng như 
thông điệp của Thiên sứ của Ngài thì người đó là kẻ vô đức 
tin. 

Phủ nhận, nghi ngờ là hai điều phủ nhận niềm tin bắt 
buộc. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1- Nghi ngờ về sự vô đức tin của những người không 
theo tôn giáo Islam. 

2- Nghi ngờ về sự phục sinh sau khi chết. 

3- Nghi ngờ về việc Qur’an được bảo toàn khỏi việc 
cải biên, bóp méo và chỉnh sửa. 

 Điều thứ bảy: Ghét Allah và Thiên sứ của Ngài, và 
ghét tôn giáo Islam. 

Ghét là phủ nhận tình yêu bắt buộc, người nào ghét 
Allah và Thiên sứ của Ngài hoặc ghét tôn giáo Islam thì y là 
kẻ vô đức tin, bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 

Những thứ cùng loại với điều này: 

1- Chửi rủa Allah và Thiên sứ của Ngài, chửi rủa tôn 
giáo Islam, hạ thấp bản chất vĩ đại và thiêng liêng của Allah 
và địa vị của Nabi . 

2- Ghét các vị Sahabah, chửi rủa họ và khẳng định họ 
là những kẻ vô đức tin. 
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3- Ghét các vị Imam trong tôn giáo cũng như những 
học giả dẫn truyền lại các lời di huấn xác thực và gánh vác 
trọng trách giữ gìn và duy trì hệ thống giáo luật. 

 Điều thứ tám: Chế giễu Allah, các lời phán của 
Ngài và Thiên sứ của Ngài, đây là sự vô đức tin phủ nhận 
tình yêu bắt buộc cũng như sự tôn vinh bắt buộc. 

Những thứ cùng loại với điều này: 

1- Xem thường quyển kinh Qur’an. 

2- Xem nhẹ và khinh thường bất cứ một biểu hiệu nào 
trong các biểu hiệu của Islam. 

 Điều thứ chín: Nhận lấy những người vô đức tin 
làm những người bảo hộ thay vì những người có đức tin, 
điều này gồm có hai điểm: 

- Yêu thương những người vô đức tin về tôn giáo của 
họ, đồng thuận và hài lòng với tôn giáo của họ. 

- Ủng hộ, giúp đỡ những người vô đức tin chống lại 
những người Muslim. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1- Thăm dò tình báo tình trạng của người Muslim để 
phục vụ việc cải thiện cho những người vô đức tin. 

2- Chúc tụng những người vô đức tin về các đại lễ của 
họ, hài lòng với những điều họ làm trong việc Shirk và vô 
đức tin với Allah. Còn đối với ai tham gia cùng với họ, ăn 
cùng với họ, cùng nghe và thưởng thức những điều Haram 
với họ trong khi trái tim thì phủ nhận sự vô đức tin và Shirk 
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của họ thì người đó đang ở trên bờ của sự hủy diệt, bởi vì 
nếu họ bị trừng phạt thì sự trừng phạt đó sẽ bao trùm cả y. 

3- Dựng lên các nơi thờ phượng để thờ phượng ai (vật 
gì) khác ngoài Allah, hoặc giúp đỡ những kẻ vô đức tin dựng 
lên các nhà thờ, các tượng đài để làm nơi cầu nguyện ai (vật 
gì) khác ngoài Allah. 

4- Gây chiến với những học giả, những người truyền 
giáo đang duy trì giáo luật Islam, tìm cách ngăn cản gây khó 
khăn cho họ trong việc kêu gọi mọi người đến với Islam. 

5- Có những hành đồng gây yếu thế cho những người 
Muslim để người ngoại đạo có cơ hội chi phối và cai trị. 

 Điều thứ mười: Sự quay lưng và chống đối. 

Người nào quay lưng với sự tuân lệnh Allah và 
Thiên sứ của Ngài thì không phải la người Muslim, bởi y đã 
không chấp hành theo tôn giáo của Allah, y không thực hiện 
các bổn phận và nghĩa vụ cũng như không tránh những điều 
nghiêm cấm. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1- Một người thấy rằng việc tuân lệnh Allah và tuân 
lệnh Thiên sứ của Ngài là không bắt buộc, y không bắt buộc 
phải chấp hành theo đúng mệnh lệnh của Allah và mệnh lệnh 
của Thiên sứ của Ngài . 

2- Chống lại mệnh lệnh của Allah và Thiên sứ của 
Ngài  một cách hoàn toàn, không chịu tìm hiểu tôn giáo, 
không học hỏi những điều để tuân lệnh Allah và Thiên sứ 
của Ngài . 
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Còn đối với ai biết rằng có bổn phần phải tuân lệnh 
Allah và Thiên sứ của Ngài , y đã chấp hành theo nhưng 
có sai phạm vào một số điều trái lệnh thì y không phải là kẻ 
vô đức tin với những điều trái lệnh đó. 

Một trong những điều nằm trong sự quay lưng và 
chống đối: là không dâng lễ nguyện Salah. Lễ nguyện Salah 
là trụ cột của tôn giáo, khi nào người bề tôi không thực hiện 
nó một cách hoàn toàn thì đó là sự chống đối với tôn giáo 
của Allah. Umar bin Alkhattab  nói: “Ai lơ là với nó thì 
đối với những bổn phận khác y càng lơ là hơn”. 

Những điều làm hỏng Islam được nêu trên đây là 
những điều phủ nhận hoàn toàn lời tuyên thệ Shahadah. Ai 
phạm vào một trong những điều này sau khi đã là người 
Muslim trong trạng thái có ý thức và không bị cưỡng ép thì 
người đó là kẻ vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 
Nếu y chết trong tình trạng đó thì y sẽ phải ở trong Hỏa 
Ngục đời đời kiếp không có ngày trở ra. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

﴿  ٞۡ ِ ََ َنَ  ُ ََ َيم  ع  ََ مع َع  َِۡنِهِۦ  َِن�  ۡع  ِۡ ََ ۡع ََ  ََ إكَِم  ََ َٰ  َ  
مع ََأ ٰل ه  ََ عع

َ
َحبَِط ع أ

ََن  مع َِيَها َ�ِٰ�   ُ َ�ٰب  �َّارِ�  َع َ
إكَِم أ َٰ  َ  

أ ََ ةِ�  َۡ َِ ��ََ َعَيا  �ّ سل يا[ ﴾ ٢ِِ �
 ]217ا:لدميد

Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng 
không có đức tin thì sẽ là những người mà việc làm sẽ trở 
thành vô nghĩa ở đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ làm bạn 
với Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời.  (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 217). 
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Còn người nào phạm vào một trong các điều làm 
hỏng Islam này ở trong lòng nhưng bền ngoài vẫn biểu hiện 
Islam thì y là kẻ Munafiq thuộc dạng đại Nifaq, chúng ta sẽ 
quan hệ đối xử bên ngoài với y cũng giống như những người 
Muslim bình thường, còn những gì thầm kín trong lòng y thì 
chúng ta phó thác cho Allah. 

Những điều làm hỏng Islam được chia thành hai 
cấp độ: 

  Cấp độ thứ nhất: Vô đức tin một cách rõ ràng, đó 
là rơi vào sự vô đức tin không cần phải xem xét vì nó không 
mang một yếu tố mơ hồ nào, cũng như chẳng hàm chứa bất 
cứ một lý do bào chửa nào: lý do thiếu hiểu biết, hoặc chỉ 
mang tính suy luận, hoặc do bị cưỡng bức. 

Hình ảnh tiêu biểu cho cấp độ này chẳng hạn như: 
người nào khẳng định bản thân thuộc một tôn giáo không 
phải là Islam tức thờ phượng ai (vật gì) khác ngoài Allah, 
những ai chửi rủa Allah và Thiên sứ của Ngài , những ai 
chế giễu và nhạo báng tôn giáo, những ai phủ nhận Qur’an 
hoặc Sunnah hoặc phủ nhận một thông tin nào đó của tôn 
giáo trong khi thông tin đó đã được khẳng định một cách rõ 
ràng. 

Những người thuộc cấp độ này bị phán quyết bởi sự 
vô đức tin của họ rằng họ là những người sẽ bị đày vào Hỏa 
Ngục khi nào đã xác thực rằng họ chết trong tình trạng như 
thế. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ن �َسع ا﴿
َ
َٓخ  أ ن  ََ خ ََ   ََِ َّ � ََ  ِ ّ ِِ ا َنَن رِلّن ََ  َِۢ  ٰ�َ ۡع  ُ ِّ  َ  

َٓخ  أ َع َنَ  َ ر ََ  ََ ِ �ِ �ع َخ  رِلعم   ۡ فِ ََغع

َِحيِم  ِع َ�ٰب  � َع َ
مع أ ه  َّ َ

مع َ َ رَه  َّ ا ََبَ ََ  ِۡ  ]١١٣:اسل يادلل ة[ا﴾١ََعع
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Nabi và những người có đức tin không được phép xin 
(Allah) tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà 
con ruột thịt của họ đi chăng nữa sau khi  đã rõ rằng họ 
là những người bạn của Hỏa ngục. (Chương 9 – 
Attawbah, câu 113). 

  Cấp độ thứ hai: Sự vô đức tin chưa rõ ràng, cần 
phải đánh giá và nhận định. Cấp độ này được chia thành hai 
loại: 

 Loại thứ nhất: Là những điều hàm chứa các lý do 
bào chửa như lý do bị cưỡng ép, hoặc do bị mất ý thức, hoặc 
nội dung ý nghĩa của vấn đề chưa được rõ cần sự suy luận, 
hoặc do thiếu hiểu biết. 

Trường hợp nội dung ý nghĩa của vấn đề chưa được 
rõ thì cần phải làm sáng tỏ, hoặc thiếu hiểu biết thì cần phải 
học hỏi và tìm hiểu, nếu như nội dung ý nghĩa của vấn đề đó 
đã được sáng tỏ rõ ràng và được hiểu thực sự rằng nó đích 
thực là điều vô đức tin mà ai đó vẫn ngoan cố thì y được 
phán rằng là kẻ vô đức tin, còn nếu như vấn đề vẫn còn nằm 
trong sự mơ hồ đối với ai đó thì không được phép phán xét y 
là kẻ vô đức tin. 

Cũng chính vì lẽ trên nên các vị Imam thuộc hệ phái 
Sunnah không cho phép phán xét là vô đức tin đối với một 
số nhóm người lệch lạc đã phủ nhận một số tên gọi và thuộc 
tính của Allah lý do là họ vẫn còn mơ hồ trong các suy luận, 
tuy nhiên, những người này vẫn được xem là những người 
làm điều Bid’ah xấu xa và tội lỗi. 

Trong loại này, chỉ được phán quyết rằng việc làm 
đó là việc làm vô đức tin chứ không được phán quyết bằng 
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cách chỉ định cụ thể ai đó là kẻ vô đức tin ngoại trừ đã xác 
định rõ các yếu tố, các điều kiện cho phép như thế. 

 Loại thứ hai: Điều làm hỏng Islam thuộc những điều 
làm hỏng nằm trong phạm vi còn tranh cãi của giới học giả, 
tức người xem xét về những điều đó còn vướng một điều gì 
đó chưa được rõ ràng cụ thể, không có sự nhận định đâu là 
đúng nhất và hợp lý nhất. 

Giới học giả đã không đồng thuận với nhau về một 
số điều làm hỏng Islam của một người, tiêu biểu: 

1- Bỏ bê việc dâng lễ nguyện Salah một cách lười 
biếng và lơ là, nhưng không phủ nhận tính bắt buộc của nó 
cũng như không ngạo mạn chống đối trong việc thực hiện 
nó. 

Quan điểm đúng nhất rằng người nào từ bỏ hoàn 
toàn việc dâng lễ nguyện Salah thì y là kẻ vô đức tin; còn 
người nào có lúc dâng lễ nguyện Salah, có lúc thì bỏ bê nó 
thì người đó là kẻ tội lỗi bị hứa hẹn sẽ phải chịu sự trừng 
phạt về sự xao lãng nghĩa vụ tôn giáo, tuy nhiên, y không 
được phán quyết là kẻ vô đức tin. 

Đây là quan điểm trung lập giữa hai quan điểm đưới 
đây: 

- Quan điểm thứ nhất: là kẻ vô đức tin đối với ai bỏ 
một lần dâng lễ nguyện Salah. 

- Quan điểm thứ hai: Không phải là người vô đức tin 
cho dù có bỏ hoàn toàn việc dâng lễ nguyện Salah đi chăng 
nữa. 
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2- Sihr (Ma thuật và bùa ngải), quả thật, giới họ giả đã 
bất đồng quan điểm với nhau về sự vô đức tin của những ai 
học, dạy và dùng Sihr. Quan điểm đúng nhất là Sihr là việc 
làm vô đức tin, là một hành vi Shirk thuộc dạng đại Shirk 
bởi vì có sự cầu xin sự giúp đỡ của các tên Shaytan cũng 
như giết tế dâng cúng và thề nguyện đến chúng, và đây là 
những việc làm mà giới học giả không có sự bất đồng quan 
điểm rằng chúng khiến một người trở thành kẻ vô đức tin 
nếu như phạm phải. 

Tuy nhiên, một số học giả lại gọi các thủ thuật ẩn 
cũng như những ảo giác quang học là Sihr, một số khác thì 
lại liệt kê việc dùng một số loại thảo mộc để làm ảnh hưởng 
đến tâm trí cũng như cơ thể của con người là Sihr. Mục đích 
của họ là để không phán quyết cho người dùng Sihr là vô 
đức tin một cách hoàn toàn mà cần phải giảng giải và phân 
tích đến bản chất của nó. Nếu Sihr thông qua sự cầu xin sự 
trợ giúp của các Shaytan cũng như dâng cúng đến chúng thì 
đó mới là vô đức tin, còn nếu Sihr không thông qua những 
việc làm đó thì chỉ phê bình những gì bị nghiêm cấm chứ 
không phán quyết là vô đức tin. 

3- Không thực hiện nghĩa vụ đóng Zakah, nhịn chay 
Ramadan và đi hành hương Hajj. 

Một số học giả cho rằng người nào bỏ một điều nào 
đó trong các nghĩa vụ này sẽ trở thành kẻ vô đức tin cho dù y 
không phủ nhận tính bắt buộc của chúng đi chăng nữa. Quan 
điểm đúng nhất là người nào không thực hiện chúng thì 
không được phán quyết là kẻ vô đức tin ngoại trừ y phủ nhận 
tính bắt buộc của những việc làm đó. Do đó, sự phán quyết 
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vô đức tin là khi nào y phủ phủ nhận các mệnh lệnh của 
Allah và mệnh lệnh của Thiên sứ . 

Quả thật, các Hadith Sahih đã chỉ rõ rằng những ai 
không thực hiện những bổn phận này thì sẽ bị trừng phạt ở 
Đời Sau, rồi họ được cho thấy con đường của họ, hoặc là 
đến Thiên Đàng hoặc là đến Hỏa Ngục. Đây là bằng chứng 
nói lên họ không phải là những kẻ vô đức tin.  

Một số việc làm khiến một người bị trục xuất khỏi 
tôn giáo có thể tập hợp nhiều điều làm hỏng Islam, và sự vô 
đức tin được hình thành trên nhiều phương diện. 

Thí dụ cho điều đó: Người phán xét dựa theo những 
đạo luật khác với đạo luật được Allah ban xuống, y yêu thích 
và ưu tiên đạo luật của tà thân lên trên đạo luật của Allah. 
Bởi thế, y trở thành kẻ vô đức tin trên nhiều phương diện: 

- Y là kẻ vô đức tin vì y phán xét không theo đạo luật 
được Allah ban xuống, và y tự cho bản thân có quyền chia sẻ 
với Allah trong việc ban hành đạo luật. 

- Y là kẻ vô đức tin bởi vì y đã cho phép làm những 
điều Allah qui định là Haram trong khi điều Haram đó đã 
được trình bày rõ trong tôn giáo Islam. 

- Y là kẻ vô đức tin bời vì y đã phủ nhận Allah và 
Thiên sứ của Ngài bởi y đã yêu thích đạo luật của tà thân 
hơn là đạo luật của Allah, Đấng Tối Cao. 

Và một trong những điều nên biết là một số người 
vô đức tin, những người bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam 
thường rơi vào nhiều điều làm hỏng Islam, một số họ phạm 
vào đại Shirk, phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài, ghét bỏ 
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tôn giáo Islam, làm đồng minh với những người ngoại đạo, 
... mỗi khi người bề tôi càng phạm nhiều điều làm hỏng 
Islam thì sự vô đức tin của y càng lớn, và sự trừng phạt dành 
cho y càng nặng nề và đau đớn nhiều hơn. 

 Sự vô đức tin được chia làm hai dạng: Sự vô đức 
tin công khai và sự vô đức tin thầm kín. 

  Sự vô đức tin công khai: đó là biểu hiện công khai 
các việc làm vô đức tin, sự vô đức tin được phán quyết dựa 
trên những gì được biểu hiện công khai. 

  Sự vô đức tin thầm kín: đó là những việc làm vô đức 
tin không biểu hiện công khai ra bên ngoài, nó được che đậy 
trong nội tâm chỉ có Allah mới biết rõ nó như thế nào. Nó 
tồn tại ngay trong những con người mà chúng ta nhìn thấy 
những biểu hiện Islam của họ ở bên ngoài, đó là những 
người Munafiq, lúc bấy giờ chúng ta sẽ quan hệ đối xử với 
họ giống như đối xử với những người Muslim theo những gì 
được công khai ở bên ngoài, tuy nhiên, vào Ngày Sau, họ sẽ 
cùng với những người vô đức tin ở tận đáy của Hỏa Ngục 
được gọi là Jahannam, họ sẽ phải ở trong đó mãi mãi và mãi 
mãi. 

Trong nhân loại, cũng có người công khai phạm vào 
một trong những điều làm hỏng Islam trước mặt thiên hạ 
nhưng họ lại có những lý do bào chửa cho hành vi của họ 
chẳng hạn như do mất đi ý thức hoặc do không hiểu biết, 
nhưng dù thế nào thì vào Ngày Phục Sinh con người sẽ được 
phục sinh theo tình trạng mà y đã chết: đức tin hay vô đức 
tin. 
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Một trong những điều nên lưu ý là người Muslim 
không nên phán quyết ai đó là kẻ vô đức tin khi vấn đề chưa 
được rõ để khẳng định người đó như thế, bởi Nabi  có 
nói: 

ا ادمّمُجُ ا« ا  ا   ُ د ااإال
 
يَهالاألال ا  ا  االال ا م   َ ا ن  اة  اإالَن ا ُ ُهم  س 

 
اص ابالهال اب ال   َ

د  ار  فالُم اة  ااي ا
ّ
ََال م 

ل ا َتاب  ا  ا.متفقابليهامناس يثادبنابمما ضادهللابنهاا»ايَهالا  ج 

“Khi một người nói với người anh em đồng đạo của mình 
này kẻ vô đức tin thì quả thật điều đó sẽ xảy ra với một 
trong hai nếu giống như lời y nói, còn không điều đó sẽ trở 
lại với y.” (Albukhari, Muslim ghi lại qua lời thuật của Ibnu 
Umar ). 

Ông Abu Zhar  thuật lại rằng ông đã Thiên sứ của 
Allah  nói: 

نُا«ا
َ
ا  ُجً ابالال َناس ع  ُ ّمادهللاالافَام  اب  َما  ا  

 
اص اامال يَهال

ل  اب  ا   اس 
ّ
اإَال
ماله   ِ

 َ ا ل ةَس  متفقاا»م 
ا.بليه

“Ai gọi một người là kẻ vô đức tin hoặc nói là kẻ thù của 
Allah nhưng không đúng như vậy thì điều đó sẽ quay trở 
ngược lên con người y.” (Albukhari, Muslim). 

Sự lưu ý này là muốn cảnh giác đến việc chửi rủa 
nhau cũng như muốn nhắc nhở đối với những ai không phải 
là những người hiểu biết sâu rộng về kiến thức tôn giáo, 
riêng đối với người có kiến thức tôn giáo sâu rộng thuộc cấp 
bậc có khả năng nghiên cứu và nhận định các luật tôn giáo 
thì nếu y bị sai lầm trong cách nhận định, y không bi coi là 
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kẻ làm theo sự ham muốn của bản thân, ngược lại y được 
ban cho ân phước trên công sức nghiên cứu để tìm kiếm 
chân lý, còn sự sai lầm của y sẽ được tha thứ. 

Quả thật, tất cả những người hiểu biết trong giới học 
giả đều đồng thuận rằng bắt buộc phải giết kẻ bị trục xuất 
khỏi tôn giáo, căn cứ theo lời di huấn của Nabi : 

تُلُلُها«ا ََ ين ُهاف ا اسال
َناب ّ    ا. مدهادلخا يامناس يثادبنابدايا ضادهللابنه »م 

“Ai thay đổi tôn giáo của y thì các ngươi hãy giết chết y.” 
(Albukhari ghi lại với lời thuật của Ibnu Abbas). 

Người nào chết trong trạng thái là kẻ bỏ đạo thì sẽ 
không được tắm rửa cho, không được liệm, không được 
dâng lễ nguyện Salah, không được chôn cất trong khu mộ 
của những người Muslim, tài sản của y không được kế thừa 
và không được cầu nguyện cho y. 

Còn việc kêu gọi người bỏ đạo phải ăn năn sám hối 
trước khi giết chết y là căn cứ theo sự xem xét và định đoạt 
của vị Imam, nếu vị Imam có niềm hy vọng rằng y sẽ quay 
về với Islam hoặc y có lý do bào chửa cho điều làm hỏng 
Islam của y thì y được ba ngày suy nghĩ, nếu qua ba ngày mà 
y vẫn không ăn năn sám hối thì y sẽ bị giết vì tội bỏ đạo của 
y. 

Trường hợp vị Imam xét thấy rằng việc sớm giết 
chết y sẽ là điều cải thiện cho cộng đồng Muslim, chẳng hạn 
như do y gây hại đến những người Muslim sau khi đã rời bỏ 
đạo, hoặc sợ y là gián điệp cho người ngoại đạo, hoặc sự bỏ 
đạo của y sẽ làm ảnh hướng xấu đến tư tưởng của những 
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người Muslim thì cứ thi hành nếu như y không chịu ăn năn 
sám hối trước khi y vẫn còn cơ hội. 

Cầu xin Allah phù hộ cho bầy tôi được sống là 
những người Muslim thực thụ, hãy để bầy tôi luôn đồng 
hành cùng với những người ngoan đạo, xin Ngài hãy ban ân 
cho bầy tôi điều tốt lành ở đời này và ở Đời Sau. 

Lạy Thượng Đế, quả thật Ngài là Đấng Xót Thương 
và Nhân từ. 

   

 

 

 
  


