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Lời mở đầu 

ا اِ�ِ َْمُد
ْ
ْ�َ تَل َِم الَعال اَعَا َرّبِ  اَلتكَاَمُ  َموُ ََ التك لال اَلتكُممَْسِلْ�َ نِْبيَاِء

َ
اتأل ْشَِف

َ
ااأ

َبِّيَِنا ِ ُ�َ  ن َوَ�َ آِ� ٍد  ْجَِعْ�َااْم
َ
اأ ِِ ِد ْْ ََ ا:َلاَ�ْعدُاالَل

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài. Cầu xin bằng an 
và phúc lành cho vị cao quý nhất trong các vị Nabi và các vị 
Thiên sứ, Nabi của chúng ta Muhammad, và cho gia quyến 
của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người . . . 

Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin 
Abdul Wahab  là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các 
sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết 
lòng khen ngợi. 

Sheikh Sulayman Bin Abdullah A-li Ashsheikh  
nói: Về mặt nội dung thì nó là cuốn sách độc nhất chưa từng 
có cuốn sách nào giống như vậy trước đó và là một cuốn 
sách chưa từng có người nào bổ sung sau đó. 

Sheikh Abdurrahman Bin Qasim  nói: Không cần 
phải xem xét về sự có mặt của nó, quả thật cuốn sách đã nổi 
tiếng và mang lại giá trị hữu ích, đã có rất nhiều học giả đã 
nghiên cứu và biên soạn thành sách giảng giải và phân tích 
nó, và các học viên nhanh chóng học thuộc lòng nó. 

Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện 
dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá 
trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giảng giải khác 
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nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các 
chương mục của Kitab Tawhid. 

Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu 
giảng giải khác nhau của các Ulama về nó, như (Chú thích 
Kitab Tawhid) của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , (Lời 
nói hữu ích về Kitab Tawhid) của Sheikh Muhammad Bin 
Uthaymeen , các nguồn tài liệu giảng giải khác của giới 
học giả; và tôi cũng đã thu thập được từ các chương trình 
giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid 
trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội 
trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo 
lý Tawhid. 

Sheikh Muhammad Bin Ibrahim  nói trong 
Fatawa của ông: Đừng xao lãng trong Tawhid bởi sự xao 
lãng sẽ khiến rơi vào sự đối nghịch với nó, sự hư hại không 
phải đối với những ai nói rằng mình là Islam mà sự hư hại là 
ở chỗ họ đã không cho Islam cái đích thực của nó, họ nghĩ 
rằng chỉ cần nói lời tuyên thệ Shahadah và với cái tên Islam 
là đủ nhưng họ lại không xem xét những điều làm mất đi giá 
trị của nó hay mất đi tính hoàn thiện của nó, họ không hề 
biết Islam đang tồn tại trong họ hay đã biến mất?. 

Sheikh  nói: Sự mê tín dị đoan đã nhảy vào khi 
kiến thức về Tawhid được hiểu một cách qua loa và những 
người ngoan đạo được tôn kính quá mức, và quan niệm rằng 
chỉ cần với cái tên Islam là đủ nên đã khiến một người dễ 
dàng rơi vào đại tội Shirk. Do đó, việc tôn vinh và quan 
trọng hóa kiến thức Tawhid là cách săn sóc đặc biệt cho 
những ai bị “bệnh Shirk”, bởi lẽ Tawhid là nền tảng căn bản 
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thiết yếu, là mục tiêu của tôn giáo Islam, là điều mà tất cả 
mọi dân tộc của loài người cần đến. Cho nên, sẽ không có 
bất cứ ai được vào Thiên Đàng ngoại trừ đó là người của 
Tawhid (thờ phượng Allah duy nhất) và không có bất cứ một 
việc làm nào được chấp nhận ngoại trừ những việc làm đó 
đến từ người của Tawhid bởi lẽ những hành động và những 
việc làm của người không có Tawhid thì đều không được 
chấp nhận ở Ngày Sau, như Allah, Đấng Tối Cao phán:  

َما ﴿ ٓ إَِ�ٰ  ِدۡمَنا َملٖ  َوقَ ۡن َ� ْ ِم وا ِملُ ُٰه فََجعَ  َع �َ ًرا  َهَبآءٗ ۡل و :اسورواتلفمقان[ ﴾٢ّمنُث
ا]٢٣

Và TA (Allah) 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). 

Và bản gốc của cuốn sách này thật ra là cuốn sách 
tôi biên soạn với lời tựa là (Các bài thuyết giảng trên bục)(

0F

1). 

Nhưng khi tôi thấy giới học giả đón nhận và có 
nhiều lời khen ngợi nó nên tôi đã cho in ấn lại theo hình thức 
này sau khi đã xóa bỏ đi những bố cục của các bài thuyết 
giảng trong cuốn sách đó, tôi chỉ để lại nội dung của cuốn 
sách Kitab Tawhid. 

Tôi cho rằng, dưới sự cho phép của Allah, cuốn sách 
sẽ rất phù hợp cho người đọc tại các Masjid, tư gia, trường 
học và những nơi khác. 

Tôi cầu xin Allah, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại làm 
cho việc làm này là việc làm đúng đắn và thành tâm hướng 

                                                           
(1) Được xuất bản năm 1427 Hijr từ nhà xuất bản Darul-Qasim. 
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về Ngài, và xin Ngài hãy tập hợp chúng ta, cha mẹ của 
chúng ta, con cháu của chúng ta và toàn thể những người 
Muslim tại một chỗ ngồi trung thực ở nơi Ngài. 

Abdul Malik Bin Muhammad Bin Abdurraman Al-
Qasim 
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Kitab Tawhid 
Bộ tộc Quraish là những người hành đạo, đi làm 

Hajj, làm Umrah, bố thí, kết nối tình thân tộc, hiếu khách và 
tụng niệm Allah rất nhiều. Họ thừa nhận rằng Allah là Đấng 
duy nhất đã tạo hóa và điều hành vũ trụ và mọi vạn vật, họ 
chân tâm thờ phượng Allah .Tuy nhiên, họ đã lấy những thần 
linh, những vị ngoan đạo làm kẻ trung gian giữa họ và Allah, 
họ cầu xin những vị đó và giết tế dâng cúng họ, họ nguyện 
thề với những vị đó và cầu xin họ ban phúc lành, họ tin rằng 
những vị đó là những vị có vị trí gần nơi Allah. Do đó, Allah 
đã cử phái Muhammad  phục hồi lại cho họ tôn giáo của 
tổ phụ họ, Nabi Ibrahim , và cho họ biết rằng niềm tin 
và việc hành đạo chỉ dành riêng một mình Allah, còn những 
việc làm này của họ đã hủy hoại hết tất cả những gì mà họ đã 
đã bỏ công trong thờ phượng, với những điều đó họ đã trở 
thành những người Kafir (vô đức tin, phủ nhận Allah) được 
phép xâm hại đến tài sản và sinh mạng của họ. Thiên sứ của 
Allah  đã chiến đấu với họ để tất cả sự Du-a đều hướng về 
một mình Allah, tất cả mọi sự giết tế đều dâng lên một mình 
Allah, tất cả mọi sự nguyện thề đều hướng về Allah, mọi lời 
cầu xin phúc lành đều cầu xin một mình Allah và tất cả mọi 
hình thức thờ phượng đều dành riêng một mình Allah. 

Và các học giả đã phân loại Tawhid thành ba 
dạng: 

Dạng thứ nhất: Tawhid Rububiyah. Là sự khẳng 
định một cách hiểu biết rằng Allah là Đấng Tạo Hóa, Đấng 
Nuôi Dưỡng, Đấng Điều Hành và Chi Phối vũ trụ và mọi 
vạn vật.  
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ءٖ  ﴿ ۡ�َ  ِ
ّ�ُ ُ َ�ٰلُِق  َّ ا]١٦:اسورواتكمبد[ ﴾ �

Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật. (Chương 13 
– Arra’d, câu 16). 

ّةٖ  ﴿ آَ ََ ن  � َوَما ِم  َ�َ َّ ِ ِِ إ ض
َ ۡۡ اِِ � ِزُۡ�َه ر  ِ ا]١٦:اسورواهود[ ﴾ َّ

Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn 
lương thực lại không do Allah cung cấp. (Chương 11 – 
Hud, câu 6). 

﴿  ۚ ُ َّ � ََ ُو ول ُُ َي ََ ۚ فَ ََ ۡۡ َ ۡۡ � َُ ِ ّ َُدَ ن ُ ا]٣١:اايو�س سورو[ ﴾َوَم

Và ai là Đấng đã điều hành, chi phối và định đoạt mọi 
hoạt động của vũ trụ? Chắc chắn chúng sẽ trả lời: Đó là 
Allah. (Chương 10 – Yunus, câu 31). 

Và Allah đã phủ nhận rằng Ngài không có đối tác 
trong việc Tạo hóa và Nuôi dưỡng, Ngài phán: 

َخۡلُق � ﴿ ا  َٰذ ۦِۚ َ� ِه ن و َُ ن  َن ِم ُ ِ َّ َخلََق � ا  ََ ِِ َما و ُر
َ

ِ فََ ا]١١:اسوروالقمان[ ﴾ َّ

Đấy là sự tạo hóa của Allah. Thế hãy chỉ cho TA xem 
đâu là vật mà những ai khác Ngài đã tạo? (Chương 31 – 
Luqman, câu 11). 

ۥۚ  ﴿ ُه ِۡزقَ ر َك  ََ ۡۡ َ
أ  َۡ ِ ۡم إ زُقُُ� َۡ َ ي ُ ِ َّ ا � َٰذ ۡن َ� ّم

َ
ا]٢١:اسورواترلك[ ﴾ أ

Hoặc Đấng nào là Đấng có thể cung dưỡng cho các 
ngươi nếu Ngài (Allah) muốn giữ nguồn lương thực của 
Ngài lại? (Chương 67 – Al-Mulk, câu 21). 
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Quả thật, Allah đã tạo hóa mọi tạo vật có bản chất tự 
nhiên khẳng định dạng thức Tawhid Rububiyah của Ngài, 
ngay cả những người thờ đa thần mặc dù họ dựng lên những 
kẻ đối tác ngang vai cùng với Ngài trong thờ phượng nhưng 
cũng khẳng định và thừa nhận dạng thức Tawhid Rububiyah 
của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُم  ﴿ لِي ّن �ۡلَعزِ�ُز �ۡلَع ُه َُ َخلَ ّن  ولُ ُُ َ ََ  َِ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ َخلََق �ل ۡن  م ّم َُه ُۡ َ

َ �َ ِن  َولَس
ا]٩:اسورواتكزخمف[ ﴾ ٩

Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo các 
tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Đấng 
Toàn Năng, Đấng Toàn Tri đã tạo hóa chúng”. (Chương 
43 – Az-Zukhruf, câu 9). 

Dạng Tawhid thứ hai: Tawhid Asma’ và Sifat 
(Tawhid về các tên gọi và các thuộc tính). 

Đó là sự mô tả Allah với những gì mà chính Ngài đã 
tự mô tả về Ngài và những gì mà vị Thiên sứ của Ngài đã 
mô tả về Ngài, không được suy diễn, so sánh hoặc cụ thể hóa 
một cách bóp méo và lệch lạc. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ۖ وُه ََِها ُع َۡ َ�ٰ فَٱ َۡ ُ�ۡ َمآُء � �ۡ
َ ۡۡ � ِ ّ َِ ْ  َو وا ُر ََ �ۡ  َو

َ
أ  ٓ ِِ  ََ و ُد َن ُُۡلِح ُ ِ َّ ۦِۚ � ِه س ٰ ََ

 ََ و َملُ َ�ۡع ُواْ  َما َ�ن  ََ ۡو  ]١٨٠:اسورواتألبمتف[ ﴾  ١َ�ُيۡجَز

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi 
thế, hãy cầu xin Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy tránh 
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xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ lãnh đủ 
về tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

﴿  ٰ�َ َۡ ُ�ۡ آُء � َم �ۡ
َ ۡۡ َوۖ َ�ُ � َّ ُه ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ ََ  ُ َّ  ]٨:اسورواطِ[ا﴾  ٨�

Allah, không Thượng Đế nào khác ngoài Ngài và Ngài 
mang những tên gọi tốt đẹp nhất (Chương 20 – Taha, câu 
8). 

Tất cả các tên gọi của Allah đều hàm chứa các thuộc 
tính của Ngài, trong đó, chẳng hạn như Đấng Hiểu biết là nói 
về sự hiểu biết của Ngài, Đấng Sáng suốt cho biết về sự 
thông thái của Ngài, Đấng Hằng nghe và Hằng thấy cho biết 
Ngài có thuộc tính nghe và thấy. Cứ như vậy, tất cả các tên 
gọi của Allah đều cho biết về các thuộc tính của Ngài. 

Quả thật, Allah đã cho chúng ta biết rằng Ngài có 
gương mặt, Ngài phán: 

ِم  ﴿ ا ََ ۡك َو�ۡ�ِ َ�ِٰل  َ�ۡ و � َُ َرّ�َِك  ُه  وَۡج ا]٢٧:اسورواتكمح [ ﴾ ٢َوَ�ۡبَ�ٰ 

Và Sắc diện của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), 
Đấng Quyền uy và Quang Vinh vẫn còn mãi. (Chương 
55 – Arrahman, câu 27). 

Allah cho biết rằng Ngài có hai tay, Ngài phán: 

﴿  َِ وَطَتا َُ ۡب اهُ َم ََد ا]٦٤:اسورواترائدو[ ﴾ ََۡل ُ

Không, hai tay của Ngài mở rộng. (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 64). 

Những người ngoan đạo thuộc trường phái Sunnah 
và Jama’ah của thời Salaf (thời Sahabah và thế hệ tiếp nối 
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sau họ) và những ai theo gương họ đã khẳng định các tên gọi 
và các thuộc tính của Allah như đã được nói trong Qur’an và 
Sunnah theo nghĩa đen của các lời mô tả, không suy diễn, 
không bóp méo ngôn từ cũng như nội dung ý nghĩa của 
chúng, tất cả họ đều phủ nhận sự so sánh các thuộc tính của 
Ngài với các thuộc tính và đặc điểm của tạo vật, bởi lẽ Ngài 
đã phán: 

﴿  َ�ۡ ِميُع � َّ َو �ل َوُه ءۖۖ  ۡ�َ ِۦ  ِه ِمۡثل ََ َك ۡۡ �ُ لَ  ]١١: سورواتكشورى[ ﴾ ِص

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

Dạng Tawhid thứ ba: Tawhid Uluhiyah. 

Đó là sự độc tôn Allah trong việc thờ phượng, dạng 
thức này liên quan đến hành động, lời nói công khai ra ngoài 
hay thầm kín bên trong của người bề tôi như: Du-a (cầu 
nguyện, khấn vái), nguyện thề, giết tế, hy vọng, lòng kính 
sợ, sự phó thác, yêu thích, ghét, ăn năn sám hối, ... 

Và dạng Tawhid này là điều trước tiên trong sứ 
mạng của các vị Thiên sứ được Allah ra lệnh truyền bá và 
kêu gọi nhân loại đến với nó, từ vị Thiên sứ đầu tiên cho đến 
vị Thiên sứ cuối cùng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٖ ﴿ ّم
ُ

أ  ِ
ّ�ُ  ِِ َعۡثَنا  ََ ۡد  َُ َِ ��ۡ  َولَ

َ
أ  ًَ و ۖ رُّ� وَ  ُٰغ َّ ل � ْ وا ُِِب َو�ۡجَت  َ َّ � ْ وا ُد  ﴾ُب

ا]٣٦:الاسوروتلْ[
Và quả thật, TA (Allah) 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). 
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Tất cả mỗi vị Thiên sứ đều bắt đầu sứ mạng của 
mình bằng sự tôn thờ Allah duy nhất. Nabi Nuh (Noah), 
Hud, Salih và Shu’aib (cầu xin Allah ban bằng an và phúc 
lành cho họ) đã nói: 

ۥٓ  ﴿ هُ ُ�ۡ ٍٰه َ� ََ ِ إ ۡن  م ّمِ َ َما لَُ� َّ واْ � ُد ۡوِم �ۡ�ُب َُ ٰ ا]٥٩:اسورواتألبمتف[ ﴾ ََ

Này hỡi người dân! Các người hãy thờ phượng Allah, 
các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
(Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

Allah phán về lời kêu gọi của Nabi Ibrahim : 

﴿  ۖ ُ وه ُُ َّ َو�  َ َّ واْ � ُد هِ �ۡ�ُب ۡوِم َُ ِ َ  ل َۡ قَا ِ َم إ ٰهِي َٰ ۡ  ]١٦:اسورواتلعنتدوت[ ﴾ َۡ

Và hãy nhớ lại về Ibrahim khi Y bảo người dân của Y: 
“Hãy thờ phượng Allah và hãy kính sợ Ngài!” (Chương 
29 – Al’Ankabut, câu 16). 

Allah mặc khải xuống cho Nabi của chúng ta, 
Muhammad : 

َن  ﴿ ُ ِ�ّ ِٗصا ّ�ُ � ل ۡ ُُ  َ َّ َد � ۡ�ُب
َ

أ  َۡ َ
أ   ُ َۡ ِۡ

ُ
أ  ٓ ِِّ ِ ا]١١:اسورواتكزمم[ ﴾١قُۡل إ

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) 

Dạng Tawhid này là mấu chốt chủ yếu trong sứ 
mạng truyền bá và kêu gọi của các vị Thiên sứ, bởi nó là nền 
tảng căn bản cho tất cả mọi hành động và việc làm, không có 
nó tất cả mọi hành động, mọi việc làm sẽ không có giá trị. 
Và nếu như dạng Tawhid này không được chứng thực thì 
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điều nghịch lại với nó sẽ xuất hiện, đó là Shirk. Và hành vi 
Shirk sẽ không bao giờ được Allah tha thứ, như Ngài đã 
phán: 

�ُۡ�ِۡك  ﴿ ن  َوَم  ۚ �ََشآُء ن  َِك لَِم َ�ٰل  ََ و َُ َُ َما  َوَ�ۡغفِ ِۦ  ِه َك َ َ�ُۡ�  َ
َ

أ  َُ َ�ۡغفِ  ََ  َ َّ � َّ ِ إ
ًما َعِظيًما  �ِۡ ٰٓ إ َ ََ ۡۡ ِد � َُ َۡ  ِ َّ ا]٤٨:اسورواتلنااء[ ﴾ ٤َِٱ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác 
cho người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với Allah 
thì quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội không thể 
tha thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

﴿  َ ََ ۡ�َت  َ�ۡ
َ

أ ِۡن  َن لَس � ِ�ِٰ�َ َن �ۡل ّن ِم ََ و ُُ َ َُ َو َك  َملُ ّن َ� سوروا[ ﴾ ٦ۡحَبَن
 ]٦٥:اتكزمم

Nếu Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh 
khác cùng với Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở 
thành vô nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn 
của những kẻ thất bại thật thảm hại. (Chương 39 – 
Azzumar, câu 65). 

Và ba dạng Tawhid được nêu trên đều tồn tại cùng 
với nhau không thể tách rời, mỗi dạng Tawhid đều mang lại 
giá trị cho một tín đồ. Nếu như một người chỉ xác nhận một 
hay hai trong ba và bỏ lại một thì người đó chưa phải là 
người của giáo lý Tawhid. 

Allah, Đấng Tối Cao, đã tạo ra hai loài sinh vật cao 
cấp nhất sống trên trái đất: Jinn (ma quỷ) và con người, chỉ 
vì một mục đích vĩ đại, đó là thờ phượng một mình Ngài 
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không tổ hợp với Ngài một điều gì, và phải bỏ hết tất cả 
những gì được thờ phượng khác Ngài.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َِ و ُد َۡعُب َِ  َّ ِ ََ إ س َو�ۡ�ِ ّن  ِ�ۡ ُت � ُۡ َخلَ ا]٥٦:اتلتر�اتا سورو[ ﴾ ٥َوَما 
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Có nghĩa là độc thần hóa Ngài, và trong câu kinh 
này đã trình bày rõ ràng về giáo lý Tawhid, mục đích duy 
nhất mà Allah tạo hóa con người, Jinn và mọi vạn vật là chỉ 
để thờ phượng duy nhất một mình Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ًدٓ  ﴿ �ُ ََك  َۡ �ُ  َ
َ

أ ُن  سَ�ٰ ُب �ۡ�ِ ََ ۡ�َ
َ

ا]٣٦:اسورواتلقيامة[ ﴾ ٣�

Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái 
ư? (Chương 75 – Al-Qiyamah, câu 36). 

Có nghĩa là con người không phải được tự do muốn 
làm gì thì làm, không được lệnh làm gì cũng không có cấm 
điều gì, mà con người được lệnh phải thờ phượng Allah, như 
Ngài đã phán trong câu kinh khác: 

ُم  ﴿ َرّ�ُ� واْ  ُد ۡ�ُب � ُُ ّّا َ�َها �
َ

َ ا]21:اسورواتلقمو[ ﴾ َ�ٰ

Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các 
ngươi. (Chương 2 – Albaqarah, câu 21). 

Có nghĩa là hãy tôn thờ duy nhất một mình Ngài và 
đó là mục đích Ngài tạo ra các ngươi (hỡi con người) và đó 
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cũng là điều mà Ngài đã cử phái các vị Thiên sứ đến cho các 
ngươi. 

Allah, Đấng Tối Cao, đã thông tin cho biết rằng 
Ngài thật sự không cần đến họ mà chính họ mới cần và lệ 
thuộc vào Ngài trong mọi tình huống và hoàn cảnh. Ngài 
phán: 

﴿  َِ و ُم ُ�ۡنعِ  َ
َ

أ ُد  رِ�
ُ

أ  ٓ َوَما ٖق  ِۡز ّر ن  م ّمِ ُد ِمۡنُه رِ�
ُ

أ  ٓ و  ٥َما َُ ّزاُق  َّ ل َو � َ ُه َّ � َّ ِ إ
 �ُِ َۡمت ّوةِ �ل ُُ ا]٥٨ا-ا57:اتلتر�اتا سورو[ ﴾ ٥�ۡل

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA. TA không đòi hỏi bổng lộc 
từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi dưỡng TA. 
Quả thật, Allah mới là Đấng ban bổng lộc cho tất cả, 
Ngài là Đấng của mọi quyền lực và sức mạnh. (Chương 
51 – Azh-zhariyat, câu 57 - 58). 

Allah ra lệnh bảo con người phải thờ phượng duy 
nhất một mình Ngài, không làm điều Shirk với Ngài một thứ 
gì và từ bỏ tất cả những gì được thờ phượng khác Ngài, Ngài 
phán: 

ةٖ ﴿ ّم
ُ

أ  ِ
ّ�ُ  ِِ َعۡثَنا  ََ ۡد  َُ َِ � َولَ

َ
أ  ًَ و ۖ �ۡ رُّ� وَ  ُٰغ َّ ل � ْ وا ُِِب َو�ۡجَت  َ َّ � ْ وا ُد  ﴾ُب

ا]٣٦:اسوروتلْلا[
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). 
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Ibnu Qayyim nói: Tà thần là những gì mà người bề 
tôi đã tôn thờ chúng ngoài Allah, hoặc quá mức đi theo và 
vâng lời chúng. 

Những gì được tôn thờ ngoài Allah như các bụt 
tượng; những gì được đi theo như các vị thầy bói, thầy bùa; 
và những gì được vâng lời như các vị lãnh đạo, các vị thủ 
lĩnh khi họ bảo làm những việc trái nghịch lệnh của Allah. 

Allah đã thông tin cho biết rằng quả thật Ngài đã cử phái 
mỗi vị Thiên sứ đến với mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc vào 
mỗi thời đại của loài người kể từ khi xảy ra điều Shirk trong 
cộng đồng của Nabi Nuh  cho đến vị Nabi cuối cùng 
trong số họ Muhammad , và Ngài luôn ra lệnh cho họ: 
hãy thờ phượng Allah và tránh xa tà thần có nghĩa là 
chỉ tôn thờ Allah duy nhất và bỏ hết những gì được tôn thờ 
ngoài Ngài, bởi lẽ này, nên TA (Allah) đã tạo ra loài người 
và Jinn và đã cử phái các vị Thiên sứ đến cũng như gởi 
xuống các Kinh sách. 

Lời của Ngài hãy thờ phượng Allah là một sự 
khẳng định và tránh xa tà thần là sự phủ định. Đây là 
cách diễn đạt của Qur’an, phủ định để mà khẳng định, phủ 
định tất cả những gì được thờ phượng khác Allah để khẳng 
định Allah là Đấng được thờ phượng duy nhất. Do đó, sự 
phủ định không thôi sẽ không phải là Tawhid, hoặc chỉ có 
khẳng định mà không phủ định thì cũng không phải là 
Tawhid. Như vậy, Tawhid phải bao gồm cả hai yếu tố: phủ 
định và khẳng định, và đây mới chính là sự thật của Tawhid. 

Và trong câu Kinh này đã trình bày rõ nội dung của 
Tawhid, và đó là lý lẽ của người bề tôi với Allah. Người nào 
thờ phượng Allah nhưng không phủ nhận các tà thần thì 
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người đó không phải là người của Tawhid, và thật sự đã có 
biết bao người đã không hiểu biết về điều này. 

Và người nào thờ phượng Allah trong khi vẫn không 
cho rằng việc thờ phượng các ngôi mộ là tà đạo thì người đó 
không phải là người của Tawhid. 

Allah, Đấng Tối Cao phán trong câu Kinh khác: 

﴿  ۚ ا ًن ِۡحَ�ٰ ِۡن إ ُ َ�ِٰ َٰ َو�ِٱۡل ٓ إُِّاهُ  َّ ِ ٓواْ إ ُد ۡعُب ََ  َّ َ
َرَ�َك � ا]٢٣:اسورواترستء[ ﴾ َوقََرٰ 

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) sắc lệnh cho 
các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài và 
phải đối xử tử tế với cha mẹ. (Chương 17 – Al-Isra, câu 
23). 

Có nghĩa là: Allah qui định bắt buộc phải thờ 
phượng duy nhất một mình Ngài, không được phép thờ 
phượng ai (vật gì) khác ngoài Ngài. Câu Kinh này bao hàm 
tất cả giáo luật, được bắt đầu bằng Tawhid, điều đó cho thấy 
rằng Tawhid là điều bắt buộc quan trọng nhất trong các điều 
bắt buộc, và câu Kinh kết thúc với sự nghiêm cấm điều Shirk 
cho thấy rằng điều này là tội lớn nhất trong các đại tội, rồi 
sau đó, câu Kinh bắt phải đối xử tử tế và hiếu thảo với cha 
mẹ. Allah đã liên kết việc đối xử tử tế với cha mẹ với việc 
thờ phượng Ngài cho thấy rằng cái quyền của cha mẹ đối với 
con cái, và con cái phải có nghĩa vụ và bổn phận đối xử tử tế 
với họ sau khi đã làm tròn nghĩa vụ và bổn phận với Allah. 
Hơn nữa, việc hiếu thảo và ăn ở tử tế với cha mẹ còn là một 
trong số nguyên nhân được vào Thiên Đàng. Allah không 
chỉ rõ cách tử tế với cha mẹ mà Ngài nói chung tất cả những 
hành vi, những điều được cho là tử tế với họ, và một trong 
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những điều tử tế với họ là ăn nói từ tốn, nhỏ nhẹ và tôn kính, 
và cầu nguyện cho họ, ... 

Allah phán trong chương Annisa’: 

واْ �] ُد ِۦ َشۡ� َو�ۡ�ُب واْ َِه �ُ ِ�ُۡ�  ََ َو  َ ا)٣٦:اسورواتلنااء( Zاۖ  ٔٗ َّ

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

Allah, Đấng Tối Cao ra lệnh bảo các bề tôi của Ngài 
phải thờ phượng một mình Ngài duy nhất, không tổ hợp với 
Ngài bất cứ một ai (vật) ngoài Ngài, bởi lẽ Ngài là Đấng Tạo 
Hóa, Đấng Nuôi Dưỡng, Đấng Ban Ân huệ và Hồng phúc 
cho tạo vật của Ngài, nên Ngài phải là Đấng duy nhất đáng 
được tạo vật của Ngài thờ phượng, không ai (vật)  trong tạo 
vật của Ngài có quyền thờ phượng ai khác cùng với Ngài. 
Trong câu Kinh này, Ngài vừa ra lệnh bảo thờ phượng Ngài 
theo những gì Ngài qui định và vừa nghiêm cấm Shirk cho 
thấy rằng việc tránh xa Shirk là điều kiện hay yếu tố làm cho 
sự thờ phượng có giá trị ở nơi Ngài. Do đó, các việc làm của 
người bề tôi từ việc dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, cầu 
xin tha thứ và những việc khác sẽ không được Allah chấp 
nhận ngoại trừ khi nào chỉ tôn thờ một mình Ngài duy nhất. 
Và câu Kinh này được gọi là “câu Kinh mười bổn phận” vì 
nó chứa đựng mười nghĩa vụ của người bề tôi mà Allah đã 
qui định. Tuy nhiên, nó được bắt đầu bằng mệnh lệnh 
Tawhid (tôn thờ Allah duy nhất) và ngăn cấm điều Shirk (tổ 
hợp với Ngài một đối tác ngang vai trong thờ phượng), điều 
này cho thấy Tawhid là điều quan trọng nhất trong các nghĩa 
vụ bắt buộc và Shirk là tội lớn nhất trong các đại tội. 
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Ibnu Mas’ud  nói: Người nào muốn xem di ngôn 
của Muhammad, cái nói lên sứ mạng cuối cùng của Người 
thì hãy đọc lời phán của Allah: 

َشۡ�  ﴿ ِۦ  ْ َِه وا �ُ ِ�ُۡ�  َّ َ
ۡمۖ � ۡم َعلَۡيُ� َرَ�ُ� َم  َّ َح ُُۡل َما 

َ
� ْ َۡوا َعال ََ ِ  ٔٗ قُۡل  َو�  ۖ ِۡن ا ُ َ�ِٰ َٰ ٱۡل

نٗ  ِۡحَ�ٰ م إ �ُ َٰد ََ ۡو
َ

أ  ْ ٓوا ُتلُ ُۡ ََ  ََ َو  ۖ ٰقٖ ا ۡن إِۡمَ� َۡ  ّمِ َ ن ُن  ۡ واْ َّ �ُ ََ ُۡ ََ  ََ َو ۡمۖ  ّاُه ُۡ ۡم  زُقُُ�
ِٰحَش  َٰ � �ۡلَف ّقِ َ�ۡ َّ َِٱ ِ إ  ُ َّ َم � َّ َح ِح  ََ �ّل ّّۡف � ْ وا ُتلُ ُۡ ََ  ََ َو  ۖ َن َن ََ َوَما  َها  ََ ِمۡن َه ََ َما 

 ََ و ۡعُِلُ ََ ۡم  ِۦ لََعّلُ� ِه م َ �ُٰٰ ّّ َو ۡم  َّ  ١َ�ٰلُِ� ِ إ ِم  ِِي َ َۡ َماَ  �  ْ وا �ُ ََ ُۡ ََ  ََ ِح َو ِٱّل َ
ُِف  نَُ�ّل  ََ ِط�  َۡ ََ َِٱۡلُِ َ�ا ِۡم َو�ل ۡيَل  َُ ْ �ۡل وا ۡوفُ

َ
َوأ ۥۚ  ّدهُ ُش

َ
أ  ََ َ�ۡبلُ ّحٰ  ُن َح ََ ۡح

َ
أ  َ َِ

َ�ٰلُِ�ۡم   ْۚ وا ۡوفُ
َ

أ  ِ َّ ِد � َو�َِعۡه  � ٰ ََ َۡ قُ ا  ََ  ََ َۡو َ� َول  ْ ُوا ِدل فَٱۡع ۡم  قُۡلُت ا  ََ ۡ ۖ ُوۡ�َعَها  َّ ِ ا إ ًَ ۡف ََ

ِۦ  ِه م َ �ُٰٰ ّّ ََ َو و َُ ََذّك ۡم ُ يمٗ  ١لََعّلُ� ُِ َت َۡ ُۡ  �ِٰ َٰ ِّ ا  َٰذ �َ َّ َ
ِ َوأ ُّب ٱ ََ ا فَ َو  ۖ وهُ ُع

ۡم  ِۦ لََعّلُ� ِه م َ �ُٰٰ ّّ َو ۡم  َ�ٰلُِ� ۦِۚ  ِه بِيل �َ ن  ۡم َع َق َُِ� َّ َتَف َۡ ُبَل  ََ ْ �ل وا بُِع ِّ َ ُ
 ََ و ُُ ّت يٓ  ١ََ ِ َّ َماًما َ�َ � ََ َٰب  ََ ُِ ََ �ۡل و ُۡ َنا  ۡۡ َ اُ ّم َء �ُ  �ٗ ِصي ۡف ََ َو َن  ََ ۡح

َ
ِ أ

ّ�ُِ  ّل
ءٖ  ةٗ ٓ َوُهدٗ  َ�ۡ رَۡ�َ م  َو ََ ّلَعّلُه و ُۡؤِمُن ۡم ُ َرّ�ِِه ِٓء  ا َُ ِ ُٰه  ١َِل �َ نَزۡل

َ
أ ٌٰب  ََ ِ ا ك َٰذ َوَ�

َركۖ  وهُ  ُمَبا ٱُّبُِع ا]ا155ا-ا١٥١:اسورواتألنعا ا [ ﴾فَ

Hãy bảo họ (Muhammad!): Đến đây, Ta sẽ đọc cho các 
người điều lệnh mà Thượng Đế của các người đã cấm các 
người rằng chớ đừng bao giờ làm Shirk với Allah một 
điều gì, hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các người, chớ vì sợ 
nghèo mà các người giết con cái của của các người bởi 
TA mới là Đấng cung dưỡng các người và con cái của các 
người. Và các người chớ đến gần những điều sàm bậy 
một cách công khai hay kín đáo, và chớ giết sinh mạng 
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mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì lý do chính đáng. Đó 
là điều chỉ thị cho các người mong rằng các người biết 
suy nghĩ. Và các ngươi chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi 
trừ phi với mục đích cải thiện nó cho đến khi trẻ mồ côi 
đến tuổi trưởng thành, và hãy đo cho đúng và cân cho 
đủ; TA chỉ bắt mỗi linh hồn gánh vác trách nhiệm tùy 
theo khả năng của nó; và khi các ngươi nói năng thì hãy 
công bằng trong lời nói dẫu rằng nó có nghịch lại với bà 
con ruột thịt đi chăng nữa; và các người hãy làm tròn lời 
giao ước của Allah. Đó là điều Ngài chỉ thị cho các người 
mong rằng các ngươi biết ghi nhớ. Và hãy biết rằng đây 
là con đường ngay chính của Ta. Hãy theo nó và chớ theo 
con đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch 
khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như 
thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sợ 
Allah. Rồi TA (Allah) ban cho Musa Kinh sách để TA 
hoàn tất ân huệ của TA cho những ai làm tốt và giải 
thích rõ từng vấn đề và đó là một Chỉ đạo và một Hồng 
ân (cho con cháu của Israel) để cho chúng tin tưởng nơi 
việc gặp gỡ Thượng Đế của họ (ở Đời Sau). Và đây là 
một Kinh sách TA (Allah) đã ban xuống như một phúc 
lành. Do đó, hãy theo Nó (Qur’an). (Chương 6 – Al-
An’am, câu 151, 152). 

Quả thật, Allah đã đề cập trong những câu Kinh này 
toàn bộ những điều Haram, nó bắt đầu bằng sự nghiêm cấm 
điều Shirk cho thấy rằng Shirk là tội lớn nhất trong những 
điều Haram. Và trong những điều cho thấy các câu Kinh 
hàm chứa các vấn đề rất quan trọng là Ibnu Mas’ud  thấy 
rằng chúng chứa đựng và bao hàm toàn bộ giáo lý của tôn 
giáo, và chúng giống như là những di ngôn cuối cùng mà 
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Thiên sứ của Allah  đã để lại cho cộng đồng tín đồ của 
Người. 

Trong bộ Sahih Albukhari và Muslim có ghi: 
ّاتلَااِفايْادِارَااُتانْاكُا:ااَلاقَا:الارضاتهللابنِدَاجَاا ْااذابِاعَامُاا ْا�َا ااَلاقَالا�َاارٍاِحَااَعَاااِِ
اتهللاِايَااُمعَا«اا:ِلْا ُّ رَْدرِىاَمااَح

َ
ِعدَادِاااُذاأ

ْ
اتل ااُّاااحَامَالَااَعَ

ْ
ُتاقُاا»ا؟تهللاِااَعَااادِادَاعِاتل

ْ
ا:ل

ُااتهللاُا
ُ
ْبلَمُااَلرَُسول
َ
اتهللاِا«اقَاَلا.اأ ُّ ِعدَادِااَح

ْ
اتل ْنا�َااَعَ

َ
اُُْاِااْعدُُدلهُاأ ََ اشَااوت�ُاَل ِِ الَااسْئاًابِ

ااُّاحَا
ْ
َ ااتهللاِااَعَااادِادَاعِاتل ِّ اُ�َع ََ ْنا

َ
اَشسْئاًااأ ِِ اُُْاُِكابِ ََ ُتاقُاا»اَمْ ا

ْ
!ايَاارَُسْوَلاتهللاِا:ال

اتَلاَس؟اقَاَلا ِِ ابِ َِّاُ
ُ
فََماأ

َ
 .»ّاُْهْماَ�يَاَِكُوتاََارُبَا«ا:اأ

Ông Mu’azd bin Jabal  thuật lại, nói: Có lần tôi 
ngồi phía sau Nabi  trên lưng con lừa, Người bảo tôi: 
“Này Mu’azd! Cậu có biết nghĩa vụ và quyền lợi của 
những người bề tôi đối với Ngài là gì không?” Tôi nói: 
Allah và Thiên sứ của Ngài biết rõ hơn ai hết. Người  nói: 
“Nghĩa  vụ của những người bề tôi đối với Allah là họ phải 
thờ phượng duy nhất một mình Ngài không tổ hợp với 
Ngài một điều gì, còn quyền lợi của những người bề tôi đối 
với Allah là Ngài sẽ không trừng phạt những ai không tổ 
hợp với Ngài một điều gì trong thờ phượng”. Tôi nói: Thưa 
Thiên sứ của Allah, tôi có nên báo tin mừng này cho mọi 
người không? Người  nói: “Đừng báo tin vui này cho họ, 
e rằng họ sẽ trở nên lơ là (việc tuân lệnh các giáo luật của 
Ngài).” 

Nghĩa vụ và bổn phận của những người bề tôi là 
phải tôn thờ duy nhất một mình Allah, bỏ hết tất cả những 
điều Shirk lớn hay nhỏ, nếu ai không từ bỏ bất cứ điều Shirk 
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nào thì người đó chưa tôn thờ Allah duy nhất mà là kẻ đa 
thần. 

Và Allah sẽ ban phúc lành và ân huệ cho những 
người của Tawhid, Ngài sẽ ban cho họ phần thưởng rất to 
lớn. Mu’azd  đã có ý muốn báo tin vui về hồng phúc của 
Tawhid cho mọi người nhưng Nabi  đã ngăn cản vì sợ 
rằng khi mọi nghe được điều này sẽ khiến họ trở nên lơ là 
với những việc làm ngoan đạo và thiện tốt vì chỉ luôn dựa 
vào điều này. 

Từ Hadith này cho chúng ta điều hữu ích rằng 
khuyến khích báo tin vui cho những người Muslim về những 
sự việc trong đạo và trong đời, đồng thời cũng được phép 
giấu kín kiến thức vì mục đích cải thiện. 

Tôi cầu xin Allah phù hộ chúng ta thành những 
người bề tôi ngoan đạo hết lòng thờ phượng một mình Ngài. 
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Ân Phúc Của Tawhid Và Những Điều Bôi Xóa 
Tội Lỗi 

Tawhid là điều bắt buộc quan trọng nhất trong các 
điều bắt buộc và là điều trọng đại nhất trong các hình thức 
thờ phượng. Allah đã chuẩn bị một phần thưởng vĩ đại cho 
những ai chứng thực nó ở Đời này và Đời Sau. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Người nào suy 
ngẫm về các hoàn cảnh của thế giới thì sẽ thấy được rằng tất 
cả mọi sự cải thiện tốt đẹp trên trái đất, nguyên nhân của nó 
là độc tôn hóa Allah, thờ phượng Ngài duy nhất và tuân lệnh 
Thiên sứ của Ngài, còn tất cả mọi điều xấu, mọi điều tiêu 
cực nguyên nhân của nó đều là do sự trái nghịch Thiên sứ, 
do sự tuyên truyền kêu gọi đến với ai (vật) khác ngoài Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

﴿  ََ و ُد ۡهَت َۡ م  َوُه ُن  ۡم
َ ۡۡ ُم � َِك لَُه س ٰ َٓ ْو

ُ
أ م َُِظۡلٍ   ُه َٰن َٰ ْ إُِ ٓوا َُ ِ ب َۡم َُۡل َول  ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ �

ا]٨٢:اسورواتألنعا [ا﴾٨

Những ai có đức tin và không trộn lẫn đức tin thuần túy 
của họ với điều bất công (của việc tôn thờ đa thần) thì 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). Tức họ luôn chân tâm vì Allah duy nhất, không pha trộn 
với Tawhid một điều Shirk nào, trái tim của họ luôn được 
bao bọc bởi đức tin Iman. 

Sau đó, Allah nói về những gì Ngài đã chuẩn bị làm 
phần thưởng cho những người thành tâm thờ phượng Ngài, 
Ngài phán: sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng 
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dẫn đúng theo Chính đạo. tức họ được an toàn ở trên cõi 
Đời này và ở Đời Sau bởi vì họ được hướng dẫn đến với con 
đường ngay chính. 

Và khi câu kinh này được mặc khải xuống đã làm 
các vị bạn đạo của Thiên sứ cảm thấy bất an và khó khăn, họ 
nghĩ rằng điều bất công đã được Allah đưa ra trong câu 
kinh là một điều kiện, nếu như đức tin vẫn bị pha lẫn điều 
bất công này thì sẽ không được an toàn và không được chỉ 
dẫn. Họ nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Ai trong chúng tôi là 
người không làm điều sai trái chứ? Người  nói: 

ِبُاوتا(الَسَْساَكَمااَ�ُقوكُوَنا«ا
ْ
ٍماكَْمايَل

ْ
اقَْوِلا)اإِيَماَ�ُهْمابُِظل

َ
َلكَْماََْاَمُعوتاإِل

َ
ِِِاٍْكالاأ

ِِا بِْن َِ مۖ  ﴿الُْقَماَنا ٌم َعِظي َك لَُظۡل ۡ َّ �لّ�ِ ِ ۖ إ ِ َّ �ُۡ�ِۡك َِٱ  ََ  ّ�َ ُٰب :اسوروالقمان[ ﴾ ََ
ا»ا]١٣

“Không phải giống như những gì các ngươi nói, điều bất 
công trong lời Những ai có đức tin và không trộn lẫn đức 
tin thuần túy của họ với điều bất công ý nói là Shirk, 
chẳng phải các ngươi chưa nghe lời của Luqman: Này con 
yêu, chớ đừng làm điều Shirk với Allah, bởi quả thật, 
Shirk là một điều sai quấy rất lớn. (Chương 31 – 
Luqman, câu 13).” 

Thiên sứ của Allah  giải thích rõ rằng những 
người mà đức tin không trộn lẫn đức tin thuần túy của họ với 
điều bất công là những người không phạm phải điều Shirk, 
họ sẽ là những người được an toàn và được chỉ dẫn đúng 
đường, và họ cũng là những người thuộc những người được 
Allah lựa chọn như Ngài đã phán: 
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َوِمۡنُهم  ﴿ ِۦ  ه َِ َۡف ِ ّّ ِۖم  ال ََ ۡم  ِمۡنُه ۖ فَ نَا َِ ۡن ِعَبا َفۡيَنا ِم َن ّۡ َن � ُ ِ َّ َٰب � ََ ُِ ۡ�َنا �ۡل َر ۡو
َ

ّم أ �ُ
وَ  َِك ُه َ�ٰل  ِۚ َّ � َِ َۡ ِ َِِ   ِٰ َٰ ۡي َ ۡۡ َ�اَُِق  َِٱ ۡم  َوِمۡنُه ۖد  ِص َت ُۡ ُِ�  َم ب َُ ۡضُل �ۡل  ﴾ ٣�ۡلَف

ا]٣٢:اسوروافاطم[

Rồi TA cho những người trong số bầy tôi của TA mà 
TA đã chọn lựa thừa hưởng Kinh sách (Qur’an). Nhưng 
trong họ, có người bất công với bản thân mình, và có 
người thì theo con đường chính giữa và có người với sự 
chấp thuận của Allah, thì tiên phong làm những việc tốt. 
Đó mới thật là thiên lộc lớn nhất. (Chương 35 – Fatir, câu 
32). 

Và điều sai trái là việc đặt một sự việc gì đó không 
đúng chỗ của nó, trong đó Shirk cũng được gọi điều sai trái 
bởi vì đã đặt sự thờ phượng không vào đúng chỗ của nó mà 
đưa nó hướng đến một ai (vật) không đáng và không có 
quyền hạn này. 

Điều sai trái này được chia làm ba loại: 

Loại thứ nhất: Sự bất công của người bề tôi với 
chính bản thân mình bằng điều Shirk. Đây là một sự bất 
công lớn nhất trong các dạng bất công. Shirk được gọi là sự 
bất công và người làm điều Shirk là người bất công vì người 
đó đã đặt sự thờ phượng của y không đúng chỗ hoặc y 
hướng sự thờ phượng của mình đến ai (vật) không đáng để 
thờ phượng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

مۖ  ﴿ ٌم َعِظي َك لَُظۡل ۡ َّ �لّ�ِ ِ  ]١٣:اسوروالقمان[ ﴾ إ
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Bởi quả thật, Shirk là một điều bất công rất lớn. 
(Chương 31 – Luqman, câu 13). 

Loại thứ hai: Sự bất công của người bề tôi với 
chính bản thân mình bằng những việc làm nghịch đạo và 
tội lỗi. Như Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ�ۡعَمۡل  ﴿ ن  رٗ َوَم و َ َ�ُف َّ ِد � ِ ََ  َ َّ َتۡغفَِِ � َۡ َ � ّم  �ُ ُهۥ  ََ ۡف ََ ِۡم  َ�ۡظل ۡو 
َ

ا أ وًٓء ا رِّحيمٗ � ُ�
ا]١١٠:اسورواتلنااء[ ﴾ ١

Và ai làm điều tội lỗi hoặc bất công với bản thân mình 
rồi cầu xin Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah, Hằng tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. (Chương 4 – Annisa’, câu 110). 

Loại thứ ba: Sự bất công của người bề tôi với bản 
thân mình hoặc bất công với tài sản hoặc với danh dự 
của mình.  

Do đó, người nào an toàn khỏi ba loại bất công này 
thì sẽ được hướng dẫn một cách trọn vẹn ở Đời này và ở Đời 
Sau, còn ai an toàn khỏi loại bất công lớn nhất nhưng vẫn 
không tránh được hai loại bất công còn lại thì họ là những 
người thiếu an toàn và thiếu hướng dẫn theo những gì mà họ 
đã bất công với bản thân họ, còn ai không thoát được loại bất 
công lớn nhất thì họ sẽ không được an toàn cũng như không 
được chỉ dẫn ở Đời này và ở Đời Sau. 

Trong Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại rằng 
ông Ibadah Bin Sa-mit  thuật lại: Thiên sứ của Allah  
nói: 
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ااَمْ اَشِهدَا«ا
َ
اإَِ َ

َ
اإِل ََ ا ْن

َ
ُااتهللاُااأ

ُ
اَلرَُسول َناُمََمًدتاَ�دُْدُه

َ
اَلأ ال ُ

َ
�َكال اَشِ ََ ا لاالَْحَدهُ

اتهللاِا َناِبسَساَ�دُْد
َ
َنَُةااَلأ

ْ
اَلتْ ال ُِ اِمنْ الاَلُرلمم اَمْمَ�َم

َ
اإِل َقاَها

ْ
ل
َ
اأ ال ُِ اَلَمَِماُ ُ

ُ
َلرَُسول

ا ُِ ْدَخلَ
َ
الاأ ُّ اَلتَلاُراَح ُّ اَمااكَااتهللاُاَح َنََةاَعَ

ْ
َعَمِلاتْ

ْ
ا»َناِمَ اتل

“Người nào chứng nhận “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ”- “không có Thượng 
Đế đích thực nào khác ngoài Allah”, Ngài là Thượng Đế 
duy nhất không có đối tác ngang hàng, chứng nhận rằng 
Muhammad là người bề tôi, là vị Thiên sứ của Ngài, 
chứng nhận rằng Ysa (Giêsu) là người bề tôi của Allah, là 
vị Thiên sứ của Ngài và lời phán (Hãy thành!) của Ngài 
được thổi vào Maryam với tinh thần từ nơi Ngài, và chứng 
nhận rằng Thiên Đàng là sự thật, Hỏa ngục là sự thật, thì 
sẽ được Allah thu nhận vào Thiên Đàng tương ứng theo 
những việc làm ngoan đạo của y”. 

Hadith thiêng liêng này bao hàm bốn điều quan 
trọng: 

Điều thứ nhất: Chứng nhận “ ُاهللا 
ّ

َال َال   ِ ِ 
 َ” – 

“không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah” 

Ý nghĩa lời “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ”: Không có Thượng Đế đích 
thực nào đáng được tôn thờ mà chỉ có duy nhất một mình 
Allah.  Người nói lên lời này chẳng mang lại giá trị gì ngoại 
trừ y phải biết và hiểu rõ ý nghĩa của nó, phải thực hiện và 
chấp hành theo đúng ý nghĩa của nó và phải an toàn không 
vướng vào những gì phủ nhận nó. 
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Như vậy, lời “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” sẽ không có giá trị cho 
một ai đó nếu như y không biết ý nghĩa của sự phủ định và 
khẳng định của nó. Nó chỉ có giá trị khi nào một người biết ý 
nghĩa của nó, chứng nhận nó bằng lời và tin tưởng nó bằng 
con tim và thi hành theo ý nghĩa của nó. 

Những người thờ đa thần trước Islam đã từ chối lời 
chứng nhận này và phủ nhận cả ý nghĩa của nó. Khi Nabi  
nói với họ: “Các người hãy nói “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” thì các người 
sẽ thành công” thì họ lại từ chối, Allah phán về lời từ chối 
của họ: 

ٌء ُعَجاۖب  ﴿ َٰذا لََ�ۡ �َ َّ ِ ۖۖ إ ًد ِٰح ََ ٰٗها  ََ ِ َة إ َجَعَل �للَِه
َ

ا]٥:اسورواص[ ﴾ ٥أ

Phải chăng Y (Muhammad) nhập tất cả các thần linh lại 
thành một Thượng Đế duy nhất ư? Đây thật là một điều 
hết sức quái dị! (Chương 38 – Sad, câu 5). 

Còn những người thờ đa thần ở thời đại của chúng 
ta, họ vẫn nói lời chứng nhận này nhưng lại phủ nhận ý 
nghĩa của nó. Bởi vậy, chúng ta thấy rằng họ thường nói lời 
Tawhid này trên môi nhưng lại hướng một số hình thức thờ 
phượng đến ai (vật) khác ngoài Allah và họ rất thành tâm 
trong việc làm đó, đấy là cái ngu muội của người thờ đa thần 
Ả rập. 

Như vậy, người nào nói rằng ai khẳng định Allah là 
Đấng duy nhất tạo hóa mọi vạn vật là người của Tawhid, là 
hoàn toàn không đúng mà y phải chứng nhận “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” – 
“không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah” và 
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Ngài là Thượng Đế duy nhất, không có đối tác ngang hàng, 
và Ngài là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng. 

Điều thứ hai: Chứng nhận Muhammad là người 
bề tôi và là vị Thiên sứ của Allah 

Thiên sứ  được mô tả trong Hadith với hai đặc 
điểm: 

Đặc điểm thứ nhất: Rằng Người  là một bề tôi 
của Allah, Người không hề mang một đặc tính thần thánh 
nào cả. Điều này phản bác lại những ai đã quá tôn kính và 
ngưỡng mộ Người quá mức đến nổi sùng bái và tôn thờ, họ 
đã cầu nguyện đến Người, cầu xin Người ban phúc và hướng 
về Người bằng các hình thức thờ phượng mà chỉ có Allah 
duy nhất mới đáng được làm thế. 

Đặc điểm thứ hai: Rằng Người  là một vị Thiên 
sứ từ nơi Allah. Ngài đã lựa chọn Người làm một vị Thiên 
sứ và cử Người đến với toàn thể nhân loại, do đó, bắt buộc 
chúng ta phải vâng lời và tuân theo sự chỉ dạy của Người. 
Điều này phản bác lại những ai đã không vâng lời và tuân 
thủ theo Người mà chỉ làm theo dục vọng của bản thân hoặc 
làm theo những ai khác ngoài Người . 

Và ý nghĩa “Muhammad là vị Thiên sứ của Allah” là 
tuân thủ theo những gì Người ra lệnh và dạy bảo, tin tưởng 
những gì Người thông tin, tránh xa những gì Người ngăn 
cấm, và không được thờ phượng Allah theo ý riêng mà phải 
theo sự hướng dẫn và chỉ dạy của Người . 
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Điều thứ ba: Trong Hadith Nabi có nói: “chứng 
nhận rằng Ysa (Giêsu) là người bề tôi của Allah, là vị 
Thiên sứ của Ngài và lời phán (Hãy thành!) của Ngài 
được thổi vào Maryam với tinh thần từ nơi Ngài” 

Ysa (Giêsu)  được mô tả trong Hadith này với 
bốn đặc điểm: 

- Người là một bề tôi của Allah:  điều này phản bác 
lại quan niệm của những người Thiên Chúa rằng Người là 
Chúa (Allah) hoặc là con của Chúa hoặc Chúa ba ngôi. Quả 
thật, Allah, Đấng Tối Cao vượt trội hơn những gì mà họ đã 
nói. 

- Người là Thiên sứ của Allah: điều này phản bác 
việc người Do Thái đã phủ nhận Thông điệp và Sứ mạng của 
Người . 

- Lời phán (Hãy thành!) của Ngài được thổi vào 
Maryam: Có nghĩa là Allah tạo hóa Người  bằng cách 
chỉ nói một lời (Hãy thành!) và cử đại Thiên thần Jibril 
mang lời đó thổi vào cơ thể của bà Maryam với tinh thần của 
Ngài và ý chỉ của Ngài. 

- Tinh thần từ nơi Ngài:  Ysa là một linh hồn 
trong các linh hồn được Allah tạo ra giống như các tạo vật 
khác và có thêm tinh thần của Ngài, điều này khẳng định 
rằng Allah ban thêm sự cao quý và thiêng liêng cho Người 
. 
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Điều thứ tư: Chứng nhận rằng Thiên Đàng là sự 
thật, và Hỏa Ngục là sự thật 

Đức tin vào Thiên Đàng và Hỏa Ngục nằm trong 
đức tin vào Ngày Sau, tuy nhiên, Nabi  đặc biệt chỉ đề cập 
đến hai thứ này trong lời chứng nhận mang tính nhắc nhở và 
lưu ý, bởi hai thứ đó là hai cõi vĩnh hằng, hai điểm đến cuối 
cùng của những người ngoan đạo và những người tội lỗi và 
nghịch đạo. Thiên Đàng là cõi vĩnh hằng dành cho những 
người ngoan đạo còn Hỏa ngục là cõi vĩnh hằng dành cho 
những kẻ tội lỗi và nghịch đạo. 

Và kết quả cho bốn điều được nói trong Hadith là: 
Sẽ được Allah thu nhận vào Thiên Đàng tương ứng theo các 
việc làm ngoan đạo. 

Do đó, một người của Tawhid sẽ vào Thiên Đàng 
theo một trong hai trường hợp: hoặc là y sẽ gặp Allah một 
cách an toàn thoát khỏi mọi tội lỗi, y sẽ được vào Thiên 
Đàng ngay từ đầu; hoặc là y sẽ gặp Allah trong tình trạng tội 
lỗi nhưng không vướng phải tội Shirk, y sẽ được vào Thiên 
Đàng theo ý muốn của Allah, nếu Ngài muốn Ngài sẽ tha thứ 
cho y và cho y vào Thiên Đàng còn không thì Ngài sẽ trừng 
phạt y rồi sau đó thu nhận y vào Thiên Đàng. 

Trong bộ Albukhari và Muslim có ghi, Hadith được 
Utban thuật lại rằng Allah sẽ nghiêm cấm Hỏa ngục chạm 
đến những ai nói “  اهللاُ َ  

ّ
َال َال   ِ ِ ” với tấm lòng chân thật vì 

Allah. 

Người nào nói lời Tawhid “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” nhưng không 
thực hiện và chấp hành theo ý nghĩa của nó thì không mang 
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lại giá trị gì cả bởi lẽ Allah cấm Hỏa ngục đụng đến những ai 
nói lời Tawhid này một cách thành tâm và chết trong tình 
trạng như vậy. Và đây là điều được chứng minh qua lời của 
Hadith được Utban thuật lại: “với tấm lòng chân thật vì 
Allah”. 

Sheikh Islam và các học giả khác nói: Nói lời 
Tawhid một cách trung thực, thành tâm, với niềm tin kiên 
định và chết trong tình trạng đó thì đó mới là sự thật của 
Tawhid, mới là hướng con tim trọn vẹn đến với Allah. Quả 
thật, đã có rất nhiều Hadith nói rằng sẽ ra khỏi Hỏa ngục nếu 
như ai đó đã từng nói “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” và trong tim của y có 
niềm tin bằng hạt lúa mạch, bằng hạt mù tạc và bằng hạt 
nguyên tử, và cũng có rất nhiều Hadith nói rằng rất nhiều 
người nói lời Tawhid bị đày vào Hỏa ngục rồi trở ra, và cũng 
có rất nhiều Hadith nói rằng Allah nghiêm cấm Lửa của Hỏa 
ngục đụng đến những ai nói “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ”. 

Và trong sự chứng nhận “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” bắt buộc phải 
hội đủ bảy yếu tố. Lời Tawhid này sẽ không mang lại giá trị 
cho người chứng nhận nó trên môi ngoại trừ phải hội đủ bảy 
yếu tố đó. Dưới đây là bảy yếu tố: 

Yếu tố thứ nhất: Hiểu và biết, tức phải hiểu và biết 
rõ ý nghĩa của lời Tawhid, phải hiểu và biết nó phủ định điều 
gì và khẳng định điều gì, và sự hiểu biết này phủ nhận sự 
không biết gì về ý nghĩa của nó. 

 Yếu tố thứ hai: Niềm tin kiên định, tức người nói 
lời Tawhid phải có niềm tin một cách chắc chắn về những gì 
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mà lời Tawhid đã chỉ ra, còn nếu trong niềm tin có một nghi 
ngờ nào đó thì chắc chắn lời Tawhid sẽ trở nên vô giá trị. 

Yếu tố thứ ba: Sự chấp nhận, tức chấp nhận những 
gì mà lời Tawhid này qui định trong việc thờ phượng duy 
nhất một mình Allah và từ bỏ hết những gì được thờ phượng 
khác Ngài. 

Yếu tố thứ tư: Làm theo những gì mà lời Tawhid 
đã chỉ thị. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نۖ  ﴿ َِ ۡ�ُ َو  ِ وَُه َّ ۥٓ إَِ� � ُه وَۡجَه ِۡم  ل َۡ ُ � ن  دِ  َوَم َُ َك َِٱ َۡ ََ ۡم ۡ�َت � �َۡ � ٰ�َ�ۡ ُۡو ِ �ل َوة َۡ ۡلُع
رِ  و ُۡ ُ ۡۡ ُة � َ�َُِٰب  ِ َّ ا]٢٢:اسوروالقمان[ ﴾ ٢�

Và để nạp diện mạo của mình cho Allah đồng thời là 
một người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán 
cứu rỗi vững chắc nhất bởi vì kết cuộc của mọi việc đều 
phải trình về cho Allah. (Chương 31 – Luqman, câu 22). 

Chiếc cán cứu rỗi vững chắc nhất chính là lời 
Tawhid “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” , còn ý nghĩa “để nạp diện mạo cho 
Allah” là sự tuân thủ và vâng lệnh Allah một cách thành tâm 
và trung thực. 

Yếu tố thứ năm: Chân tâm, tức tất cả mọi hành 
động và mọi việc làm đều hoàn toàn hướng về Allah một 
mình Ngài không phải vì ai (vật) khác ngoài Ngài hay vì một 
mục đích nào đó của trần gian. 

Yếu tố thứ sáu: Trung thực, tức nói lời Tawhid 
không phải chỉ thốt lên trên môi mà con tim phải luôn trung 
thực. 
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Yếu tố thứ bảy: Tình yêu, lời Tawhid được nói lên 
bằng cả tình yêu trong tim, và những hành động theo ý nghĩa 
của nó cũng bằng cả tình yêu trong tim. 

Và hai trụ cột căn bản của lời Tawhid là phủ định và 
khẳng định, phủ định tất cả mọi thần linh, mọi tà thần được 
tôn thờ ngoài Allah và khẳng định Allah là Đấng duy nhất 
đáng được tôn thờ. 

Một số người lại nghĩ rằng việc quá nghiêm khắc 
trong vấn đề Tawhid chỉ là do một số học giả đã nói như thế 
thôi. Sheikh Abdullah Aba Batin  đã có lời phản hồi lại 
quan điểm của những người này với lời: Các người nói rằng 
Sheikh Ibnu Taymiyyah đã nghiêm khắc trong vấn đề Shirk 
chỉ là nói thêm, thật ra chính Allah mới là Đấng đã nghiêm 
khắc trong sự việc đó, bởi Ngài phán: 

َ�ۡغفِ  ﴿  ََ  َ َّ � َّ ِ ِۦ إ ِه َك َ َ�ُۡ �  َ
َ

أ ا]٤٨:اسورواتلنااء[ ﴾َُ 

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng).  (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Ở hai chỗ trong Qur’an, Allah đã phán qua lời nói 
của Mashih Ysa  khi Người nói với con cháu Israel: 

﴿  ۖ ُر ّّا ُٰه � ٰ َو
ۡ

َوَمَ َة  ّن َ�ۡ � ِ ه ُ َعلَۡي َّ َم � َّ َح ۡد  َُ َۡ  ِ َّ ُۡ�ِۡك َِٱ � ن  ُّهۥ َم سوروا[ا﴾ إِن
 ]٧٢:اترائدو

 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.  (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 
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Và Allah đã phán với vị Nabi của Ngài, Muhammad 
:  

ّن َ�َملَُك  ﴿ َۡحَبَن ََ ۡ�َت  َ�ۡ
َ

أ ِۡن  َِك لَس ن َ�ۡبل َن ِم ُ ِ َّ َك َۡ� � ۡ ََ ِ َ إ َِ و
ُ

أ ۡد  َُ َولَ
َن  � ِ�ِٰ �َ َن �ۡل ّن ِم ََ و ُُ َ َُ  ]٦٥:ازممسورواتك[   ﴾ ٦َو

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

﴿  ََ و َملُ َ�ۡع ُواْ  م ّما َ�ن َ�ۡنُه بَِط  َ�َ واْ  �ُ َ�ۡ
َ

أ َۡو  ا]٨٨:اسورواتألنعا [ ﴾ ٨َول

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 vô ích. (Chương 6 - Al-An’am, câu 88). 

ۡم ُ�ّ  ﴿ ْ لَُه ُدوا وُهۡم َو�ۡ�ُع ُ ُُ َو�ۡح ۡم  وُه ُذ وَُخ ۡم  وُه ُم ََ د وََج َحۡيُ    �َِ � ْ �لُۡمۡ�ِ وا فَٱۡ�ُتلُ
ٖد�  َّ َۡ ا]5:اسورواتلو�ة[ ﴾ َۡ

Và hãy đánh và giết những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các 
ngươi tìm thấy chúng; và các ngươi hay bắt chúng, vây 
chúng và mai phục đánh chúng. (Chương 9 – Attawbah, 
câu 5). 

Và trong Sunnah xác thực từ Nabi , đã có nhiều 
Hadith cảnh báo về sự nghiêm trọng của tội Shirk, đa số 
Hadith đề cập đến các đại tội thì đều thường đề cập trước 
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tiên đến Shirk, cũng như khi Nabi  được hỏi rằng tội nào 
là tội lớn nhất đối với Allah thì Người bảo: 

َْعَلاِ�ِا«ا
َ
ْنات

َ
ا.مافُابليِا»نِّدتالَْهَواَخلََقَكااأ

“Đó là việc tạo ra một thần linh ngang hàng với Allah 
trong khi nó chỉ là tạo vật của Ngài.” (Albukhari, Muslim). 

Và trong một Hadith do Ibnu Hibban ghi lại được 
Alhakim xác thực: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật lại 
rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ِِا:اقَاَلاُموَساا« ْدُبوَكابِ
َ
ْذُكُمَكاَلأ

َ
َا:اقُْلايَااُموَسا:الاقَاَلاايَاارَّ الاَبلّْمِ�اَشسْئًااأ

اإَِا َ
َ
ااتهللاُاإِل اقَاَل ال اِبدَادِا: ّ اُُ اقَاَل ال ت َِ اَه اَ�ُقوُل اَك اتكَاَماَلتِتا: َن

َ
اأ اكَْو اُموَسال يَا
ا اإَِ َ

َ
اإِل اَلَ ال اِكَفٍة اِ  اتكَادَْي رَِ َ�

َ
اَلتأل ْ ِا َِ ا ِمَمُهَ  ََ اَل اِكَفٍةااتهللاُاتكَادَْي  ِ

َاإَِاَمالَْتابِهِا
َ
ِْْا»تُهللاَ اَاإِل ا.رلتهاتب احدانالتلا�ماَل

 ““Musa nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài hãy 
dạy bề tôi điều gì đó để bề tôi tụng niệm Ngài và cầu 
nguyện đến Ngài”. Allah bảo: “Này Musa, ngươi hãy nói 
 اهللاُ )

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ)”. Musa nói: “Thưa Thượng Đế của bề tôi! Tất 
cả mọi người bề tôi của Ngài đều nói lời này”. Allah bảo: 
“Này Musa, nếu có lấy tất các tầng trời cùng những gì 
trong nó và các hành tinh như trái đất đem đặt trên một 
bên đĩa của chiếc cân và lấy ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ) đặt trên bên đĩa 
còn lại của chiếc cân thì chắc chắn trọng lượng sẽ nghiêng 
về bên ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ)”.”. 
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Nabi Musa  đã cầu xin Thượng Đế chỉ dạy 
Người cách tụng niệm và tán dương Ngài để Người có thế 
đến gần Ngài thì Ngài đã chỉ Người lời tụng niệm đó là lời 
Tawhid “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ”, bởi nó là lời tụng niệm tốt nhất và hàm 
chứa ý nghĩa thiêng liêng và vĩ đại nhất, và bởi vì nó mà mọi 
tạo vật được tạo ra, các vị Thiên sứ lần lượt được gởi đến 
cho nhân loại và các Kinh sách được mặc khải xuống. Và lời 
Tawhid vừa là lời tụng niệm vừa là lời Du-a (cầu nguyện). 

Và nó là lời mà vị Imam của sự thuần khiết đã kế 
thừa để cho những ai theo Người cho đến Ngày Tận thế, nó 
là lời mà vì nó Allah đã tạo dựng các tầng trời và trái đất 
cùng với mọi vạn vật, nó là nền tảng của tôn giáo, là kim chỉ 
nam của các bề tôi, là mục đích của việc chiến đấu Jihad, nó 
là nghĩa vụ của các bề tôi với Allah, là trung tâm của máu, là 
sự cứu rỗi khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ và Hỏa ngục, là 
điều mà không ai có thể vào Thiên Đàng ngoài trừ có nó, là 
sợi dây kết nối với Allah để được Ngài chấp nhận, là ranh 
giới giữa vùng đất Kafir và vùng đất Islam, là sự phân biệt 
giữa cõi hạnh phúc bất tận và cõi khổ ải và đày đọa, và nó là 
trụ cột của niềm tin. 

Nabi  nói: 

ِِخُماَكَا«ا اتهللاُاَمْ اَكَنا
َ
َاإَِ

َ
ََاإِل ا ِِ ََنَةااِم

ْ
ا.رلتهاأبوادتلدا»َدَخَلاتْ

 “Ai mà lời cuối cùng của y là (  
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

اهللاُ َ  ) thì sẽ được vào 
Thiên Đàng.” (Abu Dawood). 

Lời Tawhid “  
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

اهللاُ َ  ” mang ý nghĩa vĩ đại và có 
trọng lượng rất nặng trên chiếc cân công lý của Allah, tuy 
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nhiên nó sẽ có trọng lượng khác nhau tùy theo lời của người 
chứng nhận nó. 

Người Munafiq (giả tạo đức tin) nói lên lời Tawhid 
nhưng lời Tawhid của họ chẳng có trọng lượng nơi Allah bởi 
vì y là kẻ đã giả tạo trong lời nói đó, còn người có đức tin 
nói lời Tawhid thì lời Tawhid mà họ thốt lên mang lại trọng 
lượng vĩ đại nơi Allah bởi vì y đã trung thực với Allah trong 
lời nói đó. Nếu có lấy tất các tầng trời cùng những gì trong 
nó và các hành tinh như trái đất đem đặt trên một bên đĩa của 
chiếc cân và lấy ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ) đặt trên bên đĩa còn lại của 
chiếc cân thì chắc chắn trọng lượng sẽ nghiêng về bên lời 
Tawhid ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ). 

Lời Tawhid có trọng lượng và giá trị thiêng liêng 
như thế là vì nó hàm chứa sự phủ định Shirk và khẳng định 
sự độc tôn hóa Allah, điều tốt nhất trong mọi hành động và 
việc làm, là nền tảng căn bản của tôn giáo, vì nó vừa là lời 
tụng niệm vừa là lời cầu nguyện Du-a, và là điều xóa đi các 
tội lỗi. Do đó, người nào nói lời Tawhid với lòng chân tâm 
và niềm tin kiên định đồng thời thực hiện chấp hành đúng 
theo ý nghĩa của nó thì chắc chắn sẽ hưởng được quyền lời 
từ giá trị của nó đó là được vào Thiên Đàng của Allah. 

Quả thật, linh hồn của lời Tawhid này là: sự tôn thờ 
một mình Thượng Đế, tán dương ca ngợi Ngài bằng cả tình 
yêu, sùng kính, sợ hãi, hy vọng, phó thác, ăn năn và sám hối, 
chỉ yêu thương một mình Ngài bằng tình yêu trong sự hạ 
mình và phủ phục, chỉ kính sợ riêng Ngài, phó thác một 
mình Ngài, yêu thích và ghét bỏ đều vì Ngài, không thề thốt 
với một ai (vật) khác mà chỉ một mình Ngài, chỉ thề nguyện 
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với Ngài, chỉ ăn năn sám hối với một mình Ngài, tuân lệnh 
chỉ một mình Ngài, chỉ tin tưởng, hy vọng và cầu xin phù hộ 
che chở từ nơi Ngài, không cúi đầu đến ai (vật) khác Ngài, 
không giết tế dâng cúng lên ai (vật) khác Ngài và chỉ nhân 
danh một mình Ngài, và tất cả được tập hợp lại trong một lời 
diễn đạt duy nhất đó là “Dù bất cứ hình thức thờ phượng 
nào cũng không được thờ phượng ai (vật) khác ngoài 
Allah, chỉ có Ngài duy nhất mới đáng được thờ phượng”. 

 اهللاُ “
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” sẽ không mang lại giá trị gì cho người 
nói nó ngoại trừ sau khi y biết và hiểu rõ ý nghĩa của nó, 
thực hành theo ý nghĩa của nó và tuyệt đối tránh xa những gì 
trái nghịch với nó. 

Có người đã nói với Al-Hasan Al-Basri  rằng mọi 

người đều nói rằng ai nói “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” thì sẽ vào được Thiên 
Đàng thì ông bảo: Ai nói lời đó và thực hiện theo đúng ý 
nghĩa của nó thì sẽ vào Thiên Đàng. 

Wahb Bin Munabbih nói với người đã nói với ông 
“Có phải chiếc chìa khóa vào Thiên Đàng là ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ) 
không?” thì ông nói: Đúng vậy, nhưng chìa khóa nào cũng 
đều có những chiếc răng của nó, nếu anh mang đến một 
chiếc chìa khóa có những cái răng thì nó sẽ mở được cho anh 
còn không thì nó sẽ không mở cho anh. 

Trong một Hadith do Imam Ahmad ghi lại, theo lời 
thuật của Abdullah bin Amru, Thiên sứ của Allah  nói: 
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ِِاا« اَمْورِ اِبنَْد ِِ بِْن ِ َِ ا اتكَاَمُ  ِِ اَبلَيْ انُْوُم اقَاَل افََِِنا: اتُهللال
َ
اإَِ اإَِل ابَِم ُِمُمَك

اتكَادياكَْوالُِ َعْتا رِْ ْ�َ
َ
اتُهللاِ ْااتكَاَماَلتِتاتكَادياتأل

َ
اإَِلاإَِ

َ
اَكَفٍةاللُِ َعْتاَ ْ ِ

اتكَاديا رِْ ْ�َ
َ
اتأل اتكَادي اتكَاَماَلتِت َن

َ
اأ اَلكَْو اتُهللال

َ
اإَِ اإِلَ

َ
اَ ابُِهَ  ْت َْ اكَمََج َكَفٍة

َماُْه َا ََ َقًةاُمدَْهَمًةالََق
ْ
اتُهللااُ�َ اَحل

َ
اإِلَاإَِ

َ
اا»َ

 “Nabi Nuh  đã nói với đứa con của Người lúc lâm 
chung: Cha ra lệnh cho con phải giữ lấy và duy trì Tawhid 
 هللاُ )

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ); bởi quả thật, dù cho có đem bảy tầng trời và 
bảy trái đất đặt trên một đĩa của chiếc cân và lấy lời 
Tawhid ( ُهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ) đặt trên một đĩa còn lại của chiếc cân 

thì chắc chắn ( ُهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ) sẽ chiếm trọng lượng nặng hơn; 
và cho dù bảy tầng trời và bảy trái đất là những vòng tròn 
bị khóa chặt lại thì chắc chắn chúng cũng sẽ bị vỡ ra bởi 
sức mạnh của ( ُهللا 

ّ
َال َال   ِ ِ 

 َ)”. Và đây là lời nhắc nhở và 
khuyên răn tốt nhất. 

Và trong một Hadith Sahih, Nabi  nói: 

نَااَلتَلِبيّوَناِمْ اَ�دِْ�ا«ا
َ
ُتاأ

ْ
اَمااقُل اتهللاُااَخْ ُ

َ
َاإَِ

َ
ُكااََاإِل

ْ
ُمل
ْ
ُاتك
َ
ُال
َ
�َكال ََاَشِ لَْحَدُها

ا ٍءاقَِديمم اَشْ ّ ُُ ا َْمُدالَُهَواَعَ
ْ
ُاتل

َ
ا.مِارلتهاتلتا»َلل

“Lời nói tốt nhất mà Ta và các vị Nabi trước Ta đều nói là: 
La ila ha illallah wahdahu la shari-kalah lahul mulku wa 
lahul hamdu wa huwa ala kulli shay-in qadir (có nghĩa là: 
Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, chỉ có 
Ngài là Thượng Đế duy nhất, Ngài không có đối tác, mọi 
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sự ca ngợi và mọi vương quyền đều là của Ngài, và Ngài 
có quyền năng trên tất cả mọi thứ.)” (Tirmizhi). 

فَْلُلاتلّا«ا
َ
اتهللاُاأ

َ
َاإَِ

َ
ََاإِل ِما

ْ
ا.رلتهاتلتمِاا»اك

“Lời tụng niệm tốt nhất là lời ( ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ)” (Tirmizhi). 

ا اتهللاَا« ااإَِن اَ�يَنُْاُ ِقيَاَمِة
ْ
اتل ايَْوَ  ُِ ََمئِ

ْ
اتْ ارُُءلِس اَعَ َمِل

ُ
اأ اِمْ  ارَُجًم ُُ َسيَُ لّ

تا َِ ُ�نِْتُماِمْ اَه
َ
َُُماَ�ُقوُلاأ ا ِ

ََ َ اِمثُْلاَمّداتلْ اِسِ لث ّ ُُ اَِْاَعًةاَلَِْاِعَ�اِسِ ّما ِِ َبلَيْ
لََمَكاَكاَبَِلا ََ

َ
اأ ايَاارَّ اَشسْئًا ََ َافُِظوَناَ�يَُقوُلا

ْ
ََا.ااتل اَ�يَُقوُلا رم ِْ فَلََكاُب

َ
َ�يَُقوُلاأ

ارَّ ا ايَا اَ�اَْ ُمُجا. َْوَ 
ْ
اتل اَبلَيَْك َم

ْ
ل َُ ا ََ ا ُِ افَِِنَ ًة

اَحَانَ اِبنَْدنَا اكََك اإَِن ابََ� َ�يَُقوُل
َا
َ
اإِل ََ ا ْن

َ
اأ ْشَهُد

َ
اأ اِ�يَها اقَةم ََ اتهللاُابِ

َ
اااإَِ ْشَهُد

َ
اَ�يَُقوُلاَلأ ُ

ُ
اَلرَُسول اَ�دُْدُه اُمََمًدت َن

َ
أ

ََا اتكّاِ َمِتاَ�َقاَلاإِنََكا هِ ِِ ُةاَمَياَه
اقَ ََ ِ

ْ
اتل هِ ِِ اَلْزنََكاَ�يَُقوُلايَاارَّ اَمااَه ْ َُ تْح

اُ�ْظلَمُا اتكّاِ َمُتا. اَشِت ََ اَ� اِكَفٍة اِك اقَُة ََ ِ
ْ
اَلتل اِكَفٍة اِك اتكّاِ َمُت اَ�اُوَ ُي اقَاَل

افَا اقَُة ََ ِ
ْ
اتل َُُقلَِت اتهللاِاَل اتْسِم اَمَي اَ�ثُْقُل ااَم ءم التلتمِااا»َشْ اأحد اترما  رلته

ِْْاتأللا� ا.َل

 “Quả thật, vào Ngày Phán xét, Allah sẽ phán xét một 
người trong số cộng đồng tín đồ của Ta từ ngay phía bên 
trên đầu của nhân loại, những tờ sớ ghi chép được trải ra, 
gồm cả thảy chín mươi chín tờ sớ ghi chép, và mỗi tờ sớ 
ghi chép dài bằng khoảng cách một tầm nhìn của mắt. Sau 
đó, Ngài phán hỏi: Ngươi có điều gì kháng lại cáo trạng 
này không? Những vị ghi chép của TA có bất công điều gì 
với ngươi không? Y nói: Thưa không, Thượng Đế của bề 
tôi! Ngài phán: Vậy ngươi có điều gì để biện hộ không? Y 
nói: Thưa không, Thượng Đế của bề tôi! Ngài phán: 
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Không, quả thật ngươi có một điều tốt ở nơi TA, quả thật, 
nó không bất công với ngươi trong ngày hôm nay. Thế là, 
Ngài lấy ra một tấm thẻ trong đó có ghi:  

ْشَهدُا
َ
ااأ

َ
ْناَ

َ
َِاأ ـٰ اتاإِلَ

َ
َناُمََمًدتاهللاُاإَِ

َ
ْشَهُداأ

َ
ُااَ�دُْدهُااَلأ

ُ
اَلرَُسول

Tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào ngoài 
Allah và tôi chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là 
vị Thiên sứ của Ngài. 
Rồi Ngài phán: Hãy mang chiếc cân của ngươi đến đây. Y 
nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi! Tấm thẻ nhỏ này làm 
sao có thể so với những tờ sớ kia đây. Ngài phán: Bởi vì 
ngươi sẽ không bị đối xử bất công. Thế là, những tờ sớ ghi 
chép đặt lên một bên của chiếc cân và tấm thẻ đặt lên bên 
kia của chiếc cân, những tờ sớ nhẹ hơn và tất cả trọng 
lượng đều nghiêng về tấm thẻ, bởi lẽ không có bất cứ thứ 
gì có thể nặng hơn tên của Allah”. (Hadith do Imam 
Ahmad và Tirmizhi ghi lại, và được Sheikh Albani xác thực 
là Shahih). 

Sheikh Islam  nói: Không phải tất cả những ai nói 
lên lời chứng nhận Tawhid đều có một sự ân huệ giống như 
người bề tôi, chủ nhân của tấm thẻ được nói trong Hadith. 
Sở dĩ người đó được như vậy là vì trong tim của y đã từng có 
niềm tin kiên định về Tawhid, y đã thành tâm trong lời 
chứng nhận, điều bắt buộc lớn lao nhất trong các điều bắt 
buộc, làm vượt trội hơn những điều xấu. 

Ibnu Qayyim  nói: Các việc làm trở nên thua kém 
hay vượt trội nhau không phải bởi hình thức hay số lượng 
của chúng mà việc thua kém hay vượt trội nhau được quyết 
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định ở con tim. Do đó, có thể cùng một việc làm nhưng hai 
cá nhân thực hiện nó lại được ân phước khác xa nhau như 
trời và đất. Khi suy ngẫm về Hadith nói về tấm thẻ thì chúng 
ta biết rằng tất cả những người của Tawhid đều có một tấm 
thẻ như vậy, và đa số trong số họ đều phải bị đày vào Hỏa 
ngục tương ứng theo tội lỗi của họ đã phạm. Những người 
Do Thái, đa số họ nói lời Tawhid, và người nói lời Tawhid 
nhưng lại làm trái nghịch với lời nói đó là đại nghịch hơn 
những ai phủ nhận nó từ bản chất thật sự của họ bởi lẽ người 
Kafir (vô đức tin) nguyên từ đầu nhẹ hơn những kẻ đã tin 
tưởng rồi sau đó từ bỏ niềm tin. 

Anas  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah 
 nói: 

رَسْاَااقَاَلاتهللاُا«ا
َ
َِدَ اإِنََكاكَْواأ اَُْاُِكايَااتْ�َ ا ََ ا ِِ

َُُمالَِقيتَ ا ايَا ََ رِْ اَخ
َ
ابُِقَمتِ اتأل ِِ

رَسْاَُكابُِقَمتبَِهااَمْغِفَمًوا
َ
ا.رلتهاتلتمِاا»ِباَشسْئًااأل

“Allah phán bảo: Này hỡi người con của Adam (con 
người)! Quả thật, dù ngươi đến với TA mang theo cả một 
hành tinh tội lỗi rồi khi ngươi gặp TA ngươi không tổ hợp 
Shirk với TA một điều gì thì chắc chắn mang đến cho 
ngươi cả hành tinh của sự tha thứ.” (Tirmizhi). 

Hadith có nghĩa rằng nếu ngươi (con người) chết 
trong tình trạng không làm Shirk với TA (Allah) một điều gì. 
Và đây là điều kiện nặng nề để được tha thứ tội lỗi, đó là 
phải hoàn toàn không dính líu đến bất cứ một điều Shirk 
nào, dù ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, và không một ai sẽ an toàn 
ngoại trừ người nào trở về với Allah với trái tim lành mạnh  
trong Tawhid. 
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“Cả một hành tinh tội lỗi” tức người nào chết đi 
trong tình trạng Tawhid nhưng với nhiều tội lỗi đầy cả trái 
đất thì khi gặp Allah, Ngài sẽ tha thứ cho y với sự tha thứ 
bao la như thế. Bởi quả thật, người bề tôi có Tawhid hoàn 
thiện, thành tâm hướng về Allah, đứng trên các điều kiện của 
nó thì bắt buộc sẽ nhận được sự tha thứ về những tội lỗi đã 
làm, sẽ được thoát khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa ngục. Đây là 
lòng nhân từ bao la và quảng đại của Allah đối với các bề tôi 
của Ngài. 

Nếu Tawhid không được chứng thực, sự thờ phượng 
không thành tâm, không hoàn toàn tuân thủ và phủ phục theo 
lời Tawhid thì việc dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn 
chay và Hajj sẽ không được chấp nhận, và mọi việc làm 
ngoan đạo và thiện tốt đều trở nên vô nghĩa. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

﴿  ُ� َ�ۡ
َ

أ َۡو  ََ َول و َملُ َ�ۡع ُواْ  م ّما َ�ن َ�ۡنُه بَِط  َ�َ ا]٨٨:اسورواتألنعا [ ﴾ ٨واْ 

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 vô ích. (Chương 6 - Al-An’am, câu 88).  

ِدۡمَنآ إَِ�ٰ  ﴿ َملٖ   َماَوقَ ۡن َ� واْ ِم ِملُ ُٰه  َع �َ ًرا  َهَبآءٗ َفَجَعۡل و :اسورواتلفمقان[ ﴾ ٢ّمنُث
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). 

Và khi nào Tawhid của một người không được 
chứng thực, sự thành tâm không được trung thực thì sự cầu 
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xin ân xá của người được quyền cầu xin ân xá cho người 
khác sẽ không mang lại lợi ích gì cho y, lời cầu nguyện của 
những người ngoan đạo cũng chẳng giúp ích được gì cho y 
dù đó là vị Nabi được ân sủng nhất trong số các vị Nabi, 
Muhammad . Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٗ  ﴿ َّ َۡ  �َ عِ َ�ۡب ۡم  َۡ لَُه َتۡغفِ َۡ َ � ۡم إَِ  َۡ لَُه َتۡغفِ َۡ َ �  ََ ۡو 
َ

أ ۡم  َۡ لَُه ۡ�َتۡغفِ �  ُ َّ � ََ َ�ۡغفِ َن  فَل
مۚۡ  ا]٨٠:اسورواتلو�ة[ ﴾ لَُه

Dẫu Ngươi (Muhammad) có cầu xin hoặc không cầu xin 
tha thứ cho chúng hoặc dẫu Ngươi có cầu xin tha thứ cho 
chúng đến bảy mươi lần đi chăng nữa thì Allah vẫn 
không bao giờ tha thứ cho chúng. (Chương 9 – Attawbah, 
câu 80). 
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Ai Chứng Thực Tawhid Sẽ Được Vào Thiên 
Đàng Không Bị Thanh Toán 

Bằng chứng từ Qur’an và Sunnah chỉ rằng ai chứng 
thực Tawhid sẽ được vào Thiên Đàng không phải chịu sự 
thanh toán và không phải chịu sự trừng phạt. Tawhid sẽ 
không mang lại ân phúc hoàn hảo ngoại trừ phải hoàn tất 
việc chứng thực ý nghĩa của nó.  

Và sự chứng thực Tawhid được chia làm hai dạng: 
Bắt buộc và khuyến khích. 

Dạng bắt buộc là sự thành tâm hướng về Allah, hoàn 
toàn tránh xa điều Shirk, Bid’ah và các tội lỗi, đây là chỗ 
đứng của những người của cánh tay phải, họ là những người 
thực hiện các bổn phận và từ bỏ những điều nghiêm cấm. 
Đại Shirk sẽ phủ nhận Tawhid một cách hoàn toàn, tiểu 
Shirk phủ nhận sự hoàn hảo của Tawhid, Bid’ah phỉ báng 
Tawhid, và tội lỗi làm giảm các ân phúc của Tawhid, do đó, 
người bề tôi sẽ không thể chứng thực Tawhid cho tới khi nào 
y phải tránh xa hai dạng Shirk đó và tránh xa những điều 
Bid’ah và tội lỗi. 

Dạng chứng thực khuyến khích: đây là sự chứng 
thực của những người gần kề Allah, họ làm thêm những việc 
làm ngoan đạo được khuyến khích và từ bỏ những điều có 
tính không tốt lành cũng như một số điều được phép làm, 
đây là chỗ đứng của những người tiên phong gần kề Allah.  

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã nói về Nabi 
Ibrahim với những thuộc tính cao đẹp trong mục đích chứng 
thực Tawhid, Ngài phán: 
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﴿  َّ ِ مّ إ
ُ

أ  ََ َم َ� ٰهِي َٰ ۡ نِتٗ  ةٗ إَِ َحنِيفٗ ا َقا  ِ ّ ِ َّ َ�ِ � �لُۡمۡ�ِ َن  َُك ِم َۡم ُ َول سوروا[ ﴾ ا 
ا]١٢٠:اتلْل

Quả thật Ibrahim là một nhà lãnh đạo có nhiều đức tính 
tốt, hết lòng súng bái Allah, chỉ tôn thờ Allah, và không 
là một người tôn thờ đa thần. (Chương 16 – An-Nahl, câu 
120). 

Allah, Đấng Tối Cao mô tả Nabi Ibrahim với các 
đức tính tốt, Ngài khen Người là một người lãnh đạo tức 
một vị Imam về tấm gương thanh sạch để cho người đời noi 
theo, hết lòng sùng bái Allah tức luôn tuân thủ và qui 
phục Ngài bằng cả tâm huyết, chỉ tôn thờ Allah tức tuyệt 
đối không tổ hợp Shirk mà chỉ một lòng tôn thờ duy nhất 
một mình Allah, và không là một người tôn thờ đa thần 
tức Người luôn tránh xa những việc làm đó bằng cả trái tim, 
chiếc lưỡi và thể xác, kịch liệt phản đối những gì họ đã làm 
từ những việc làm Shirk, và tất cả những điều đó chỉ vì 
muốn chứng thực Tawhid, muốn không can hệ với những 
người thờ đa thần, và biểu hiện sự hổ thẹn và căm ghét cho 
sự vô đức tin của họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

دُ  ﴿ ۡعُب ََ ّما  ِ ّۡ آءۖ  ََ َ َ �ِّ ََ إِن   ]٢٦:ااتكزخمف سورو[ ﴾  ٢و

Quả thật tôi vô can với những gì mà các người đang thờ 
phượng (Chương 43 – Azzukhruf, câu 26).  

ُِدَ�ٓءِ  ﴿ َ ََ و �ُ
َ

أ  ٓ َّ َ
� ٰ َٓ ِ َع َّ َر  ْ وا ُع َۡ َ

َوأ  ِ َّ � َِ و َُ ن  ََ ِم و َۡدُع َوَما ُ ۡم  َلِلُُ� �ۡ
َ

َوأ
َشُِيّٗ   ِ َّ ا]٤٨:اسوروامم�م[ ﴾ ٤ا َر
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Và tôi sẽ từ biệt các người và những kẻ mà các người 
cầu nguyện ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Thượng Đế 
của tôi; tôi hy vọng sẽ không đến nỗi vô phúc nếu cầu xin 
chân thành với Thượng Đế của tôi. (Chương 19 – 
Maryam, câu 48). 

Đây chính là sự chứng thực Tawhid, và Allah đã mô 
tả vị Nabi Khaleel của Ngài  với những thuộc tính mà nó 
là mục tiêu chứng thực của Tawhid, và Ngài ra lệnh bảo 
chúng ta phải lấy đó làm căn bản noi theo, Ngài phán: 

﴿  ۡ ٓ إَِ ِِ  ۖ ة َن ََ َح َوةٌ  �ۡ
ُ

أ ۡم  ۡد َ�نَۡت لَُ� ۡم إِنّا قَ ِه ِۡ ۡو َُ ِ ل  ْ ُوا َۡ قَال ِ ۥٓ إ ُه َع َن َم ُ ِ َّ َو� َم  ٰهِي َٰ
ُم  َنُ� ۡۡ َوَ� َنَنا  ۡۡ َ ا َ َوَ�َد ۡم  نَا َُِ� َۡ َ�َف  ِ َّ � َِ و َُ ن  ََ ِم و ُد ۡعُب ََ ّما  ِۡ َو ۡم  ْ ِمنُ� ُُاا ََ ُ َ

ۥٓ  َدهُ وَۡح  ِ َّ واْ َِٱ ُۡؤِمُن ّحٰ ُ َح ا  ًَد َ
َ

َضآُء � ۡ�َۡغ َو� َٰوةُ  َٰ ا]٤:ارواترماْنةسو[ ﴾ �ۡلَع

Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrahim và những ai 
theo Y để cho các ngươi noi theo khi họ bảo dân của họ: 
“Chúng tôi vô can đối với quí vị và những tượng vật mà 
quí vị tôn thờ ngoài Allah và chúng tôi phủ nhận quí vị; 
giữa chúng tôi và quí vị có một mối hiềm thù kéo dài cho 
đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng Allah duy nhất”. 
(Chương 60 – Al-Mumtahidah, câu 4). 

Allah, Đấng Tối Cao mô tả những người có đức tin 
đua nhau tìm đến Thiên Đàng, Ngài ca ngợi họ những đức 
tính cao quí của họ, Ngài phán: 

﴿  ََ و ُُ م َمۡشفِ َرّ�ِِه ةِ  َخۡشَي ۡن  م ّمِ َن ُه ُ ِ َّ � َّ ِ ا]٥٧:اسورواترؤمنون[ ﴾ ٥إ
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Quả thật, những người sợ Thượng Đế của họ mới thực 
sự là những người sống trong khiếp sợ. (Chương 23 – Al-
Mu’minun, câu 57). Tức rung sợ Allah thật sự. 

نَ  ﴿ ُ ِ َّ � َو� م  ََ ُه و ُۡؤِمُن ۡم ُ َرّ�ِهِ ِٰت  ا]٥٨:اسورواترؤمنون[ ﴾ ٥ََ

Và những ai tin tưởng nơi những Lời mặc khải của 
Thượng Đế của họ. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 58). 
Tức những ai tin vào các lời mặc khải cũng như các dấu hiệu 
của Ngài rồi thành tâm chấp hành theo đúng mệnh lệnh của 
Ngài, hoàn toàn tránh xa những hành vi Shirk, dù nhỏ hay 
lớn, ít hay nhiều, Ngài phán: 

﴿  ََ و �ُ ِ�ُۡ �  ََ ۡم  ّ�ِِه ََ ِ م َ َن ُه ُ ِ َّ ا]٥٩:اسورواتكؤمنون[ ﴾ ٥َو�

Và những ai không tổ hợp những đối tác (thần linh) nào 
cùng với Thượng Đế của họ. (Chương 23 – Al-Mu’minun, 
câu 59).  Tức không thờ phượng ai (vật) khác cùng với Ngài, 
chỉ một lòng tôn thờ duy nhất một mình Ngài, và họ biết 
rằng quả thật không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Ngài. 

Do đó, người nào ở trong tình trạng chứng thực 
Tawhid cho đến cuối đời thì chắc chắn sẽ được thu nhận vào 
Thiên Đàng không phải bị thanh toán, còn ngược lại thì 
không. 

Ông Husain Bin Abdulrahman nói: Có lần tôi ở cùng 
với Sa-eed Bin Jabir, ông nói: Ai trong các người nhìn thấy 
sao băng đêm hôm qua? Tôi nói: Tôi, quả thật lúc đó tôi 
không dâng lễ nguyện Salah được vì tôi bị ngộ độc do bọ 
cạp cắn.  Ông nói: Vậy anh đã làm gì? Tôi nói: Tôi làm 
Ruqa’. Ông nói: Điều gì khiến anh làm như thế? Tôi nói: Có 
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một Hadith mà Ash-Sha’a đã thuật lại cho chúng tôi. Ông 
nói: Ông ấy đã thuật lại cho các người những gì? 

Tôi nói: Ông ấy thuật lại từ Baridah bin Al-Husaib: 
“Việc Ruqa’ chỉ chữa khỏi bị bùa ém hoặc bị độc côn trùng 
cắn”. Ông nói (Sa-eed bin Jabir): Thật tốt cho ai đã thực hiện 
theo những gì đã nghe, tuy nhiên Ibnu Abbas đã thuật lại cho 
chúng tôi lời của Nabi : 

اتكَمْهَطالَا«ا ُِ اَلَمَع َ َِ يُْتاتَل
َ
َمُمافََمأ

ُ
اتأل َ َاُبمَِ ْتاَعَ َِ ااتَل اتكَمُجَلاَلتكَمُجلَْ�ِ

ُِ َلَمَع
ا
ْ
اَ�ُقل اَبِظيمم اَسَوتدم اِل اُرفَِي اإِذْ َحدم

َ
اأ ُِ اَمَع اَللَسَْس َ َِ َمِلاَلتَل

ُ
اأ هِ ِِ اَه اُت تا. َِ اَه فَِقيَل

تا َِ اَه
َ
اِ�يَلاتْ�ُظْماإِل َُُم ا اَبِظيمم افََِِذتاَسَوتدم ُِ

فُ
ُ
اتأل

َ
اإِل ِ اتْ�ُظْم ِِ

اَللَ ُِ ُموَساَلقَْوُم
فاًايَْدُخلُوَنا

ْ
ل
َ
َماَُكاَلَمَعُهْماَسدُْعوَناأ

ُ
هِاأ ِِ افَِقيَلاَه اَبِظيمم اتخَخِماَفَِِذتاَسَوتدم ِِ َانِ

ْ
تْ
َنَا
ْ
تٍ اتْ َِ ََاَب اِحَااٍ اَل ا»َةابَِغْ ِ

“Ta được phơi bày cho thấy các cộng đồng, Ta nhìn thấy 
có vị Nabi cùng với một nhóm người, có vị Nabi cùng với 
một, hai người, có vị Nabi chẳng có một ai ở cùng, rồi Ta 
được đưa lên đến một đoàn người rất đông thì Ta nói đây 
là cộng đồng của Ta, nhưng Ta được cho biết đó là Musa 
và cộng đồng của Người, rồi khi Ta nhìn về phía cuối chân 
trời thì nhìn thấy một biển người, Ta được bảo là hãy nhìn 
về bên cạnh nhóm kia, thì Ta nhìn thấy một biển người, Ta 
được bảo đó là cộng đồng của Ngươi, ở cùng với những 
người đó có bảy mươi ngàn người đi vào Thiên Đàng mà 
không phải chịu sự thanh toán và sự trừng phạt.” 

ا ِِا« ُوُ وَناِ�ي
َ
ات ِىاُكنْاُْم

َ
اتل ت َِ اَه ََاالَما اَل قُوَن اَُْاَتْ ََ اَل اَُولَن ِْ ايَ ََ ا يَ  ِ

َ
اتل ُهُم

َ ُلَنالَا ََ وَناَ�اَ
ُ
اَرّ�ِهْماَ�اََوَم  »َعَ
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“Không phải những gì các ngươi đang bàn cãi, mà họ là 
những người không Iktiwa’, không Istirqa’ và họ không 
Tayrah mà họ chỉ Tawakkul (tin và phó thác) cho Thượng 
Đế của họ” 

Những người đó được thu nhận vào Thiên Đàng mà 
không phải bị thanh toán bởi sự chứng thực Tawhid của họ, 
bởi họ đã không Istirqa’ tức là họ không nhờ vả đến người 
khác đọc (Qur’an, Du-a, Zikir) cho họ khi họ bị bệnh hay bị 
một  điều không may nào đó mà họ chỉ phó thác một cách 
trọn vẹn cho Allah. 

Và trong lời dẫn do Muslim ghi lại thì Nabi  nói: 

يَ ا...ا«ا ِ
َ
وَنااْمقُْونَاََايَاُهُماتل

ُ
اَرّ�ِهْماَ�اََوَم َ ُلَنالََعَ ََ ََاَ�اَ قُوَناَل ََاَُْاَتْ  »َل

“ ... họ là những người không dùng Ruqa’(
1F

2), không 
Istirqa’ và cũng chẳng Tayrah mà họ chỉ tin và phó thác 
cho Thượng Đế của họ”.  

Sheikh Islam  nói: “Những người không dùng 
Ruqa’” là lời nói thêm của một số người dẫn truyền chứ 
Nabi  không nói như vậy, bởi đã có người hỏi Nabi  về 
Ruqa’ thì Người bảo: 

َخاُها«ا
َ
ْناَ�نَْفَياأ

َ
ْماأ ُِ اَعاِمنْ ََ يَْفَعْلاَمِ اتْساَ

ْ
ا.رلتهامالما»فَل

                                                           
(2) Ruqa’ là hình thức trị bệnh bằng cách đọc thần chú rồi thổi nhẹ vào 
nước uống, hay tắm, rửa hoặc thổi trực tiếp vào lên người bệnh nhân hoặc 
lên chỗ vết thương, ... Nếu hình thức Ruqa’ được thực hiện bằng cách đọc 
Qur’an, Du-a, Zikir mà Nabi đã chỉ dạy, hay đọc các tên gọi hoặc các 
thuộc tính của Allah thì giáo luật cho phép, còn đọc những gì khác ngoài 
những thứ đó là phạm vào tội Shirk. 
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“Người nào trong số các người có khả năng mang lại điều 
hữu ích cho người anh em của y thì hãy làm” (Muslim). 

اِشْكما « ِِ ْ اِ�ي ُِ اَمااكَْمايَ
ََ َسابِاكّم

ْ
ا.رلتهامالما» ََابَس

“Không vấn đề gì đối với việc Ruqa’ bằng những gì không 
phạm vào điều Shirk.” (Muslim). 

Và quả thật, đại Thiên thần từng Ruqa’ cho Nabi  
và Nabi  từng Ruqa’ cho các vị Sahabah của Người. 

Lời của Nabi “họ là những người không Iktiwa’” 
có nghĩa rằng họ là những người không cầu xin người khác 
trị liệu cho mình bằng cách đốt, trong khi bản thân việc đốt 
để chữa bệnh là được phép trong giáo luật. Bằng chứng cho 
điều này là trong bộ Sahih Albukhari có ghi, theo lời thuật 
của Jabir rằng Nabi  đã từng cử một vị thầy thuốc đến cho 
ông Abu Ibnu Ka’ab, vị thầy thuốc đã cắt lể và đốt nóng cho 
ông, và Anas cũng đốt để trị liệu bệnh viêm màng phổi, 
trong khi Nabi  vẫn đang còn sống. 

Như vậy, hình thức Istirqa’ và Iktiwa’ là hai hình 
thức được giáo luật cho phép, tuy nhiên việc từ bỏ hài hình 
thức đó sẽ tốt hơn và làm hoàn thiện sự chứng thực Tawhid.  

Sau đó, Nabi  nói “và họ không Tayrah” tức là 
không bi quan dựa vào những con chim hay những ngày 
tháng nào đó hoặc tương tự như vậy, bởi Người  nói trong 
một Hadith khác: 

ا«ا ُواِشْكم َ َ َّ ا.رلتهاأبوادتلدا»تل
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“Tayrah là hình thức Shirk” (Abu Dawood). 

“... mà họ chỉ Tawakkul (tin và phó thác) cho 
Thượng Đế của họ” có nghĩa là họ luôn dựa vào một mình 
Allah, họ ủy thác mọi việc cho Ngài, họ luôn tin rằng chỉ có 
Ngài là Đấng Duy nhất mang lại phúc lành và đẩy lùi những 
điều dữ, nhưng họ luôn hành động để tìm kiếm nguyên nhân 
và động cơ cho kết quả muốn đạt được theo qui định của 
giáo lý. 

Hadith cho thấy rằng những người chứng thực 
Tawhid không phải là những người chỉ biết tìm kiếm những 
nguyên nhân mà họ là những người còn biết từ bỏ những 
điều Makruh (đáng khiển trách, được phép làm nhưng không 
được khuyến khích), chẳng hạn như họ từ bỏ việc Ikitwa’, 
Istirqa’ vì họ muốn được gởi trọn sự phó thác một cách trọn 
vẹn cho Allah. 

Còn việc tìm kiếm các nguyên nhân, các phương 
thuốc điều trị không thuộc những điều Makruh như một 
người tự đọc thần chú (bằng Qur’an, các lời Du-a, Zikir) để 
điều trị bản thân, hoặc trị liệu các căn bệnh bằng mật ong, 
các hạt thảo dược hoặc các loại thảo mộc nào đó thì việc từ 
bỏ những phương cách đó không phải giáo lý của Islam bởi 
Thiên sứ của Allah  nói:  

ا اتهللاَاارََدتَلْلت« اَمْ اافََِِن ُِ الََجِهلَ ُِ اَبِلَم اَمْ  ُِ اَبِلَم اِشَفاًء ُ
َ
ال نَْزَل

َ
اأ
َ
اإَِ اَدتًء

ْ
ل ّ َّ اُ� كَْم

ا ُِ ا.رلتهاأحدا»َجِهلَ

“Các người hãy tìm phương thuốc chữa trị bởi quả thật 
Allah không hề giáng xuống một căn bệnh nào mà Ngài 
lại không ban xuống những phương thuốc giải bệnh 
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tương ứng, và các phương thuốc này có người biết chúng 
và có người không biết chúng”. (Ahmad). 

Và trong bộ Sahih có ghi lại, Ibnu Abbas  thuật 
lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ّا«ا ََ
ْ
َمِلاَبِ اتل

ُ
اأ َُ �ْ

َ
َطِةاِمَْ ٍماَلَ�َيٍةابِنَاٍراَلأ َ�ِةاَبَاٍلاَلَشْ ا»تكّشَفاُءاِكارََمٍ�اَشْ

اَوِااا«:ال�الفظ رلتهاتب اماجِ
ْ
�
َ
ْناأ
َ
اأ ِّ ِح

ُ
 .»َلَمااأ

“Phương pháp trị bệnh có ba: uống mật ong, giác lể và đốt 
nóng bằng lửa và cộng đồng của Ta bị cấm dùng hình 
thức đốt” (Ibnu Ma-jah) và trong một lời dẫn khác “... và Ta 
không thích bị đốt”. 

Ibnu Qayyim  nói: Quả thật, các Hadith nói về 
phương pháp trị bệnh bằng cách đốt hàm chứa bốn nội dung: 
Người  từng dùng phương pháp này, Người không thích 
nó, Người khen những ai từ bỏ nó và Người ngăn cấm nó. 
Bốn nội dùng này không có sự mâu thuẫn với nhau bởi lẽ 
việc nói Người từng dùng phương pháp đó là bằng chứng 
được phép dùng nó, Người không thích không là bằng chứng 
cho sự nghiêm cấm, còn về việc Người khen ngợi những ai 
bỏ nó là bằng chứng nói rằng việc bỏ nó sẽ tốt hơn và hoàn 
hảo hơn trong việc chứng thực Tawhid. Điều này giống như 
Nabi  nói: Họ là những người đã chân thành và hết lòng 
trong các việc làm của họ, họ từ bỏ những điều được giáo 
luật cho là không có vấn đề gì để cẩn trọng mà cảnh giác với 
những điều được giáo luật cho là có vấn đề. Còn việc Người 
 ngăn cấm phương pháp đốt để trị bệnh là mang tính lựa 
chọn và không khuyến khích, người nào bỏ hai hình thức 
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điều trị đó để phó thác hoàn toàn cho Allah một cách không 
phải chịu đựng sự đau đớn nào thì đó là sự hoàn thiện của 
việc chứng thực Tawhid, còn người nào bỏ hai hình thức đó 
một cách phải chịu đựng những cơn đau thì việc từ bỏ đó 
của y không biểu hiện một điều gì về Tawhid. 

Những người của Tawhid này đã bỏ hết những đầu 
não của Shirk, họ không cầu xin một ai khác làm Ruqa’ cho 
họ, họ từ bỏ phương pháp đốt mặc dù đó là cách trị bệnh, họ 
phó thác hoàn toàn vào Allah, họ đặt hết tất cả mọi việc cho 
Ngài, họ tuyệt đối tin tưởng nơi Ngài, họ hài lòng những gì 
Ngài ban bố, họ tin vào sự cứu rỗi của Ngài và họ chỉ cầu 
xin sự trợ giúp từ nơi Ngài bằng cả trái tim, điểm cuối cùng 
của sự chứng thực Tawhid và nó là nguồn gốc cho tất cả 
những biểu hiện của hành động, cử chỉ, và trạng thái. 

Như vậy, Hadith không chỉ ra rằng họ là những 
người chỉ biết tìm kiếm những nguyên nhân cho mọi kết quả 
bởi lẽ các nguyên nhân trong cái nhìn một cách tổng thể thì 
chúng là điều cần thiết theo lẽ tự nhiên, trong đó việc phó 
thác cho Allah là nguyên nhân vĩ đại nhất trong các nguyên 
nhân. Ý nghĩa của Hadith chỉ muốn nói rằng họ từ bỏ những 
điều họ cần nhưng không được khuyến khích để phó thác 
hoàn toàn cho Allah như Iktiwa’, Istirqa’, còn về việc tìm 
kiếm những nguyên nhân cho kết quả cũng như những 
phương thuốc trị bệnh theo cách không bị khiển trách đồng 
thời không rời xa sự phó thác cho Allah thì việc từ bỏ chúng 
không nằm trong giáo luật, bởi Nabi  đã nói: 

نَْزَلاتهللاُا«ا 
َ
اِشَفاءًااَمااأ ُ

َ
نَْزَلال

َ
اأ
َ
امَااَدتًءاإَِ ُِ الََجِهلَ ُِ اَمْ اَبِلَم ُِ ُِاَبِلَم رلتهاا»اْ اَجِهلَ

ا.تل اراالمالم
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“Không một căn bệnh nào Allah ban xuống mà Ngài 
không ban xuống phương thuốc điều trị, ai biết chúng thì 
biết và ai không biết thì không biết.” (Albukhari, Muslim). 

اَدتٍءاَلتِحدٍاكَْمايََلاارََدتَلْلتافََِِناتهللاَا!ايَااِبدَاَداتِهللا«ا َ ْ َِ اَدَلتًءا ُ
َ
الََ َيال

َ
»ااْياَدتًءاإَِ

َهَمُ اا«:اَمااُهَو؟اقَاَلا:اقَاكُْوت
ْ
ا.رلتهاأحدا»تك

“Này hỡi bầy tôi của Allah! Các người hãy tìm những 
phương thuốc trị bệnh bởi quả thật Allah không để xuống 
một căn bệnh nào mà Ngài không để xuống cho nó thuốc 
giải bệnh trừ một căn bệnh duy nhất.”. Các Sababah hỏi: 
Đó là căn bệnh gì? Người  nói: “Sự lão hóa”. 

Ibnu Qayyim  nói: Quả thật, các Hadith này đều 
chứa đựng các nội dung khẳng định việc tìm kiếm các 
nguyên nhân, bảo phải tìm kiếm các phương thuốc trị bệnh, 
và chúng không phủ định Tawakkul cũng như không phủ 
định những điều đẩy lùi cơn đau, cơn đói và cơn khát, và 
việc chứng thực Tawhid sẽ không được hoàn thiện ngoại trừ 
có sự tìm kiếm các nguyên nhân cho những kết quả muốn 
đạt được. Do đó, người bề tôi là người không nằm ngoài 
Tawakkul nhưng cũng không phải là người Tawakkul một 
cách bất lực (trong việc tìm kiếm các nguyên nhân, các động 
cơ cho kết quả). 

   

Sợ Phạm Tội Shirk 
Vì mục đích độc thần hóa (Tawhid) Allah, chỉ thờ 

phượng duy nhất một mình Ngài nên con người và vũ trụ 
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càn khôn này được tạo ra. Do đó, Tawhid là mục đích vĩ đại, 
là giá trị thiêng liêng cho việc tạo hóa của Allah, Đấng Tối 
Cao. 

Allah phán: 

﴿  َِ و ُد َۡعُب َِ  َّ ِ ََ إ س َو�ۡ�ِ ّن  ِ�ۡ ُت � ُۡ َخلَ ا]٥٦:ااتلتر�ات سورو[ ﴾ ٥َوَما 
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Chúng ta đã đề cập đến Tawhid, ân phúc của nó và 
sự chứng thực nó trong các bài học trước thì trong bài học 
này chúng ta đề cập đến nỗi sợ vướng phải điều trái ngược 
với nó, đó là Shirk, là điều rất phù hợp, mục đích để cảnh 
giác những người có đức tin luôn thận trọng và giữ gìn cho 
bản thân mình tránh xa điều Shirk. 

Quả thật, các vị Nabi đã luôn lo sợ cho bản thân họ 
rơi vào Shirk. Allah đã cảnh giác các vị Nabi vì sợ dính vào 
Shirk mặc dù địa vị của họ rất cao quý ở nơi Ngài. Allah, 
Đấng Tối Cao phán cảnh báo các vị Nabi của Ngài: 

ّن َ�َملَُك  ﴿ َۡحَبَن ََ ۡ�َت  َ�ۡ
َ

أ ِۡن  َِك لَس ن َ�ۡبل َن ِم ُ ِ َّ َك َۡ� � ۡ ََ ِ َ إ َِ و
ُ

أ ۡد  َُ َولَ
 َ َُ َن َو � ِ�ِٰ �َ َن �ۡل ّن ِم ََ و ُُ

 ]٦٥:اسورواتكزمم[ ﴾ 

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi 
trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu Ngươi 
làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh khác cùng với 
Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa 
và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những kẻ 
thất bại thật thảm hại. (Chương 39 – Azzumar, câu 65). 
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Theo lời cảnh báo này, các vị Salaf ngoan đạo và 
những ai theo con đường tốt đẹp của họ đến Ngày Phán xét, 
đã bước đi một cách vô cùng cảnh giác. 

Huzhaifah  nói: Mọi người thường hỏi Thiên sứ 
của Allah  về những điều tốt, còn tôi thì thường hỏi 
Người về những điều xấu vì sợ vướng phải chúng. 

Và trong một Hadith, Nabi  nói: 

ِمَ اتهللاَاا«
َ
اإِيَاهُااَمْ اأ ُِ اَسلَدَ َةاَ�ْ�ٍ

اَطْمفَ ِِ اِديِن  » َعَ

“Ai cảm thấy an toàn trên tôn giáo của Allah trước hình 
phạt của Ngài trong một cái nháy mắt thì y đã quá mạo 
hiểm cho bản thân y”.  

Và trong một Hadith khác, Nabi  thường Du-a rất 
nhiều với lời: 

اِديِنَكا«ا اَعَ َِ
ْ
َُدّْتاقَل ُقلُوِ ا

ْ
اتل َِ  »يَااُمَقلّ

“Ôi Đấng làm thay đổi các trái tim, xin Ngài hãy làm vững 
chắc trái tim của bề tôi trên tôn giáo của Ngài”. 

Có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật các 
trái tim sẽ thay đổi sao? Người  nói: 

َْا«ا
َ
اأ ُقلُوَ اَ�ْ�َ

ْ
ابِاَ�َعْماإَِناتل

ََ اِمْ اأَ ا»ُ�َقلّدَُهااَكيَْفاََُشاُءااِياتهللاِادَُعْ�ِ

“Đúng vậy, quả thật các trái tim nằm giữa các ngón tay 
của Allah, Ngài thay đổi nó tùy ý muốn của Ngài”. 
(Tirmizhi, Ahmad). 
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Do đó, nếu muốn Allah sẽ làm cho trái tim đứng 
vững trên tôn giáo của Ngài và nếu muốn Ngài sẽ làm cho 
nó lệch hướng khỏi tôn giáo của Ngài. Như vậy, người bề tôi 
một khi được Allah ban cho ân huệ đến với Tawhid bằng cả 
sự hiểu biết và hành động thì y phải biết lo sợ đến việc mất 
đi ân huệ vĩ đại này. 

Và sự thật của nỗi sợ phạm vào Shirk là sự trung 
thực trong việc tìm kiếm sự cứu rỗi nơi Allah, luôn tin tưởng 
nơi Ngài, chỉ cầu xin và khấn vái sự phù hộ và che chở nơi 
Ngài, luôn thăm dò tìm hiểu về Shirk cũng như những gì dẫn 
đến với nó để cảnh giác và tránh xa nó, bởi quả thật sự trừng 
phạt cho tội lỗi đó vô cùng to lớn và khắc nghiệt và nó là tội 
lớn nhất trong các đại trọng tội. 

Allah Đấng Tối Cao phán: 

ِۦ ﴿ ِه َك َ َ�ُۡ �  َ
َ

أ  َُ َ�ۡغفِ  ََ  َ َّ � َّ ِ ا]٤٨:اسورواتلنااء[  ﴾إ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng)  (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Có nghĩa là Allah sẽ không tha thứ cho người bề tôi 
nào trở về gặp Ngài mà y vẫn trong tình trạng Shirk với Ngài 
,tức người nào chết trong tình trạng Shirk thì sẽ không được 
Ngài tha thứ. Cho nên, người bề tôi phải thật sự sợ cho hành 
vi Shirk, cái mà đối với Allah là một tội lớn nhất trong các 
đại trọng tội.  

Sau đó, Allah phán: 

�ََشآُءۚ ﴿ ن  َِم َِك ل َ�ٰل  ََ و َُ َُ َما   ]٤٨:اسورواتلنااء[   ﴾َوَ�ۡغفِ
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Nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho người 
nào Ngài muốn. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Tức Allah sẽ tha thứ những tội lỗi khác không phải 
là Shirk cho những ai Ngài muốn trong số các bề tôi của 
Ngài. Trong Sahih Muslim có ghi rằng Nabi  được ban 
cho ba điều trong đó có một điều là “Allah sẽ tha thứ cho 
những ai trong cộng đồng của Người không phạm tội 
Shirk” có nghĩa là cho dù họ có phạm những đại tội nào đó 
miễn sao không phải là Shirk. Như vậy, cho dù một người có 
phạm phải những tội lỗi lớn lao như thế nào miễn sao không 
dính vào tội Shirk thì vẫn còn cơ hội được Allah tha thứ, nếu 
muốn Ngài sẽ tha thứ và nếu muốn Ngài sẽ trừng phạt rồi 
sau đó được thu nhận vào Thiên Đàng, nhưng riêng đối với 
Shirk thì không bao giờ tha thứ. 

Bởi lẽ này nên phải cảnh báo về tất cả hành vi Shirk.  
Và các hành vi Shirk đã và đang diễn ra rất nhiều trong cộng 
đồng Muslim. Có người luôn khẳng định mình là Islam 
nhưng lại phạm vào những hành vi Shirk như kính trọng và 
ngưỡng mộ quá mức các vị Nabi cũng như những người 
ngoan đạo đến nỗi tôn sùng họ, cầu xin họ điều lành và tránh 
điều dữ, thề nguyện và giết tế dâng lên họ, khấn vái cầu xin 
họ sự cầu xin ân xá nơi Allah, ... Và quả thật, Nabi  đã 
cảnh báo cộng đồng của Người về điều đó. 

Sẽ không có một hình thức xóa tội nào cho hành vi 
Shirk ngoại trừ sự ăn năn sám hối (Tawbah) và toàn tâm 
hành đạo hướng về một mình Allah duy nhất. Còn nếu người 
nào chết trong tình trạng vẫn là người phạm vào điều Shirk 
thì sẽ đời đời kiếp kiếp bị đày trong Hỏa ngục như Allah đã 
phán: 
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﴿  َۡ  ِ َّ ُۡ�ِۡك َِٱ � ن  ُّهۥ َم َ� إِن ٰلِِم َّ َوَما لِل  ۖ ّّاُر ُٰه � ٰ َو
ۡ

َوَمَ َة  ّن َ�ۡ � ِ ه ُ َعلَۡي َّ َم � َّ َح ۡد  َُ

 ٖ ر َصا ن
َ

أ ۡن   ]٧٢:اسورواترائدو[ا﴾  ٧ ِم
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). 

Và Nabi Ibrahim , một vị Khaleel(
2F

3) của Allah 
đã cầu nguyện Thượng Đế của Người với lời cầu nguyện vĩ 
đại: 

َد  ﴿ ۡعُب َّ  َ
َ

أ  ّ�ِ َوَ�  �ِ ۡب َم َو�ۡجُن َنا ّۡ َ ۡۡ ا]٣٥:اسورواإبمتهيم[ ﴾ ٣�

Và xin Ngài giữ bề tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi 
việc thờ phượng các thần tượng” (Chương 14 – Ibrahim, 
câu 35). 

Có nghĩa là: Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài 
hãy phù hộ và che chở cho bề tôi và con cháu của bề tôi biết 
cảnh giác và tránh xa những hành vi thờ phượng các bụt 
tượng, các thần linh ảo không thực, hãy giữ khoảng cách 
giữa bề tôi và con cháu của bề tôi với chúng. Và đây chính là 
sự sợ hãi và lo lắng của người bề tôi về tội Shirk. 

Nếu đó là vị Khaleel  của Allah, một vị đứng 
đầu trong số các Imam tinh khiết đã đập phá các bụt tượng 
bằng chính đôi tay của Người vì lo sợ rơi vào tội Shirk thì 
                                                           
(3) Khaleel là vị Nabi được Allah thương yêu nhất trong các vị Nabi. Có 
hai vị Nabi được Allah xem là Khaleel của Ngài: Nabi Ibrahim  và 
Nabi Muhammad , vị Nabi cuối cùng. 
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làm sao ai đó có thể dám đảm bảo y sẽ an toàn tránh khỏi 
Shirk không phải lo sợ gì cả? Dĩ nhiên, người đó phải lo sợ 
và cảnh giác nhiều hơn cho bản thân mình mới là điều đúng 
đắn. 

Ibrahim Attaymi nói: Và ai đảm bảo an toàn thoát 
khỏi những tai họa sau Nabi Ibrahim  ? 

Quả thật đã có nhiều cộng đồng thời sau này rơi vào 
các hành vi Shirk, họ đã xây cất các Masjid, các tượng đài 
bên trên các ngôi mộ, họ hướng một số việc hành đạo đến 
các ngôi mộ, các tượng đài, họ đã làm giống như những gì 
đã xảy ra trong thời Jahiliyah (thời ngu muội trước Islam), 
đó là thờ phượng các bụt tượng, và các bụt tượng trước kia 
chỉ những hình vẽ, những cục đá được điêu khắc mang tính 
tượng trưng, như Allah đã phán: 

ۡوَ�ٰنٗ  ﴿
َ

أ  ِ َّ � َِ و َُ ن  ََ ِم و ُد ۡعُب ََ َما  َّ ِ ۚ إ ََ إِفًۡ� و ُُ لُ ۡ�َ َو ا]١٧:اسورواتلعنتدوت[ ﴾ ا 

Thật ra các người chỉ thờ phượng những hình tượng 
thay vì Allah và các người chỉ bịa đặt chuyện hoang 
đường. (Chương Al’ankabut, câu 17). 

Và các ngôi mộ cũng thuộc những hình tượng bởi 
những hình tượng là nói chung cho tất cả những gì được tôn 
thờ ngoài Allah. 

Và một số học giả nói: Tất cả những gì được thờ 
phượng khác với Allah hoặc tất cả những gì làm lạc hướng 
với Allah đều được gọi là các bụt tượng. 

Nabi Ibrahim  đã trình bày rõ rằng nguyên nhân 
khiến Người lo sợ phạm vào điều Shirk với lời: 
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﴿  ٗ�ِ َن َكث ۡضلَۡل
َ

أ ّن  ُه َّ ِ � َرّبِ إ ُِ ّّا َن � ا]٣٦:اسورواإبمتهيم[ ﴾ � ّمِ

Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật chúng (những bụt 
tượng) đã dắt nhiều người đi lạc. (Chương 14 – Ibrahim, 
câu 36). 

Và một trong các dạng Shirk mà Nabi  đã đề cập: 

َغُما«ا َْ
َ
ُماتكّاُْكاتأل ُِ َخاُفاَبلَيْ

َ
ْخوََفاَمااأ

َ
  »إَِناأ

“Quả thật điều mà Ta lo sợ nhất cho các ngươi là tiểu 
Shirk.” Có lời hỏi tiểu Shirk là gì thì Người  bảo đó là 
Riya’. (Ahmad, Attabra-ni). 

Nabi  không hề bỏ qua một điều tốt nào ngoại trừ 
Người đã chỉ nó ra cho cộng đồng của Người, và Người 
cũng không bỏ qua một điều xấu nào ngoại trừ Người đã 
cảnh báo về nó. Và dạng Shirk nghiêm trọng nhất mà Người 
 đã cảnh báo là Riya’. 

Riya’ là việc người bề tôi phô trương sự thờ phượng 
và hành đạo hoặc cố trang hoàng và chỉnh chu sự thờ 
phượng của mình để mọi người nhìn thấy mà khen ngợi. Và 
đây là tiểu Shirk làm mất hết giá trị của sự hành đạo và việc 
làm thiện tốt đồng thời mang lại tội lỗi cho người bề tôi, bởi 
Allah không chấp nhận bất cứ một việc làm nào ngoài trừ 
việc làm đó được làm một cách thành tâm và trung thực vì 
Ngài.  

Vậy, nếu Nabi  lo sợ điều Shirk cho các vị 
Sahabah của Người, những người luôn tôn thờ một mình 
Allah duy nhất, luôn thực hiện và yêu thích những gì Ngài ra 
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lệnh cho họ, họ đã bỏ nhà cửa quê hương, đã chiến đấu và 
luôn biết rõ những gì mà vị Nabi của họ kêu gọi họ đến với 
chúng, thì làm sao không lo sợ cho những người không thể 
so sánh được với họ, đặc biệt là những người của thời đại 
hôm nay, đa số họ không hiểu biết nhiều về sự thật của 
Tawhid, họ chỉ biết điều mà những người thờ đa thần đã 
khẳng định chứ không biết ý nghĩa thực sự của những Đấng 
thờ phượng mà lời Tawhid đã phủ định khác với Allah. Họ 
nói: Người nào nói lời Tawhid là trở thành người Muslim 
cho dù có làm gì đi chăng nữa.  

Do đó, một người phải nên cảnh giác tất cả mọi việc 
cần cảnh giác, y phải lo sợ cho bản thân mình vướng phải 
điều đại Shirk bởi vì các vị ngoan đạo, chính họ đã lo sợ cho 
bản thân họ ngay cả những việc làm chỉ thuộc dạng tiểu 
Shirk. 

Shirk được chia làm hai dạng: Đại Shirk và Tiểu 
Shirk, và giữa chúng có sự khác biệt ở mức độ và điều luật. 
Đại Shirk là việc hướng đến ai khác ngoài Allah về những gì 
chỉ thuộc riêng một mình Ngài như tình yêu, Du-a (cầu 
nguyện, khấn vái), giết tế, ..., điều luật qui định rằng dạng 
này sẽ không bao giờ được Allah tha thứ trừ phi người phạm 
nó phải ăn năn sám hối, và dạng này sẽ làm mất hết giá trị 
của mọi việc làm và khiến người phạm nó phải đời đời kiếp 
kiếp ở trong Hỏa ngục không có ngày trở ra. Còn tiểu Shirk 
là những gì được giới luật nói đến nhưng chưa đến mức đại 
Shirk, điều luật qui định rằng dạng này cũng không được 
Allah tha thứ ngoại trừ phải ăn năn sám hối bởi lời phán 
chung của Allah: 

ِۦ ﴿ ِه َك َ َ�ُۡ �  َ
َ

أ  َُ َ�ۡغفِ  ََ  َ َّ � َّ ِ ا]٤٨:اسورواتلنااء[  ﴾إ
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Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng)  (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Và dạng này cũng làm mất hết giá trị của mọi việc 
làm nhưng nó không khiến cho một người phải đời đời kiếp 
kiếp ở trong Hỏa ngục, không khiến một người bị trục xuất 
khỏi tôn giáo, nó vẫn được xem xét trên chiếc cân công lý, 
nếu như những việc làm thiện tốt có trọng lượng hơn những 
tội lỗi thì sẽ được thu nhận vào Thiên Đàng còn không thì 
phải bi trừng phạt trong Hỏa ngục. 

Và quả thật, Du-a là một sự thờ phượng, là một 
trong những việc làm ngoan đạo lớn lao đối với Allah. Do 
đó, nếu ai bịa ra một thần linh hay một Đấng quyền năng nào 
đó ngoài Allah để Du-a, dù đó là một vị Thiên thần gần kề 
Allah, hay một vị Nabi được phái đến, hoặc một người bề tôi 
ngoan đạo hoặc một thứ gì đó thì quả thật người đó đã phạm 
vào đại Shirk, một đại tội mà các việc hành đạo cũng như 
những việc làm thiện tốt đều trở nên vô nghĩa bởi vì nó, và 
cho dù người phạm nó có là người hành đạo hơn ai hết trong 
nhân loại thì cũng đều vô nghĩa trước Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ � َّ ِ ۡمۚ إ ۡب لَُ� ۡ�َتِج
َ

أ  ٓ ِِ و ُع َۡ ُم � َرَ�ُ� ِ� َوقَاَ   ََ ۡن ِعَبا �َ ََ و ُ�ِ ُۡ َت َۡ َ � َن  ُ ِ َّ

َن  ِخَِ� ا ََ َم  ََ َجَهّن و ُخلُ ۡد ا]٦٠:اسورواغفم[ ﴾ ٦َ�َي

Và Thượng Đế của các ngươi nói với các ngươi rằng hãy 
khấn vái cầu xin TA ,TA sẽ đáp lại lời cầu xin của các 
ngươi. Quả thật, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 
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phượng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhã. 
(Chương 40 – Ghafir, câu 60). 

Và trong Hadith được Albukhari ghi lại rằng Nabi 
 có nói: 

ارلتهاتل اراا»نِّدتاَدَخَلاتَلاَرااِمْ اُدلِناتهللاِااَمْ اَماَتالَْهَوايَْدُبو«ا

“Ai chết đi mà y vẫn trong tình trạng cầu xin một thần linh 
nào khác ngoài Allah sẽ bị đày vào Hỏa ngục”. 

Trong Hadith này mang nội dung cảnh báo về Shirk 
và khuyến cáo các tín đồ lo sợ cho bản thân mà tránh xa nó 
bởi lẽ người nào bịa ra một thần linh hay một đấng thờ 
phượng nào đó ngoài Allah, y cầu xin và khấn vái đến nó dù 
đó là vị Nabi hay một ai (vật gì) khác thì sẽ đi vào Hỏa ngục. 

Việc bịa ra một thần linh hay đấng thờ phượng ngoài 
Allah theo hai dạng: thứ nhất là tổ hợp cùng với Allah một 
đối tác ngang hàng trong các hình thức thờ phượng hoặc chỉ 
trong một số hình thức thờ phượng, và đây là Đại Shirk; 
dạng thứ hai thuộc tiểu Shirk giống như câu nói của một 
người: Đó là những gì Allah và anh muốn, nếu không có 
Allah và anh thì …, hoặc sự phô trương việc hành đạo và 
những việc làm thiện tốt cho thiên hạ nhìn thấy và tâm 
không hoàn toàn vì Allah (Riya’). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Giống như sự 
keo kiệt trong một số bổn phận bắt buộc vì quá yêu quý tài 
sản của bản thân, và đó là tiểu Shirk, hoặc yêu thích những 
gì Allah ghét bỏ và lúc nào cũng tiên phong làm theo dục 
vọng của bản thân và quên đi tình yêu dành cho Allah, là 
tiểu Shirk. 
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Và trong Hadith được Muslim ghi lại, ông Jabir  
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ات«ا اَشسْئًااَدخَااهللاَاَمْ الَِقَ ِِ اَدَخَلاتَلاِراََاُُْاُِكابِ ِِ اُُْاُِكابِ ُِ ََنَةاَلَمْ الَِقيَ
ْ
ا»َلاتْ

“Ai gặp Allah (chết) mà không Shirk với Allah một điều gì 
thì sẽ vào Thiên Đàng còn ai gặp Ngài trong tình trạng 
Shirk với Ngài thì sẽ vào Hỏa ngục”. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Đây là Hadith 
mang hai điều chắc chắn, chắc chắn được hạnh phúc và chắc 
chắn bị khổ đau và đày đọa. 

Và trong Hadith vừa nêu trên, Nabi  đã trình bày 
rõ rằng người nào chết đi mà không tổ hợp với Allah một đối 
tác ngang hàng trong thờ phượng cũng như trong sự tạo hóa 
thì sẽ được thu nhận vào Thiên Đàng, đây là ân phúc cho 
việc an toàn tránh xa khỏi Shirk, điều này được khẳng định 
thêm qua một Hadith được thuật lại bởi Abu Zhar  rằng 
Nabi  nói:  

ا َماِا«
ُ
اأ اِمْ  اَماَتا اَمْ  ا ُِ نَ

َ
ان ْ ِْ افَبََاَ اِجَ�َتِليْل رَاِ�ْ

َ
اأ ااَاُُْاِكُاَك َدَخَلابِاِهللاَشسْئًا

ََنَةا
ْ
ا»تْ

“Đại Thiên Thần Jibril đã đến báo tin mừng cho Ta rằng: 
Ai trong cộng đồng của Ngươi chết đi mà không Shirk với 
Allah một điều gì thì sẽ vào Thiên Đàng”. Tôi (Abu Zhar) 
nói: Ngay cả khi người đó phạm tội Zina, trộm cắp? Người 
 nói: “Ngay cả khi người đó phạm tội Zina, trộm cắp”. 
Abu Zhar đã hỏi đi hỏi lại bốn lần và Người  đều nói như 
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vậy ngoại trừ lần thứ tư Người  nói: “Ngay cả khi Abu 
Zhar không thích và phản đối” (Hadith do Albukhari và 
Muslim ghi lại). 

Việc một người chết đi không Shirk với Allah được 
thu nhận vào Thiên Đàng là rõ ràng, chỉ có điều nếu người 
đó không phạm phải những đại trọng tội thì sẽ được vào 
Thiên Đàng ngay từ lúc đầu, còn không thì người đó nằm 
trong ý muốn của Allah, nếu muốn Ngài sẽ tha thứ và cho y 
vào Thiên Đàng ngay từ đầu còn nếu không Ngài sẽ trừng 
phạt rồi sau đó lấy y ra khỏi Hỏa ngục và cho y vào Thiên 
Đàng trở lại. 

Và nếu như việc ngăn cấm Shirk đã được khẳng 
định một cách nghiêm khắc thì dĩ nhiên việc lo sợ phạm phải 
nó phải mãnh liệt hơn nữa. 

“Một điều gì” trong Hadith là lời nói chung mang ý 
nghĩa bao quát cả Shirk nhiều hay ít tất cả đều có cùng một 
kết quả, chỉ có điều là nếu phạm phải đại Shirk thì mọi việc 
làm trở nên vô giá trị và sẽ bị đày trong Hỏa ngục đời đời 
kiếp kiếp, không có ngày trở ra, không phân biệt kẻ ngoại 
đạo hay kẻ đã qui thuận Islam, còn đối với tiểu Shirk như 
các hành vi Riya’ chẳng hạn như câu nói của một người: Đó 
là điều Allah và anh muốn, hoặc nếu như không có Allah và 
anh thì ..., và tương tự như thế, được cho là hành vi tiểu 
Shirk như trong Hadith Nabi  có nói:  

اتهللاِا«ا َكااَمْ اَحلََفابَِغْ ِ ْشَ
َ
ْلاأ
َ
ا.رلتهاتلتمِاا»َ�َقْداَ�َفَماأ

“Ai thề thốt với ai (vật) khác Allah thì quả thật y đã vô đức 
tin và Shirk” (Tirmizhi). 
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Và tiểu Shirk sẽ không trục xuất một người khỏi tôn 
giáo một cách hoàn toàn và y cũng không được gọi với tên 
gọi là kẻ ngoại đạo (Kafir), nó nhẹ hơn đại Shirk nhưng có 
thể nó sẽ trở thành đại Shirk tùy theo mức độ của lời nói và 
tâm niệm của một người. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự Kêu Gọi Đến Với Lời Tuyên Thệ Shahadah 
(Chứng Nhận): اهللا َِ � َ 

Allah, Đấng Tối Cao đã rất quảng đại với các tín đồ 
Islam bởi tôn giáo vĩ đại này, Ngài đã ban ân huệ cho các bề 
tôi của Ngài với con đường ngay chính, Ngài phái đến cho 
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họ Muhammad , một vị thầy, một vị hướng dẫn đến với 
con đường chân lý và vững chắc. 

Và sau những ân huệ to lớn từ Thượng Đế của vũ trụ 
và muôn loài, Ngài ra lệnh cho họ phải kêu gọi và truyền bá 
cho mọi người đến với tôn giáo này. Do đó, việc kêu gọi đến 
với Allah là một trong những việc làm cao cả nhất bởi nó là 
sự nghiệp của các vị Thiên sứ, và ân phước cũng như công 
đức của nó vô cùng to lớn nếu như ai đó thành tâm và hết 
lòng kêu gọi mọi người đến với Allah. Nabi  nói:  

ْجمِا«ا
َ
اِمَ اتأل ُ

َ
اُهًدىاَكَنال

َ
اإِل ََ اَذكَِكاِمْ ااَمْ اَد ُُ اَ�نُْق ََ ا ُِ ُجوِراَمْ ارَِدَع

ُ
ِمثُْلاأ

ُجورِِهْماَشسْئًاا
ُ
ا.رلتهامالما »أ

“Ai kêu gọi đến với sự Chỉ đạo thì người đó sẽ được ban 
cho ân phước và công đức giống như ân phước và công 
đức của những ai đi theo y, và những công đức và ân 
phước của họ sẽ không giảm mất đi một điều gì.” (Muslim). 

Và khi mà Tawhid là điều vĩ đại và lớn lao nhất 
trong các vụ việc và là điều quan trọng nhất trong việc kêu 
gọi mọi người đến với Allah thì một người hiểu được điều 
đó không nên hạn chế bản thân mình trong con đường kêu 
gọi và truyền bá.  

Một người khi đã biết thì phải hành động, và khi đã 
biết và đã hành động thì phải kêu gọi và tuyên truyền đến 
với Allah, mục đích để trở thành những người kế thừa các vị 
Nabi, kế thừa các đường lối của họ, kế thừa những ai đi theo 
họ. Alhasan đã nói khi ông đọc lời phán của Allah: 
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﴿  �َ لِِم َۡ لُۡم َن � ِّ� ِم ِن َوقَاَ  إ ٰلِٗحا  ََ ِمَل  وََع  ِ َّ � ٓ إَِ�  �َ ََ ن  ّم ِ ّۡ  َٗ ۡو ُن قَ ََ ۡح
َ

أ ۡن  َوَم
ا]٣٣:اسوروافَلت[ ﴾ ٣

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 33). 

Ông nói: Đây là người Allah yêu thương, đây là 
người có địa vị cao nơi Allah, đây là sự lựa chọn của Allah, 
đây là người được Allah yêu thương nhất trong số cư dân nơi 
trái đất, Allah sẽ đáp lại lời cầu nguyện của y. 

Và không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng điều thiêng 
liêng nhất mà một người phải kêu gọi đến với nó là Tawhid 
và thờ phượng duy nhất một mình Allah, và không một 
người nào nói về chủ đề này mà không được Allah nâng cao 
giá trị của y. 

Quả thật, sự kêu gọi đến với Allah là sự kêu gọi đến 
với sự độc tôn hóa Ngài, đức tin Iman nơi Ngài và tin vào 
những gì được các vị Thiên sứ của Ngài mang đến, và trong 
sự kêu gọi đó bao gồm sự kêu gọi đến với các trụ cột của 
Islam, các nền tảng căn bản của đức tin Iman, Ihsan và kêu 
gọi đến với tất cả mệnh lệnh cùng với những điều cấm đoán 
được Ngài ban hành và chỉ thị. 

Và điều đầu tiên trong việc kêu gọi là kêu gọi đến 
với giáo lý Tawhid và đó là ý nghĩa của lời tuyên thệ 
Shahadah (اهللا َِ � َ), đây là nhiệm vụ của các vị Thiên sứ 
và những ai theo họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

78 

ِ قُۡل  ﴿ َّ َٰن � ََ َوُ�ۡب  � �ِ َبَع َّ َوَمِن � و  نَا
َ

�  ٍ�َ َِص َ ٰ َ�َ ِۚ َّ ْ إَِ� � ٓوا ُع َۡ َ
ِ ٓ أ بِي ِۦ َ� ِٰذه �َ

َن �لُۡمۡ�ِ  و ِم نَا
َ

َِ� َوَمآ � ا]١٠٨:اسوروايوسف[ ﴾ ١�

Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). 
Ta mời các người đến với Allah. Ta và những người theo 
Ta đang đi trên con đường với những minh chứng rõ 
ràng. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Và quả thật 
Ta không phải là một người thờ đa thần. (Chương 12 – 
Yusuf, câu 108). 

Câu kinh có nghĩa: sự mời gọi mà Ta mời gọi đến 
với nó và con đường mà Ta đi trên nó đều là sự mợi gọi đến 
với sự độc tôn hóa (Tawhid) Allah và thành tâm trong sự thờ 
phượng một mình Ngài duy nhất, đường lối của Ta, cung 
cách của Ta và sự mời gọi của Ta là đến với một mình Allah, 
Ngài không có đối tác ngang vai, chứ không phải là đến một 
lợi ích nào đó hay đến với một nền chính trị nào đó. trên 
con đường với những minh chứng rõ ràng tức kêu gọi 
bằng niềm tin kiên định với kiến thức và bằng chứng minh 
bạch để phân biệt giữa cái đúng và cái sai, cái chân lý và 
không chân lý. Và quả thật Ta không phải là một người 
thờ đa thần tức trong niềm tin, hành động thì Ta không 
thuộc về họ (những người đa thần) và họ cũng không thuộc 
về Ta dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào. 

Và những lời Kinh nói về sự mời gọi đến với Allah 
thì có rất nhiều, chẳng hạn như lời phán của Allah: 

ِح  ﴿ م َِٱّل ِٰدلُۡه ََ َو ةِ�  َن ََ َ�ۡ ةِ � وِۡعَظ َۡم َو�ل ةِ  َم ُۡ ِ �ۡ َرّ�َِك َِٱ بِيِل  �َ ُُ إَِ�ٰ  َۡ � َ َِ  
 ۚ ُن ََ ۡح

َ
ا]١٢٥:اسورواتلْل[ ﴾ أ
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Hãy mời gọi đến với con đường của Thượng Đế của 
Ngươi (Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời 
khuyên tốt đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương 
cách tốt đẹp nhất. (Chương 16 – Annahl, câu 125). 

نُ  ﴿ ََ ۡح
َ

أ ۡن  َ�  َوَم لِِم َۡ لُۡم َن � ِّ� ِم ِن َوقَاَ  إ ٰلِٗحا  ََ ِمَل  وََع  ِ َّ � ٓ إَِ�  �َ ََ ن  ّم ِ ّۡ  َٗ ۡو قَ
ا]٣٣:اسوروافَلت[ ﴾ ٣

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 33). 

Và sự tuyên truyền và mời gọi đến với Allah là bổn 
phận của những ai đi theo Muhammad . 

Ibnu Qayyim  nói: Việc tuyên truyền và mời gọi 
đến với Allah gồm có ba dạng, xét theo góc độ trạng thái của 
đối phương cần tuyên truyền và mời gọi: đối với người 
mong muốn tìm kiếm điều chân lý, có lòng yêu thích chân lý 
và chịu tác động của nó một khi đã hiểu thì dạng người này 
chỉ cần truyên truyền và mời gọi bằng sự khôn ngoan, không 
cần đến lời khuyên và sự tranh luận; còn đối với dạng người 
luôn tìm cách để phản đối và chống lại điều chân lý tuy 
nhiên nếu y đã biết, đã hiểu thì sẽ có ảnh hưởng và đi theo 
thì dạng người này phải cần đến lời khuyên mang tính 
khuyến khích và cảnh tỉnh; riêng đối với dạng người tuyệt 
đối phản đối một cách quyết liệt thì sẽ phải cần đến sự tranh 
luận nhưng bằng phương cách tốt đẹp nhất có thể. 

Và trong tuyên truyền và mời gọi đến với Allah bắt 
buộc phải hội đủ hai điều kiện: phải thành tâm vì Allah, 
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Đấng Tối Cao và phải đúng Sunnah (đường lối) của Thiên 
sứ Muhammad . Người tuyên truyền và mời gọi phải hiểu 
rõ và biết rõ điều mà y muốn tuyên truyền và mời gọi. Nếu y 
bỏ đi điều kiện thứ nhất thì y trở nên là người Shirk, còn nếu 
ý bỏ đi điều kiện thứ hai thì y trở thành kẻ làm điều Bid’ah 
(bịa ra đường lối mới trong tôn giáo). 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Quả 
thật việc tuyên truyền và mời gọi đến với Allah là con đường 
của những ai đi theo Người và trong đó phải lưu ý đến sự 
thành tâm và chân thật bởi có quá nhiều người khi họ tuyên 
truyền và kêu gọi đến với chân lý thì thực chất họ chỉ kêu 
gọi đến với chính bản thân của họ mà thôi, quả thật sự minh 
bạch thuộc các đạo luật, những bằng chứng là điều tốt đẹp, 
bản thân Tawhid loại trừ những gì xúc phạm đến Allah, 
những bằng chứng sẽ làm xấu đi điều Shirk và những điều 
xúc phạm đến Allah, giúp người Muslim tránh xa những 
người đa thần. 

Và trong một Hadith do Ibnu Abbas  thuật lại 
rằng Thiên sứ của Allah  đã cử Mu’azd đến Yemen, 
Người nói với Mu’azd:  

ِتاَاِ ا«ا
ْ
ْهِلاتل

َ
ِتاقَْوًمااِمْ اأ

ْ
لَااإِنََكارَس

َ
ْ اأ ُِ يَ

ْ
ِِافَل ْ

َ
ََااَشَهاَدوُا َلاَماارَْدُبوُْهْماإِل ْنا

َ
أ

اتهللاُا
َ
َاإَِ

َ
ا.رلتهاتل اراالمالما»اإِل

“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 
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(Shahadah): “ ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ” tức không Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah.” (Albukhari, Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác thì Người  nói: “Điều 
đầu tiên ngươi cần kêu gọi họ đến với nó là độc tôn hóa 
một mình Allah”. 

Lời của Nabi Muhammad  “và điều đầu tiên 
ngươi cần kêu gọi họ đến với nó là sự chứng nhận lời 
(Shahadah): “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ”” cùng với lời “Quả thật, ngươi 
hãy đi đến một nhóm người thuộc dân Kinh sách (Thiên 
Chúa và Do Thái)” có nghĩa họ là những người của kiến 
thức và sự hiểu biết, họ là những người của các quyển Kinh 
và các bằng chứng. Mặc dầu vậy, Người  đã ra lệnh bảo 
Mu’azd phải kêu gọi họ đến sự độc tôn hóa Allah trong thờ 
phượng bởi lẽ họ là những người cần được trình bày rõ ràng 
về điều đó, nguyên nhân vì trong số họ có người không hiểu 
biết về nó, có người biết rất rõ nhưng dục vọng của bản thân 
đã ngăn cản họ tiếp nhận nó, họ chỉ yêu thích tiền tài, danh 
vọng và quyền lực – cầu xin Allah phù hộ và che chở -, và 
quả thật họ cũng không khẳng định Islam của một người 
ngoại trừ người đó phải thốt lên lời chứng nhận Shahadah 
giống như những người thuộc trường phái Sunnah. 

Sheikh Islam  nói: Quả thật, đó là kiến thức thiết 
yếu về điều căn bản trong tôn giáo của Thiên sứ, tất cả các 
tín đồ đều đồng thuận rằng nền tảng cơ bản của Islam và 
điều đầu tiên mà con người được lệnh là lời chứng thực 
Shahadah: “  اهللاُ  

ّ
َال َال   ِ ِ 

َُّسْوُل اهللاال َ    ٌ ّّ  َُ  ” tức “Không có 
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Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Muhammad là 
Thiên sứ của Allah”. Với lời chứng nhận này người Kafir 
(vô đức tin) sẽ trở thành người Muslim, còn nếu như không 
nói thành lời trong khi có khả năng thì người đó là Kafir, 
điều này được tất cả những người Muslim đồng thuận. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Quả 

thật, Tawhid là điều bắt buộc đầu tiên, Nabi  đã dùng hết 
thời gian những mười năm trọn vẹn trong việc tuyên truyền 
và kêu gọi đến với Tawhid, và ngăn cấm những gì đi ngược 
lại với nó đó là Shirk. Và con người quả thật thuộc dạng có 
kiến thức và hiểu biết nhưng họ không nhận biết được 
Tawhid, hoặc nhận biết nó nhưng không làm theo nó, do đó 
phải lưu ý bằng sự giảng dạy và giáo huấn, bắt đầu bằng 
những điều quan trọng nhất. 

Trong Hadith cử Mu’azd  đến Yemen, sau khi 
Nabi  bảo Mu’azd trước tiên phải kêu gọi họ đến với sự 
chứng nhận Shahadah thì Người nói: 

ِا « ك َطاُبوتاِلَ
َ
َناتهللاَافَِِْناُهْماأ

َ
ْبِلْمُهْماأ

َ
ااَكافَس ّ ُُ لََوتٍتاِكا ََ تْ�َتََ اَبلَيِْهْماَسَْسا

َنا
َ
ْبِلْمُهْماأ

َ
كَِكافَس َطاُبوتاِلَ

َ
ْلٍَةافَِِْناُهْماأ

َ
ااتهللاَايَْوٍ اَلل ُِ َدقًَةارُؤَْخ ََ تْ�َتََ اَبلَيِْهْما

اَ�ُتَدّا ْنِنيَائِِهْم
َ
اأ ْمَوتكِِهْمااِمْ 

َ
اأ اَلَ�َمتئَِم افَِِيَاَك كَِك اِلَ َطاُبوت

َ
اأ اُهْم افَِِْن اُ�َقَمتئِِهْم ِك

ا اَلَ�ْ�َ ابَسْنََها الَسَْس ُِ افَِِنَ َمْظلُوِ 
ْ
اتك اَدْبَووَ ُِ

ااتهللاِاَلترَ اتل ارااا»ِحَ ا م رلته
 .لمالم

“Nếu họ tuân theo điều đó (tức họ chấp thuận chứng nhận 
là tuân thủ theo lời chứng nhận và phủ nhận hết những gì 
được thờ phượng ngoài Allah) thì ngươi hãy cho họ biết 
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rằng Allah sắc lệnh qui định cho họ phải dâng lễ nguyện 
Salah ngày đêm năm lần, nếu họ tuân theo thì ngươi hãy 
tiếp tục cho họ biết rằng Allah sắc lệnh qui định cho họ 
phải thực hiện Sadaqah: người giàu trích một phần tài sản 
của họ bố thí cho người nghèo, nếu họ tuân theo và chấp 
hành thì ngươi hãy cẩn trọng trong việc tom góp tài sản 
của họ, ngươi hãy kính sợ Allah mà coi chừng lời cầu 
nguyện của những người bị đối xử bất công bởi lẽ sẽ 
không có bức màn chắn giữa Allah và lời cầu nguyện đó” 
(Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại). 

Nabi  đã đề cập đến các việc làm sau khi đã 
chứng nhận Tawhid bởi những việc làm đó sẽ không có giá 
trị nếu như không có Tawhid, cho nên Tawhid là yếu tố làm 
nên giá trị cho mọi việc làm, mọi hành động ngoan đạo và 
thiện tốt. Trong đó, dâng lễ nguyện Salah là việc làm bắt 
buộc đầu tiên sau lời chứng nhận Shahadah, bởi vì việc yêu 
cầu những bổn phận bắt buộc trên thế gian này chỉ được thực 
hiện sau khi đã có Islam, cho nên khi nào đã có Islam thì 
mời gọi đến việc dâng lễ nguyện Salah, còn không thì không 
kêu gọi đến với nó. 

Sau đó, Người  cảnh báo đến việc thu lấy tài sản 
một cách bất công, trừ phi có ai đó tình nguyện thể hiện tấm 
lòng hảo tâm của họ, còn không thì không được có một hành 
động chiếm đoạt nào vì Người nói: “ngươi hãy kính sợ 
Allah mà coi chừng lời cầu nguyện của những người bị 
đối xử bất công bởi lẽ sẽ không có bức màn chắn giữa 
Allah và lời cầu nguyện đó” tức Allah sẽ đáp lại lời cầu xin 
của người bị đối xử bất công. 
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Và trong một Hadith khác, ông Sahl bin Sa’ad  
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói vào ngày chinh 
chiến Khaibar: 

ا ارَُجًما« اَنًدت اتكَمتيََة َ�َ َِ ْب
ُ
اتهللاَاأل ِّ ِ اتهللاُالَااُُ ُِ ّد ِ ُُ اَل ال ُ

َ
اارَُسول اُ�ْفاَُح ُ

ُ
اَلرَُسول َعَ

اا ِِ ا»يََديْ

“Chắc chắn ngày mai Ta sẽ giao lá cờ chiến cho một người 
yêu thương Allah và Thiên sứ của Ngài và được Allah và 
Thiên sứ của Ngài yêu thương, và sự chinh phục sẽ nằm 
trên đôi tay của y”. Thế là mọi người trằn trọc trong đêm 
không biết ai sẽ là người được vinh dự đó. Và sáng hôm sau, 
mọi người đi đến gặp Thiên sứ của Allah  với tâm trạng 
hy vọng mình sẽ là người được Người  giao cho lá cờ 
chiến đó.  Lúc mọi người đều có mặt, Người  hỏi: “Ali 
bin Abu Talib đâu?” Có lời thưa: Cậu ta than bị đau mắt. 
Người ra lệnh cho người mang ông đến và phun nước bọt 
nhè nhẹ vào mắt của ông và cầu nguyện cho ông. Lập tức 
ông không còn cảm thấy đau nữa, rồi Người  giao lá cờ 
chiến cho ông và nói: 

ِا«ا ّْ ارِْسِلَكاَحَلاَ� اَعَ ِْ ْخِ�ُْهْمابَِمااتْ�ُف
َ
اترِْسَمِ الاَلأ

َ
َُُماتْدُ�ُهْماإِل َلاَِِااَحِاِهْمالا

افََوت ال اَبلَيِْهْم ُِ اَ�ْهِدَىاتهللاُاا�ِاَ�ِ ْن
َ
اكََكااأل وَن ُِ ايَ ْن

َ
اأ اِمْ  اكََك ارَُجًماَخْ م بَِك

ا.رلتهاتل اراالمالما»ُحُْماتَلَعِما

“Hãy từ từ xuất chinh cho tới khi đã đến vùng đất của họ, 
sau đó ngươi hãy mời gọi họ đến với Islam, và hãy thông 
tin cho họ biết những gì mà họ phải có nghĩa vụ. Thề bởi 
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Allah, quả thật việc Allah hướng dẫn một người bởi ngươi 
sẽ là điều tốt cho ngươi hơn cả ngươi sở hữu được một con 
lạc đà hung đỏ (một loài lạc đà quí hiếm)” (Albukhari, 
Muslim). 

Trong Hadith vừa nêu, Nabi  đã ra lệnh cho Ali 
 trước khi chinh phục Khaibar, Người ra lệnh phải kêu gọi 
người dân của nó đến với Islam, và nền tảng căn bản của 
Islam chính là Tawhid. 

Như vậy, những tín đồ của Islam phải nên tâm niệm 
trong chiến đấu là để hướng dẫn và kêu gọi nhân loại đến 
với Islam và quy thuận nó. 

Sau đó, Người  đã ra lệnh bảo Ali rằng nếu họ đã 
chấp nhận quy thuận Islam thì hãy cho họ biết về đạo luật 
bắt buộc họ phải có nghĩa vụ thực hiện như dâng lễ nguyện 
Salah, đóng Zakah và những bổn phận khác. 

Hadith cho thấy Nabi  đã khuyến khích hướng 
dẫn và kêu gọi những người ngoại đạo vào Islam để cứu rỗi 
họ thoát khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa ngục ở cõi Đời Sau, dẫn 
dắt họ khỏi sự đau khổ, lầm lạc ở trên cõi trần này, và việc 
làm này sẽ mang lại ân phước vô cùng to lớn, Người đã thề 
với Allah khẳng định công đức to lớn của việc tuyên truyền 
và kêu gọi đến với Islam: “Thề bởi Allah, quả thật việc 
Allah hướng dẫn một người bởi ngươi sẽ là điều tốt cho 
ngươi hơn cả ngươi sở hữu được một con lạc đà hung đỏ 
(một loài lạc đà quí hiếm)”. Con lạc đà hung đỏ là một tài 
sản quý giá của người Ả rập lúc bấy giờ. 
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Đây chỉ là một sự so sánh muốn nói rằng phần 
thưởng to lớn cho việc làm này ở Đời Sau, không có một thứ 
gì ở cõi trần có thể sánh với nó. 

Và một trong những cung cách tuyên truyền và kêu 
gọi đến với Allah là trình bày rõ những điều mà Allah ra 
lệnh và sai bảo chúng ta: độc tôn hóa Allah trong thờ 
phượng, hiếu thảo và sống tử tế với cha mẹ, kết nối tình ruột 
thịt và thân thuộc, bố thí giúp đỡ người nghèo, người hoạn 
nạn, và những điều đúng đắn hợp với lẽ tự nhiên và trí tuệ 
lành mạnh; đồng thời trình bày rõ những điều mà Ngài 
nghiêm cấm: tổ hợp Allah với kẻ đồng đẳng khác Ngài trong 
thờ phượng, bất hiếu với cha mẹ, chia cắt tình máu mủ ruột 
thịt, cư xử bất công với người, và những gì đi ngược lại với 
lẽ tự nhiên và trí tuệ lành mạnh. Người nào mà Allah muốn 
hướng dẫn y thì Ngài mở lòng ngực của y để đón nhận Islam 
,còn người nào mà Allah không muốn cho y ánh sáng thì y 
sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng. 

Sheikh Islam  nói: Người đi kêu gọi người làm 
việc thiện tốt và ngăn cản người làm việc xấu và trái đạo cần 
phải là người thông hiểu giáo lý tức thông hiểu về những 
điều Allah ra lệnh và những điều Ngài nghiêm cấm, nhẹ 
nhàng trong những điều Ngài sai bảo và mềm dẻo trong 
những điều Ngài nghiêm cấm, phải khéo léo và khôn ngoan. 
Sự thông hiểu giáo lý phải đi trước việc kêu gọi và tuyên 
truyền để biết đâu là điều đúng mà sai bảo mọi người và đâu 
là điều sai trái mà phản đối và ngăn cản; để biết khi nào cần 
phải mềm dẻo, khôn ngoan, khéo léo và khi nào cần phải 
cứng rắn, mục đích có thể tiến đến gần với mục tiêu mong 
muốn, đồng thời cũng cần phải có tinh thần kiên nhẫn trong 
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công việc để có thể nhẫn nhục và chịu đựng những điều xấu 
xảy ra trong việc kêu gọi và tuyên truyền. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải Thích Tawhid Và Lời Chứng Nhận 
Shahadah “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” 

Tawhid là điều đầu tiên, điều cuối cùng, là diện mạo 
bề ngoài, và là cốt lõi bên trong của tôn giáo. Nó là nền tảng 
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cho các đạo luật tôn giáo, là căn bản cho mọi nguyên tắc 
giáo lý, nó được các lời mặc khải và các bằng chứng làm rõ 
và khẳng định, với nó Qiblah được thiết lập, tôn giáo được 
hình thành, tính mạng không được xúc phạm, với nó tạo ra 
sự khác biệt giữa nơi Kufr (vô đức tin) và nơi Islam, và với 
nó con người được chia ra thành hai nhóm: những người 
hạnh phúc được hướng dẫn và những người bất hạnh bị lạc 
lối. 

Quả thật, việc tối trọng đầu tiên của các vị Nabi là 
Tawhid (độc tôn hóa) Allah, và nó là một sứ mạng lớn lao và 
vĩ đại. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٖ ﴿ ّم
ُ

أ  ِ
ّ�ُ  ِِ َعۡثَنا  ََ ۡد  َُ َِ ��ۡ  َولَ

َ
أ  ًَ و ۖ رُّ� وَ  ُٰغ َّ ل � ْ وا ُِِب َو�ۡجَت  َ َّ � ْ وا ُد  ﴾ُب

ا]٣٦:اسوروتلْلا[
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). 

ٗة  َٔ َوۡ� ﴿ الَِه � َء َّ َِ �ل و َُ ن  َنا ِم َجَعۡل
َ

أ  ٓ رَُ�لَِنا ن  ِم َ�ۡبلَِك  ن  رَۡ�ۡلَنا ِم
َ

أ ۡن  ۡل َم
 ََ و ُد ا]٤٥:اتكزخمفا سورو[ ﴾ ٤ُ�ۡعَب

Và Ngươi (Muhammad) hãy hỏi những vị sứ giả mà TA 
đã cử phái đến trước Ngươi xem TA có chỉ định một 
thần linh nào khác ngoài Đấng Độ Lượng (Allah) để cho 
họ thờ phượng hay không? (Chương 43 – Azzukhruf, câu 
45). 
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Và toàn bộ nội dung Kinh sách (Qur’an) của Allah, 
Đấng Tối Cao, đều nói về Tawhid, đều là sự trình bày rõ về 
sự thật của nó cũng như sự tuyên truyền và kêu gọi đến với 
nó, trình bày rõ rằng với nó con người sẽ tìm thấy hạnh phúc 
và thành đạt trên cõi đời này và Đời Sau. Qur’an còn nói về 
những phần thưởng to lớn cùng với lòng quảng đại của Allah 
dành cho những người của Tawhid, đồng thời cũng nói rõ 
tình trạng xấu xa của những người đi ngược lại với Tawhid, 
cảnh báo về sự trừng phạt dành cho họ ở Đời Sau. 

ُه �ل ﴿ َتۡخَنُف َۡ ِٓء  َما َّ َن �ل ِم  َّ َخ َما  َّ َ
َ َُ ِ فَ َّ ُۡ�ِۡك َِٱ � ن  ُح َوَم �ِ َّ ل ِهِ � ِي َ و ۡه ََ ۡو 

َ
أ  ُ�ۡ ّن

 َٖ ا]٣١:اسورواتلج[ ﴾ ٣ َ�ِحيقٖ  ِِ َمَ�

Và ai làm điều Shirk với Allah thì chẳng khác nào như 
bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc chụp bắt đưa đi 
xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét mang đi đến một 
nơi xa xôi. (Chương 22 – Alhajj, câu 31). 

ِۦ ﴿ ِه َك َ َ�ُۡ �  َ
َ

أ  َُ َ�ۡغفِ  ََ  َ َّ � َّ ِ ا]٤٨:اسورواتلنااء[  ﴾إ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng)  (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Các chỉ thị, các mệnh lệnh, những điều nghiêm cấm, 
sự chấp hành và tuân thủ cũng như việc từ bỏ những điều 
Haram (không được phép) là nghĩa vụ của Tawhid cũng như 
sự hoàn thiện nó. 

Allah, Đấng Tối Cao phán với những kẻ vô đức tin 
về Tawhid để họ biết và tin tưởng nó: 
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﴿  �ِۖ َمب  َۖ َِذُ ن ُه  ۡن ّمِ م  ِِّ لَُ� ِ ۖ إ ِ َّ ْ إَِ� � ٓوا ََ ٰهً  ٥فَفِ ََ ِ ِ إ َّ ْ َمَع � وا َعلُ ۡ ََ  ََ ۖ َو ََ َخ ا ا َء
 �ِۖ َۖ َمب َِذُ ُه ن ۡن م ّمِ ِِّ لَُ� ِ ا]٥١،  ٥٠:اسورواتلتر�ات[ ﴾ ٥إ

Bởi thế, hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta 
(Muhammad) là một người cảnh báo rõ ràng được cử 
phán đến cho các người. Và các người chớ đừng thờ 
phượng một thần linh nào khác cùng với Allah. Quả thật, 
Ta là một người cảnh báo công khai do Ngài cử đến cho 
cho các người. (Chương 51 – Azd-zdariyat, câu 50, 51). 

Và tất cả các vị Nabi đều nói với cộng đồng của họ: 

ۥٓ  ﴿ هُ ُ�ۡ ٍٰه َ� ََ ِ إ ۡن  م ّمِ َ َما لَُ� َّ واْ � ُد ۡوِم �ۡ�ُب َُ ٰ ا]٥٩:اسورواتألبمتف[ ﴾ ََ

Này hỡi người dân! Các người hãy thờ phượng Allah, 
các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
(Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

﴿  َِ و ُد ٱۡ�ُب و فَ نَا
َ

� ٓ َّ ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ ََ ُّهۥ  ن
َ

� ِ ه ۡ ََ ِ ٓ إ َِ ُو َّ ن ِ وٍ  إ رُّ� ن  ن َ�ۡبلَِك ِم رَۡ�ۡلَنا ِم
َ

أ  ٓ َوَما
 ]٢٥:اسورواتألنبياء[ ﴾ 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). 

Và Allah cũng phán với những người có đức tin về 
Tawhid để họ tăng thêm đức tin Iman và làm vững lòng họ 
trong việc chứng thực Tawhid của họ, Ngài phán: 
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َ�َها  ﴿
َ

َ وِ�ِۦ َ�ٰ رَُ�  ٰ ي نَّزَ  َ�َ ِ َّ ِٰب � ََ ُِ َو�ۡل ِۦ  وِ� رَُ� َو  ِ َّ ْ َِٱ وا اِمُن ْ َء ٓوا اَمُن َن َء ُ ِ َّ �
ِهِۦ  رُُ�ل َو ِۦ  ِه َوُ�ُتب ِۦ  ِه ت َُ ِ س ٰ ََ َوَم  ِ َّ ِٱ َ َۡ ن َُۡ�ُف َوَم  ۚ ن َ�ۡبُل َ  ِم نَز

َ
أ ٓي  ِ َّ ِٰب � ََ ُِ َو�ۡل

ا وَ  ًد َعِي َ  �َٰ ۡد َضّل َضَ� َُ َۡ ۡوِم �لِخَِ  َ َۡ ا]١٣٦:اسورواتلنااء[   ﴾  ١�

Hỡi những người có đức tin! Hãy tin tưởng nơi Allah, 
tin tưởng nơi Sứ giả của Ngài, và tin tưởng nơi Kinh sách 
mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả của Ngài và Kinh sách 
mà Ngài đã ban xuống trước đây. Và người nào phủ 
nhận Allah, phủ nhận các thiên thần của Ngài, các kinh 
sách của Ngài, các Sứ giả của Ngài và Ngày Tận thế thì 
quả thật y đã lầm lạc rất xa. (Chương 4 – Annisa’, câu 
136). 

Và một trong những thuộc tính của  những người bề 
tôi của Allah: 

ٰهً ﴿ ََ ِ ِ إ َّ ََ َمَع � و َۡدُع ُ ََ َن  ُ ِ َّ َّ َو� ِ ُ إ َّ َم � َّ َح ِح  ََ �ّل ّّۡف � ََ و ُتلُ ُۡ �َ  ََ َو  ََ َخ ا َء ا 
ثَامٗ 

َ
َِك َُۡلَق � َ�ٰل َ�ۡفَعۡل  ن  َوَم  ۚ ََ ُو ََ َُۡزن َو ّقِ  َ�ۡ ا]٦٨ا:سورواتلفمقان[ ﴾ ٦ا َِٱ

Và những người không cầu nguyện đến một thần lình 
nào khác cùng với Allah (Chương 25 – Al-Furqan, câu 
68). 

Và một trong các thuộc tính của những người của 
đức tin Iman: 

﴿  ََ و �ُ ِ�ُۡ�  ََ  �َِ ون ُد َشۡ� َ�ۡعُب  ]٥٥: سورواتلور[ ﴾اۚ  ٔٗ ِ� 

Họ chỉ thờ phượng riêng một mình Ngài và không làm 
điều Shirk với Ngài bất kỳ một điều gì. (Chương 24 – 
Annur, câu 55). 
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Allah phán với các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Ngài 
phải tránh xa điều Shirk: 

﴿  �ِٰ َٰ ۡ ٓ إَِ ٰ ََِها َّ َو نَ  مُ  َۧو ُ ِ�ّ ُم � َنَ�ٰ لَُ� ّۡ � َ َّ � َّ ِ ِ�ّ إ َٰب ََ وُب  ُُ َوَ�ۡع  ِ ه َِِي فََ�  َ
 ََ و ُِم ل َۡ م َم نُت

َ
َوأ  َّ ِ ّن إ َُ و ُم ََ١   َ َۡ قَا ِ ۡوُ  إ وَب �لَۡم ُُ َ�ۡع  َ�َ َح  َۡ ِ آَء إ َد ُشَه ۡم  ۡم ُكنُت

َ
أ

 �ِٰ َٰ ۡ ٓ�َِك إَِ اََا َٰه َء ََ َٰهَك ۡ ََ ِ ُد إ ۡعُب ََ  ْ ُوا ي� قَال ۡعِد ََ ََ ِمن   و ُد ۡعُب ََ ِ َما  ه ِِي َل  ِۧ�َ ٰعِي َٰ �ۡ َم ۡ
ٰهٗ  ََ ِ َٰق إ ََ �ۡ ۡ ٰ ََ دٗ ا  ََ ِح و ُِم ل َۡ ُۡ ۥ  ُن َ�ُ ۡ ََ َو  ]١٣٣، ١٣٢: سورواتلقمو[ ﴾ ٣ ا 

Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó cho các con của 
Người, và Yacob cũng dặn dò các con y như thế, Người 
nói: Này các con! Quả thật, Allah đã chọn cho các con 
một tôn giáo, bởi thế, các con hãy đừng chết trừ phi các 
con là những người Muslim (thần phục Allah). Phải 
chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cảnh Yacob sắp từ trần khi Người bảo các con của 
Người: Các con sẽ thờ phượng ai sau khi ta mất? Các 
con của Người thưa: Chúng con sẽ thờ phượng Thượng 
Đế của tổ tiên của 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 13٢, 
133). 

ِ ا﴿ ن َ�ۡبلَِك لَس َن ِم ُ ِ َّ َۡك َۡ� � ََ ِ َ إ َِ و
ُ

أ ۡد  َُ ّن َ�َملَُك َولَ َۡحَبَن ََ ۡ�َت  َ�ۡ
َ

أ ۡن 
َن  � ِ�ِٰ �َ َن �ۡل ّن ِم ََ و ُُ َ َُ َن  ٦َو �َِ ُِ ٰ َّ َن �ل َوُ�ن ّمِ ۡد  َ فَٱۡ�ُب َّ سوروا[ ﴾ ٦ََِل �

 ]٦٦لا٦٥:اتكزمم

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 
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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). 

ِ َ� ا﴿ ه ۡ ََ ۡ ْ وا ُع َۡ َ
أ  ِ ه ۡ ََ ِ ِۦٓۚ إ ِه ۡ�َِك َ

ُ
أ  ٓ ََ َو  َ َّ َد � ۡ�ُب

َ
أ  َۡ َ

أ   ُ َۡ ِۡ
ُ

أ  ٓ َما َّ ِ ا﴾ ٣اِب  َٔ قُۡل إ
ا]٣٦:اسورواتكمبد[

Hãy bảo họ (Muhammad!): Quả thật Ta nhận lệnh chỉ 
được thờ phượng riêng một mình Allah và không được 
phép làm Shirk với Ngài. Ngài là Đấng Ta cầu nguyện và 
là Đấng Ta sẽ trở về gặp lại. (Chượng 13 – Arra’d, câu 
36). 

﴿  �َِ � ُۡمۡ�ِ َن �ل ّن ِم ََ و �َُُ ََ َو َِكۖ  َرّ� ُُ إَِ�ٰ  َۡ ا]٨٧:اسورواتلقَُ[ ﴾ ٨َو�

Và hãy kêu gọi nhân loại đến với Thượng Đế của Ngươi 
và chớ trở thành một người thờ đa thần. (Chương 28 – 
Al-Qisas, câu 87). 

نَ  ﴿ ُ ِ َّ � ْ وا ُع َۡ ََ  قُِل � َو ۡم  ِ َعنُ� ّ�َ ََ َكۡشَف �ل و ُُ ِ َ�ۡمل  �ََ ِۦ ف ِه ون َُ ن  م ّمِ ۡمُت زََ�
 �ً وِ� ۡ�َ٥  َ ُ ََ و َن َُۡدُع ُ ِ َّ َِك � س ٰ َٓ ْو

ُ
َ�ُهۡم أ

َ
َة � ۡوَِ�يلَ َرّ�ِِهُم �ل ََ إَِ�ٰ  و ۡبَتُغ

ُب  ََ ۡق
َ

ا]٥٧، ٥٦:اسورواترستء[﴾أ

Hãy bảo họ: “Các người hãy cầu nguyện những kẻ mà 
các người đã cho rằng chúng là thần linh của các người 
ngoài Allah, nhưng chúng sẽ không có khả năng lấy đi 
những hoạn nạn khỏi các người, và chúng cũng không 
thể chuyển nó sang cho người khác”. Những thần linh 
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mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm phương cách để được 
đến gặp Thượng Đế của họ và cũng thi đua nhau xem ai 
trong họ là người gần Thượng Đế nhất. (Chương 17 – 
Al-Isra, câu 56, 57). 

Câu Kinh này được mặc khải xuống nói về những ai 
thờ phượng các Thiên thần và các vị Nabi. Có lời cho rằng: 
câu Kinh này được mặc khải xuống nói về những người thờ 
phượng Jinn, mặc dù Jinn cũng quy thuận Islam nhưng vẫn 
có người thờ phượng chúng. Hai quan điểm này không phủ 
nhận nhau mà câu Kinh nói chung cho tất cả những ai cầu 
nguyện những ai (vật) khác Allah. Câu Kinh trình bày rõ 
rằng quả thật những ai được những người thờ đa thần thờ 
phượng từ các Thiên thần, các vị Nabi, những người ngoan 
đạo, một tạo vật nào đó trong các tạo vật của Allah, tất cả 
đều mong muốn được đến gần Allah bằng cách thờ phượng 
một mình Ngài, tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài duy nhất, 
họ cũng hy vọng đến sự thương xót của Ngài và rất sợ sự 
trừng phạt của Ngài, họ không có quyền năng trừ khử những 
hoạn nạn cũng chẳng mang lại điều phúc lành cho một ai 
được thì làm sao những người thờ đa thần lại cầu nguyện 
đến họ cùng với Allah? 

Câu Kinh này đã vô hiệu hóa việc thờ phượng đến ai 
(vật) khác Allah, chẳng lẽ một kẻ bề tôi hành đạo, kẻ phải 
kính sợ sự trừng phạt và hy vọng lòng thương xót nơi 
Thượng Đế cũng đáng được thờ phượng ư? 

Sheikh Islam  nói: Câu Kinh là lời phán đến tất 
cả những ai cầu nguyện ai (vật) khác ngoài Allah. Tất cả 
những ai cầu nguyện đến người chết, hoặc người vắng mặt 
từ các vị Nabi, những người ngoan đạo dù với lời cầu xin 
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phúc lành hay bất cứ những lời gì khác thì đều nằm trong ý 
nghĩ của câu Kinh này, tương tự những ai cầu nguyện đến 
các Thiên thần và Jin thì cũng như thế. Quả thật, Allah 
nghiêm cấm cầu nguyện đến họ, Ngài đã trình bày rõ rằng 
họ không có quyền năng giúp người cầu nguyện tránh điều 
dữ và ban điều lành cho một ai, họ cũng chẳng có quyền 
năng thay đổi được một điều gì, bởi vì vậy mà Ngài phán: 
và chúng cũng không thể chuyển nó sang cho người 
khác mang ý nghĩa chung cho tất cả mọi sự thay đổi và 
biến chuyển.Những ai cầu nguyện người chết hay một người 
vắng mặt thuộc các vị Nabi, những người ngoan đạo hoặc 
cầu nguyện đến các Thiên thần thì họ thực sự đã cầu nguyện 
đến những kẻ không quyền năng, những kẻ không thể giúp 
tránh điều dữ cũng chẳng thể chuyển đổi được điều gì. 

Một khi việc cầu nguyện đến các vị ngoan đạo được 
xem là việc làm Shirk thì chúng ta biết rằng Tawhid là cầu 
nguyện đến một mình Allah duy nhất, và trong câu Kinh này 
là giải thích ý nghĩa của Tawhid, nó chỉ ra rằng việc kêu gọi 
đến với Allah duy nhất chính là Tawhid. 

Và bất cứ ai làm điều Shirk với Allah thì việc thờ 
phượng và hành đạo của y sẽ không có giá trị. Những người 
Ả rập Quraish là một hình ảnh thí dụ, họ cũng đi hành 
hương, cũng làm Umrah, bố thí cho người nghèo, kết nối 
tình máu mủ ruột thịt, hiếu khách, tụng niệm danh Allah, 
thừa nhận Allah là Đấng duy nhất trong việc tạo hóa vũ trụ 
và mọi vạn vật, là Đấng duy nhất nuôi dưỡng chúng sinh và 
điều hành chi phối vũ trụ. Tuy nhiên, họ lấy những người 
ngoan đạo làm những kẻ trung gian giữa họ với Allah, họ 
cầu nguyện đến những kẻ trung gian đó và giết tế dâng cúng 
đến những kẻ đó. 
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Việc làm này của họ đã phá hủy toàn bộ mọi sự thờ 
phượng của họ, và quả thật Nabi  đã kêu gọi những người 
thờ đa thần này trở về tôn thờ duy nhất một mình Allah. 
Người nói: 

ْوتقُْوكُْوتاا«ا ُْ ا.رلتهاترما اأحدا»اَا�اإَاتُهللاُ�ْفِل

“Các người hãy nói ( ُاهللا َِ � َ), các người sẽ thành đạt!” 
(Ahmad). 

Nhưng những người thờ đa thần đã từ chối nói lời 
Tawhid này bởi họ biết rất rõ về ý nghĩa của nó rằng không 
có Thượng Đế đích thực đáng được tôn thờ mà chỉ có Allah 
duy nhất, nên họ đã nói: 

ٌء ُعَجاۖب  ﴿ َٰذا لََ�ۡ �َ َّ ِ ۖۖ إ ًد ِٰح ََ ٰٗها  ََ ِ َة إ َجَعَل �للَِه
َ

ا]٥:اسورواص[ ﴾ ٥أ

Phải chăng Y (Muhammad) nhập tất cả các thần linh lại 
thành một Thượng Đế duy nhất ư? Đây thật là một điều 
hết sức quái dị! (Chương 38 – Sad, câu 5). 

Thế nên Người  đã chiến đấu với họ để đưa tôn 
giáo hoàn toàn hướng về một mình Allah duy nhất. 

Những người thờ đa thần của thời kỳ đầu hiểu rất rõ 
ý nghĩa của lời (اهللا َِ � َ) nên họ đã không chịu nói lời 
này, trái ngược với tình trạng của nhiều người được cho là 
những người theo Islam trong thời đại ngày nay, họ thường 
nói lời Tawhid (اهللا َِ � َ) sáng chiều nhưng lại không hiểu 
được ý nghĩa của nó nên chúng ta thấy họ dâng lễ nguyện 
Salah, nhịn chay, đi hành hương Hajj, bố thí cho người 
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nghèo, song song với sự thờ phượng đó thì họ lại cầu nguyện 
đến các vị Nabi, những người ngoan đạo hoặc những tà thần 
vô thực khác để rồi họ rơi vào đại Shirk, một điều đi ngược 
lại với lời Tawhid mà họ đã thốt lên trên môi mỗi ngày. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Thật 
là không tốt cho một người không biết được rằng những 
người Kafir hiểu rõ hơn y về ý nghĩa của lời (  .( َِ اهللاَ �

Những luận điểm trên đã cho chúng ta thấy rõ rằng 
điều Shirk của những người thời sau này đích thực là điều 
Shirk của những người thời kỳ trước Islam, không những 
vậy, sự Shirk của những người thời sau này còn nghiêm 
trọng hơn bởi họ làm điều Shirk trong cả hoàn cảnh thịnh 
vượng và hoàn cảnh khắc nghiệt của hoạn nạn ,còn những 
người của thời trước chỉ làm điều Shirk trong lúc thịnh 
vượng và an lành mà thôi. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã đề cập về câu 
chuyện của Nabi Ibrahim  với cộng đồng của Người, câu 
chuyện đó là mục đích của Tawhid, Ngài phán: 

﴿  ََ و ُد ۡعُب ََ ا  ّم ِ ّۡ  ۖ آء ََ َ َ �ِ ِنّ ِۦٓ إ ه ۡوِم َوقَ  ِ ه َِي
َ

ِۡ ُم  ٰهِي َٰ ۡ َ  إَِ َۡ قَا ۡ٢  ِِ ََ َن َۡ ي  ِ َّ � َّ ِ  إ

ُنِ  ِد َ�َيۡه ِۦ لََعلّ   ٢ فَِِنُّهۥ  ِه ِِ َعُِب ٗة  �َِي َِم  ََا ََ ََ وََجَعلََها  و ُع َِۡج َ ُ ۡم   ﴾٢ُه
ا]٢٨ - ٢٦:اسورواتكزخمف[

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. Và Y (Ibrahim) đã làm cho 
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nó (lời Tawhid) thành một lời trường cửu cho hậu thế, 
nhờ đó, may ra họ có thể quay trở lại với Allah. (Chương 
43 – Al-Zukhruf, câu 26 - 28). 

Nabi Ibrahim  đã tuyên bố không can hệ với tất 
cả những gì mà cha của Người cũng như cộng đồng của 
Người đang tôn thờ ngoài Allah, Người nói rằng Người chỉ 
tôn thờ Đấng đã tạo ra Người. Đây là điều bắt buộc cho mỗi 
người Muslim bởi sự thờ phượng chỉ đáng dành cho một 
mình Allah cho nên phải thành tâm và hết lòng hướng về 
duy nhất một mình Ngài. 

Những ai thờ phượng Allah đồng thời lại thờ 
phượng những ai (vật) khác ngoài Ngài thì họ là những 
người thờ đa thần. Sự việc này đã xảy ra trong cộng đồng 
của Nabi Ibrahim, họ cũng thờ phượng Allah nhưng song 
song với Ngài họ lại thờ phượng những thần linh vô thực 
khác như Allah đã chỉ rõ trong câu Kinh quả thật tôi vô 
can với những gì mà các người đang thờ phượng và thật 
tiếc thay sự việc này cũng xảy ra trong thời đại ngày nay đối 
với rất nhiều người với danh nghĩa là những người theo 
Islam, họ thờ phượng Allah nhưng đồng thời cũng thờ 
phượng những ai (vật) khác ngoài Ngài, chẳng hạn như họ 
cầu nguyện, giết tế dâng cúng những người trong mộ, họ đi 
Tawaf vòng quanh các mộ và làm những hình thức thờ 
phượng khác với chúng. Họ đã rơi vào đại Shirk một cách 
rất rõ ràng. 

Và những học giả Islam đều đồng thuận rằng lời 
trường cửu đó là lời (اهللا َِ � َ). Nó đã được Nabi Ibrahim 

 diễn đạt đúng với ý nghĩa mà nó mong muốn, Người 
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phủ định với câu quả thật tôi vô can với những gì mà các 
người đang thờ phượng và khẳng định với câu Ngoại trừ 
Đấng đã tạo hóa tôi. Người đã giới hạn sự thờ phượng cho 
một mình Allah duy nhất và phủ định sự thờ phượng đến 
những gì khác ngoài Ngài. 

Học giả Tafseer Ibnu Kathir  nói: Lời này, nó là 
sự thờ phượng một mình Allah, Ngài không có đối tác ngang 
vai, loại bỏ hết tất cả những tà thần vô thực, và nó chính là 
lời Tawhid (اهللا َِ � َ), Người đã để nó lại cho hậu thế của 
Người để họ, những ai được Allah hướng dẫn, đi theo. 

Allah, Đấng Tối Cao đã cảnh báo về điều đã xảy ra 
trong những người Do Thái và Thiên Chúa, Ngài phán: 

﴿  َٗ ۡرَ�ا
َ

ۡم أ َ�َٰنُه رُۡه َو ۡم  رَُه ۡحَبا
َ

أ  ْ ٓوا ُذ َ�ّ �� َِ و َُ ن  َوَمآ ا ّمِ َم  �َ َۡ َۡ َن  َۡ َح � ي َِ َو�لَۡم  ِ َّ

ٰهٗ  ََ ِ ْ إ ٓوا ُد َۡعُب َِ  َّ ِ ْ إ ٓوا َُ ِۡ
ُ

دٗ أ ِٰح ََ ۖ ا  ۖ ََ و �ُ ِ�ُۡ� ّما  ُهۥ َ� َٰن ََ ُ�ۡب  ۚ َو َّ ُه ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ َّ٣ ﴾  

ا]٣١:اتلو�ة سورو[

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). 

Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao, đã thiết lập 
một hệ thống giáo luật, một đường lối sống giúp cải thiện 
mọi thời đại cũng như mọi nơi, nó cho phép họ những gì 
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mang lại hữu ích cho họ và nghiêm cấm những gì gây hại 
cho họ. Trong câu Kinh, Allah đã thông tin về những người 
Do Thái, những người Thiên Chúa giáo rằng họ đã nghe lời 
đến nỗi tôn thờ các vị học giả của họ, họ đã thay đổi những 
điều Haram (không được phép) thành Halal (được phép) và 
ngược lại, họ đã đưa những vị học giả đó của họ lên một vị 
trí ngang hàng với Thượng Đế có quyền qui định điều 
Haram và điều Halal. Do đó, người nào tuân lệnh một tạo vật 
nào đó trong việc thay đổi điều Haram thành Halal hoặc thay 
đổi điều Halal thành Haram thì người đó thực sự đã làm 
Shirk với Allah, và đó là đại Shirk phủ nhận Tawhid và nó 
được gọi Shirk trong việc tuân lệnh. 

Và Nabi  đã giải thích lời phán của Allah Chúng 
đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công giáo làm Thượng 
Đế của chúng thay vì phải là Allah qua lời thuật của của 
Adi bin Hatim  rằng quả thật họ không thờ phượng những 
vị học giả đó của họ, Người  nói: 

ا اكَمْا« اإَِ�ُهْم َما
َ
لّوهُااأ َْ اتْساَ اكَُهْماَشسْئًا َحلّوت

َ
اأ اإَِذت اَكنُوت اَللَِتَنُهْم اَ�ْعدُُدلَ�ُهْم ونُوت ُِ يَ

ا.رلتهاأحدالن هالاحانِاتلتمِاا »َلذَِذتاَحَمُموتاَبلَيِْهْماَشسْئًااَحَمُموُها

“Quả thật họ không thờ phượng những vị đó, mà chỉ là khi 
nào những vị đó cho phép họ làm một điều gì đó thì họ sẽ 
làm và khi nào những vị đó nghiêm cấm họ một điều gì thì 
họ sẽ không làm.” (Ahmad cùng với một học giả khác ghi 
lại, Tirmizhi đã xác nhận Hadith này tốt). 

Và lời phán của Allah và chúng nhận cả Nabi Ysa 
(Giê-su) con trai Maryam làm Thượng Đế của chúng tức 
chúng đã thờ phượng Nabi Ysa, trong khi chúng chỉ được 
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lệnh thờ phượng duy nhất một Thượng Đế, và không có 
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah chỉ rõ rằng 
người nào tuân lệnh ai (vật) khác ngoài Allah trong việc thay 
đổi điều Haram thành Halal hoặc biến những điều Halal 
thành Haram thì người đó đã lấy kẻ đó làm Thượng Đế và 
Đấng Thờ phượng, y đã lấy kẻ đó làm một đối tác cùng với 
Allah có quyền định đoạt điều Haram và Halal. Việc làm đó 
phủ nhận Tawhid bởi Đấng Thờ phượng là Thượng Đế, và 
bất kỳ những gì được tuân lệnh và đi theo khác với những gì 
do Allah và Thiên sứ của Ngài qui định thì người đi theo và 
nghe lệnh đã lấy đó làm Thượng Đế và Đấng Thờ phượng. 

Sheikh Islam  nói: Và những người đã nhận lấy 
các vị tu sĩ Do thái và các tu sĩ Thiên Chúa làm Thượng Đế 
của họ theo hai khía cạnh: 

Khía cạnh thứ nhất: Họ biết rõ những vị tu sĩ đó đã 
thay đổi tôn giáo của Allah và họ đã đi theo sự thay đổi đó 
của những vị ấy, Allah cấm thì họ lại làm và điều gì Allah 
cho phép thì họ lại cấm, họ đã đi theo những vị cầm đầu của 
họ, những người đã làm trái với tôn giáo của các vị Thiên sứ, 
đây là sự Kufr (nghịch đạo và vô đức tin) và tổ hợp với 
Allah những kẻ đối tác có quyền năng ngang hàng cùng với 
Ngài. 

Khía cạnh thứ hai: Chính họ tự nghiêm cấm những 
điều Halal và tự cho phép họ làm những điều Haram, họ 
muốn làm điều nghịch lại với Allah giống như những người 
Muslim đã phạm vào những điều trái đạo. Trường hợp này, 
họ được xem là những người làm điều tội lỗi giống như 
những người Muslim làm điều tội lỗi. 
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Giống như Nabi  có nói: “Sự tuân lệnh và vâng 
lời chỉ trong những điều được biết rõ ràng (tức những điều 
chân lý)”, sau đó Người  lại đề cập đến một người nghiêm 
cấm một điều Halal nào đó mang tính nỗ lực tìm kiếm chân 
lý mục đích chỉ muốn noi theo đúng đường lối của Thiên sứ 
của Allah  nhưng y không đạt được đến sự thật của vấn đề 
và y thực sự rất kính sợ Allah, thì người này sẽ không bị 
Allah bắt tội bởi những sai lầm của y, tuy nhiên, người nào 
biết rõ rằng một vấn đề nào đó là sai trái mà vẫn đi theo và 
hành động lệch với đường lối của Thiên sứ  thì y đã phạm 
vào một phần của Shirk đặc biệt là nếu y theo sở thích của 
bản thân, và nếu như y dùng chiếc lưỡi và đôi tay để hỗ trợ 
cho điều đó trong khi y biết rõ nó trái với mệnh lệnh của 
Thiên sứ  thì đó hoàn toàn là Shirk; còn ai đi theo những 
học giả Ijtihad (nỗ lực nghiên cứu giáo luật để tìm ra chân 
lý) thì được phép, những điều y theo dù có sai cũng không bị 
bắt tội. 

Quả thật, Allah đã chỉ trích tình trạng của những kẻ 
đa thần khi họ đã bịa ra những thần linh ngang hàng cùng 
với Allah, Ngài phán: 

﴿  ُِ ّّا َن � َٗ َوِم ا َد ن
َ

أ  ِ َّ � َِ و َُ ن  َ�ّتِخُذ ِم ن  ُهۡم َكُحّبِ �َم ََ و ۖ ا ُ�َِب ِ  سورو[ ﴾َّ

ا]١٦٥:اتلقموا

Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những 
thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương 
chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. (Chương 2 
– Albaqarah, câu 165). 
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Tức họ thương yêu và hạ mình phục tùng các thần 
linh đó giống như lòng thương yêu dành cho Allah trong khi 
Ngài là Allah, không có Thượng Đế đích thực nào ngoài 
Ngài, Ngài không có đối tác ngang hàng, bất cứ ai hướng 
một điều thờ phượng nào đó đến với ai (vật) khác ngoài 
Allah là y đã yêu thích kẻ đó và coi như y đã nhận lấy kẻ đó 
làm thần linh ngang hàng cùng với Allah. Và trong bộ Sahih 
Albukhari và Muslim, ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng có 
lời hỏi Thiên sứ : Tội nào lớn nhất? Người  nói: 

َْعَلاِ�ِا«ا
َ
ْنات

َ
ا.رلتهاتل اراالمالما»نِّدتالَْهَواَخلََقَكااأ

“Nhận lấy tạo vật của Allah làm thần linh ngang hàng 
cùng với Ngài.”. 

Sau đó, Allah phán:  

ُحبّٗ  ﴿ َد  َش
َ

ٓواْ أ اَمُن َن َء ُ ِ َّ ۗ ا َو� ِ ّ ِ  ]١٦٥ :سورواتلقمو[ ﴾  َّ

Và những ai có đức tin sẽ yêu thương Allah nhiều hơn 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 165). Tức nhiều hơn những 
thần linh bịa đặt vô thực, rồi Ngài hứa hẹn một sự trừng phạt 
dành cho người thờ đa thần với lời phán: 

ِ َ�ِيعٗ  ﴿ ّ َِ ّوةَ  ُُ َّ �ۡل َ
أ اَب  َذ ََ �ۡلَع ۡو ََ َ ُ َۡ ِ ْ إ ُمٓوا لَ ََ َن  ُ ِ َّ � ٓ ََ َ َۡو ُ َّ �َول َ

َوأ ِدُُد ا  َش  َ َّ

اِب  َذ ا]١٦٥:اتلقموا سورو[ ﴾ ١�ۡلَع

Và nếu những người làm điều sai quấy có thể nhìn thấy 
sự thật thì chắc chắn họ sẽ không thấy gì ngoài sự trừng 
phạt bởi lẽ mọi quyền lực đều thuộc nơi Allah và quả 
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thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 165). 

Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab  nói: Allah 
phán rằng họ đã yêu thương những thần linh vô thực của họ 
giống như họ yêu thương Allah, điều đó chỉ ra rằng quả thật 
họ cũng yêu thương Allah bằng tình yêu thương lớn lao 
nhưng họ không được cho vào danh sách những người theo 
Islam, nếu họ không được cho là những người của Islam thì 
nói chi đến những ai yêu thương các thần linh vô thực nhiều 
hơn tình yêu dành cho Allah hay những ai chỉ yêu thương 
các thần linh vô thực mà không hề yêu thương Allah!. 

Như vậy, người chia sẻ tình yêu dành cho Allah 
cùng với một ai (vật gì) khác ngoài Ngài thì coi như y đã gán 
cho Ngài một kẻ đối tác ngang vai cùng với Ngài trong thờ 
phượng, và đã nhận lấy một thần linh khác Ngài, và đó là tội 
Shirk mà Allah sẽ không bao giờ tha thứ ngoại trừ có sự sám 
hối và thành tâm từ bỏ nó, bởi Allah phán:  

م  ﴿ ِ َوَما ُه ر ّّا َن � َ� ِم َِِج ٰ �َِ ا]١٦٧:اسورواتلقمو[ ﴾ َ

Và chúng sẽ không có cách nào thoát ra khỏi Hỏa ngục 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 167). 

Và ý nghĩa của tình yêu là sự tôn sùng và quy phục 
bằng cả trái tim, và nó chỉ dành riêng cho một mình Thượng 
Đế của vũ trụ và muôn loài. 

Và những người thờ đa thần đã thừa nhận điều này 
nhưng họ lại bị đày ở đáy của Hỏa ngục, nguyên nhân họ bị 
đày vào Hỏa ngục là họ đã nói: 
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﴿  �َ ِم َ�ٰلَ �ۡل ّبِ  ََ ِ م َ ّوِ�ُ� ََ ُ س  َۡ ِ ا]٩٨:اسورواتكشعمتء[ ﴾ ٩إ

Khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang vai với Thượng Đế 
của vũ trụ và muôn loài. (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 
98). 

Như đã biết rằng họ không suy tôn những vị họ thờ 
phượng trong việc tạo hóa và điều hành vũ trụ mà họ chỉ suy 
tôn họ trong tình yêu (tức sự tôn sùng và qui phục). Vậy là 
câu Kinh chỉ ra rằng quả thật ai nhận lấy một thần linh cùng 
với Allah, y yêu thương kẻ thần linh vô thực đó giống như 
tình yêu thương y dành cho Allah thì coi như y đã phạm vào 
điều Shirk thuộc dạng đại Shirk, nghịch lại với Tawhid. Và 
khi chúng ta đã biết rằng đây là điều Shirk, còn Tawhid là 
điều nghịch lại với nó, và việc độc tôn hóa Thượng Đế trong 
tình yêu đặc biệt này là Tawhid thì ý nghĩa của Tawhid đã 
được phơi bày, đó chính là ý nghĩa của lời chứng nhận 
Shahadah (اهللا َِ � َ). 

Còn tình yêu bình thường là tình cảm tự nhiên được 
Allah ban xuống cho tạo vật của Ngài, nó không trở thành 
điều Shirk, chẳng hạn như tình yêu của người đang đói dành 
cho thức ăn, tình yêu của người cha dành cho con và tình 
yêu của người con dành cho cha, ... 

Sheikh Muhammad Bin Uthaymeen nói về  các 
dạng tình yêu:  

Dạng thứ nhất: Yêu thương Allah bằng tình yêu 
mãnh liệt hơn những gì khác ngoài Ngài, đây là Tawhid. 
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Dạng thứ hai: Yêu thương ai (vật gì) khác ngoài 
Allah giống như tình yêu dành cho Ngài, đây là Shirk. 

Dạng thứ ba: Yêu thương ai (vật gì) khác ngoài 
Allah hơn tình yêu dành cho Ngài, đây là điều tội tệ hơn 
Shirk. 

Dạng thứ tư: Yêu thương ai (vật gì) khác ngoài 
Allah và trong tim của y không có tình yêu dành cho Allah, 
đây là điều tồi tệ nhất. 

Và tình yêu có những nguyên nhân, những động cơ 
cũng như những điều liên quan, tình yêu sẽ khác nhau bởi 
những yếu tố liên quan các nhau giống như niềm vui sẽ khác 
nhau nếu các yếu tố liên quan của niềm vui khác nhau, 
chẳng hạn như niềm vui từ những thú vui khác với niềm vui 
từ việc tụng niệm Allah. 

Ngay cả các dạng tình yêu cũng có sự khác nhau, 
tình yêu của một người dành cho cha của y khác với tình yêu 
của y dành cho con của y, tình yêu dành cho Allah khác với 
tình yêu dành cho con cái. Do đó, tất cả mọi điều mang tính 
nội tâm như trong tình yêu, niềm vui, nỗi buồn đều có sự 
khác biệt nhau tùy theo các yếu tố liên quan đến chúng. 

Trong bộ Sahih Muslim có ghi, Nabi  có nói: 

اتهللاُااَم ْا«ا
َ
اإَِ َ

َ
اإِل ََ الَِحاَااَمااُ�ْعدَُداِمْ اُدلِناتهللاِاَلَ�َفَمابِااقَاَلا ُِ الََدُم ُ

ُ
اَحُمَ اَمال ُِ ابُ

ا ا»اتهللاِاَعَ

“Ai nói ( ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ) và phủ nhận tất cả những gì được thờ 
phượng khác với Allah thì tài sản của y, tính mạng của y 
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bị cấm xâm phạm đến, và sự thanh toán y (ở Đời Sau) là ở 
thuộc quyền của Allah.”. 

Nabi  đã đưa ra hai yếu tố ngăn cản xâm phạm 
đến tài sản và tính mạng của một người: 

Yếu tố thứ nhất:  Nói lời ( ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ) với niềm tin 
kiên định và hiểu rõ ý nghĩa của nó. Quả thật, những ai nói 
lên lời này trong thời của Nabi  trước khi có sự Nifaq (giả 
tạo) thì thực sự người đó đã nói bằng cả lòng chân thật và 
hành động theo đúng ý nghĩa của nó và y thực sự hiểu rõ 
điều gì nó phủ định và điều gì nó khẳng định. 

Yếu tố thứ hai: Phủ nhận tất cả những gì được thờ 
phượng khác Allah, không phải chỉ nói bằng lời và hiểu 
được ý nghĩa của nó không thôi mà hành động theo ý nghĩa 
của nó và tuyệt đối không can hệ với những gì phủ nhận nó. 

Quả thật, Nabi  đã đưa ra hai yếu tố ngăn cản việc 
xâm phạm đến tài sản và tính mạng của một người tức muốn 
nói hai yếu tố này phải đi cùng nhau không thể tách rời, còn 
nếu như chỉ có một trong hai yếu tố này thì tài sản và tính 
mạng của một người sẽ không được quyền bảo vệ an toàn. 
Giáo lý này được nói rõ trong lời phán của Allah: 

َن  ﴿ ُد ِم ۡش ََ ّ�َ �ل ّبَ د ُ ِن� قَ ُ ِ�ّ � ِِ اهَ  ََ ٓ إِۡك ۡؤِمن  ََ َوُ� وِ   ُٰغ َّ َۡ َِٱل ن َُۡ�ُف َم َۡ  ۚ ِ ّ ََ �ۡل
ٌم  ِي َ�ِميٌع َعل  ُ َّ َو�  ۗ ا َم لََه َصا ََ �نفِ  ٰ�َ�ۡ ُۡو ِ �ل َوة َۡ َِٱۡلُع َك  ََ ۡم ۡ�َت ِد � َُ َۡ  ِ َّ   ﴾ ٢َِٱ

ا]٢٥٦:ااتلقمو سورو[

Không có sự cưỡng ép tín ngưỡng trong tôn giáo. Chắc 
chắn điều chân lý và lẽ phải bao giờ cũng rõ ràng và 
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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). 

Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab  nói: Đây 
là một trong những lời giải thích rõ nhất về ý nghĩa của lời 
Shahadah ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ), bởi nó không cho rằng chỉ thốt lên 
bằng lời thì có thể ngăn cản việc xâm phạm đến tài sản và 
tính mạng của một người mà phải hiểu rõ ý nghĩa của nó 
đồng thời phải chứng thực ý nghĩa của nó bằng hành động: 
chỉ cầu nguyện và tôn thờ một mình Allah duy nhất, không 
chia sẻ với ai (vật gì) khác Ngài, và phủ nhận tất cả những gì 
được thờ phượng ngoài Ngài. Còn nếu như có sự nghi ngờ 
hay lưỡng lự không dứt khoát trong việc khẳng định tính duy 
nhất của Allah và phủ nhận tất cả những tà thần thì tài sản và 
tính mạng của một người sẽ không được quyền bảo vệ an 
toàn. 

Và đây là điều kiện mang lại giá trị thực sự cho lời 
chứng nhận ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ). Allah phán: 

﴿  ََ و َوَ�ُ�  ۖ ة ِۡتَن ََ ف و �َُُ ََ ّحٰ  ۡم َح وُه ٰتِلُ ََ ََ َو ٰ ََ ۡد َ� ُع ْ فَ ۡوا نَتَه � َِ ِ َفِ  ِۖ ّ َِ ُن  ُ ِ�ّ �
 �َ ِِم ٰل َّ �ل  َ�َ َّ ِ ا]193ا:سورواتلقمو[ ﴾ ١إ

Và các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu với chúng cho đến 
khi nào chúng thôi quấy nhiễu và để tôn giáo được 
hướng về Allah một cách hoàn toàn. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 193). 
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ۡم ُ�ّ  ﴿ ْ لَُه ُدوا وُهۡم َو�ۡ�ُع ُ ُُ َو�ۡح ۡم  وُه ُذ وَُخ ۡم  وُه ُم ََ د وََج َحۡيُ    �َِ � ْ �لُۡمۡ�ِ وا فَٱۡ�ُتلُ
ٖد�  َّ َۡ ا]5:اتلو�ةاسورو[ ﴾ َۡ

Và hãy đánh và giết những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các 
ngươi tìm thấy chúng; và các ngươi hay bắt chúng, vây 
chúng và mai phục đánh chúng. (Chương 9 – Attawbah, 
câu 5). 

Hai câu Kinh đã ra lệnh phải chiến đấu với những kẻ 
đa thần cho đến khi chúng chấp nhận từ bỏ Shirk, dâng lễ 
nguyện Salah và đóng Zakah, khi nào chúng từ chối hoàn 
toàn những điều đó hoặc từ chối một phần nào đó thì phải 
đánh và giết chúng. Như vậy, người nào nói ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ) mà 
không tin vào ý nghĩa của nó, không thực hiện theo nội dung 
của nó thì người đó sẽ bị đánh và giết cho đến khi y thực 
hiện đúng với điều mà nó đã phủ định và khẳng định. 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói về lời 

của Nabi  “và phủ nhận tất cả những gì được thờ 
phượng khác với Allah” rằng đây là bằng chứng cho thấy 
việc chỉ nói lời ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ) không thôi là chưa đủ mà bắt 
buộc phải phủ nhận tất cả những gì được thờ phượng ngoài 
Allah. Do đó, người nào nói ( ُاهللا 

ّ
َال َال   ِ ِ 

 َ) nhưng lại thấy 
Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo là đúng thì người đó chưa 
phải là người Muslim, và người nào lấy một tư tưởng nào đó 
trong các tôn giáo khác thì người đó cũng chưa phải là người 
Muslim, mà các quan niệm, các nguyên tắc sống và cư xử 
phải là những đạo luật từ nơi Allah, đấy mới là những đạo 
luật để con người qui phục. 
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Và trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim, Nabi 
 nói: 

اا«
َ
ْناَ

َ
قَارَِلاتَلاَساَحَلاَُْشَهُدلتاأ

ُ
ْناأ
َ
ِمْمُتاأ

ُ
َِاأ ـٰ َناُمََمًدتارَُسوُلاتِهللااإِلَ

َ
اتُهللاَلأ

َ
إَِ

افََِِذتا�َا اتكَزَكَو اَل�ُْؤرُوت َمَو
ََ اتك ْمَوتكَُهْماَلُ�ِقيُموت

َ
اَلأ اِمّ�اِدَماَءُهْم ُموت ََ اَب اَذكَِك َعلُوت

ِْسَم ِا
ْ
اتر ُّ َ ِِ ا

َ
اا» إَِ

“Ta được lệnh phải chiến đấu với thiên hạ cho tới khi họ 
chứng nhận lời tuyên thệ (  

 
ه  َ ـٰ الل  ِ  ّّ  َُ  اُهللا و  

ّ
َال َ ُسوُل اهللاال  ٌُ ِ ) – 

(Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và 
Muhammad là thiên sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah, 
xuất Zakah. Và khi nào họ đã chấp nhận làm thế thì Ta bị 
cấm xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của họ ngoại trừ 
vì chân lý của Islam.”. 

Còn trong một lời dẫn khác thì Người  nói: “Ta 
được lệnh phải chiến đấu với thiên hạ cho tới khi họ tin 
tưởng nơi Ta và tin tưởng vào tất cả những gì Ta mang 
đến”. Do đó, bắt buộc phải có đức tin Iman vào tất cả những 
gì Thiên sứ của Allah  mang đến, nếu một nhóm người 
nào ngăn cản chấp hành theo bất kỳ một đạo luật nào trong 
hệ thống giáo luật của Islam một cách công khai thì nhóm 
người đó phải đánh giết, giống như Abu Bakr đã chiến đấu 
với những ai không chấp hành việc đóng Zakah và tất các 
Sahabah cũng như các vị học giả Islam đều đồng thuận việc 
làm đó của ông là đúng đắn. 

Và ở cuối Hadith, Nabi  nói: 
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اتهللاِا « االَِحَااُ�ُهْماَعَ
َ
 » َ�َعال

“và việc thanh toán của họ ở ngày sau là do Allah định 
đoạt”. Tức Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc là Đấng chủ trì 
việc thanh toán và xét xử vào Ngày Sau, người nào trung 
thực trong việc tuân lệnh Allah thì sẽ được thu nhận vào 
Thiên Đàng, còn ai giả tạo thì bị trừng phạt bằng hình phạt 
vô cùng đau đớn, còn ở trên đời này thì sự phán xét chỉ dựa 
vào những gì được thể hiện ra bên ngoài.Do đó, người nào 
đến với Tawhid và tuân thủ theo giáo luật thì người đó được 
bảo vệ an toàn cho tới khi nào y có sự biểu hiện nghịch lại 
với nó. 
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Đeo Khoen, Đeo Dây Bùa Chú Hoặc Đeo Những 
Gì Tương Tự Với Niềm Tin Tránh Được Điều 

Dữ 
Con người trong cuộc sống khi muốn cầu an và tìm 

kiếm sự che chở, muốn tránh khỏi những điều dữ, muốn tìm 
đến một quyền năng có thể bảo vệ bản thân, con cái, và 
người thân của y thì y phải tìm sự phụ hộ ở nơi Thượng Đế, 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, đó chính là Allah, 
Đấng Tối Cao và Quyền Năng trên mọi thứ. 

Một số người vẫn tìm sự phù hộ và che chở từ nơi 
Thượng Đế Vĩ Đại có quyền năng vô biên nhưng họ lại 
hướng đến các hình thức Haram nghĩ rằng chúng sẽ giúp họ 
tìm được sự phù hộ để bảo vệ an lành cho họ, cho con cái và 
người thân của họ, và tiêu biểu trong các hình thức Haram 
đó là đeo vòng, dây bùa chú hay những gì tương tự với niềm 
tin chúng sẽ giúp họ tránh được tà ma và những điều không 
tốt lành. 

Vòng muốn nói là tất cả những gì được tạo ra thành 
vòng tròn được làm từ đồng đỏ hay cái gì khác, còn dây là 
những sợi dây bùa chú được đeo hay cột vào người để tránh 
tà, tránh những điều dữ. Tất cả những thứ này đều là một 
dạng, đó là cầu an đến ai (vật gì) khác ngoài Allah, những 
thứ không có bất cứ một quyền năng nào. Đây là việc làm 
của những người trong thời Jahiliyah (trước Islam), họ 
thường đeo lên người con cái của họ, các con vật cưỡi của 
họ những sợi dây bùa chú, những chiếc vòng kim loại để 
tránh tà, những điều không tốt lành, đó là hình thức thuộc 
dạng đại Shirk phủ nhận hoàn toàn Tawhid, hoặc thuộc dạng 
tiểu Shirk phủ nhận tính hoàn thiện bắt buộc của Tawhid. 
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Bởi lẽ, Đấng có quyền năng ban sự an lành và giúp tránh 
khỏi điều dữ chỉ có một mình Allah duy nhất. 

Việc đeo dây bùa chú, các vòng kim loại được chia 
thành hai dạng: một dạng với niềm tin rằng chúng là nguyên 
nhân, đây là thuộc dạng tiểu Shirk, còn nếu tin rằng chúng sẽ 
giúp tránh điều dữ và mang lại điều lành thì đó là một dạng 
thuộc đại Shirk bởi người làm điều đó đã tin rằng những gì 
khác ngoài Allah có khả năng mang lại điều lành và giúp 
tránh điều dữ. Allah đã bảo vị Nabi  của Ngài nói với 
những người thờ đa thần: 

َ�ِٰشَ�ُٰت  ﴿ ٍ َهۡل ُهّن  ّ�ُِ َ ُ َّ � َ ِِ ََ َرا
َ

أ  َۡ ِ ِ إ َّ � َِ و َُ ن  ََ ِم و َۡدُع م ّما ُ ۡ�ُت َء ََ فَ
َ

أ قُۡل 
ٍة َهۡل  َ�َََِۡ ِِ ََ َرا

َ
أ ۡو 

َ
أ ِۦٓ  ِه ّ�ُ ُ َّ َو َ�َت  ِ ه ۖ َعلَۡي ُ َّ � َ َِ َۡ َح ۦِۚ قُۡل  ِه ت رَۡ�َ ُٰت  َٰ َِ ۡم ُۡ ُهّن 

 ََ ُو ِ�ّ َو ا]٣٨:اسورواتكزمم[ ﴾ ٣�لُۡمَت

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Các người có thấy chăng 
những kẻ mà các người khấn vái cầu nguyện đến chúng, 
nếu như Allah muốn ban xuống cho Ta điều tai hại thì 
chúng có thể cứu Ta thoát khỏi những tai hại đó không 
hoặc nếu như Ngài muốn thương xót Ta thì chúng có 
ngăn cản được lòng thương xót của Ngài được không?”. 
Ngươi hãy bảo họ: “Chỉ một mình Allah đã đầy đủ cho 
Ta tìm nơi an lành, do đó, người tin cậy Allah sẽ phó 
thác cho Ngài”. (Chương 39 – Azzumar, câu 38). 

Tức các người hãy cho Ta biết về những kẻ mà các 
người khấn vái cầu nguyện ngoài Allah, các người đã cầu 
xin chúng như thể chúng là Thượng Đế của các người, như 
thể chúng là Đấng có quyền năng, nếu như Ta gặp phải bệnh 
tật, nghèo khổ, tại họa thì chúng có thể cứu Ta thoát khỏi 
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những tai hại đó không, các người biết rất rõ rằng chúng 
sẽ không có khả năng đó và các người thật sự cũng thừa 
nhận điều đó; hoặc nếu như Ngài muốn thương xót Ta 
thì chúng có ngăn cản được lòng thương xót của Ngài 
được không?, tức nếu như Allah ban cho Ta sự bằng an và 
phúc lành thì các người biết rõ rằng chúng, những kẻ mà các 
người cầu xin khấn vái ngoài Allah, không thể làm một điều 
gì để kháng cự hay thay đổi được gì. Và nếu các người đã 
biết chúng thật sự không có khả năng đó thì sao các người 
lại cầu xin đến chúng thay vì cầu xin và khấn vái đến Allah? 
Sau đó, Allah bảo Nabi  của Ngài với lời phán: Ngươi 
hãy bảo họ: “Chỉ một mình Allah đã đầy đủ cho Ta tìm 
nơi an lành, do đó, người tin cậy Allah sẽ phó thác cho 
Ngài” tức Allah là Đấng duy nhất để cho những ai tin cậy 
Ngài phó thác. 

Như vậy, nếu như những thần linh mà họ đã cầu xin 
van vái ngoài Allah không có bất cứ một quyền năng nào 
trong việc trừ khử đi những điều xấu cũng như trong việc 
ngăn cản những phúc lành được ban xuống cho một bề tôi 
nào đó thì đáng lẽ ra họ phải cầu xin một mình Allah, bởi 
Ngài là Đấng duy nhất có quyền năng trên mọi thứ. 

Và những lời phán như thế này trong Qur’an rất 
nhiều, được dùng làm những lý luận bác bỏ sự Shirk mà 
những người đa thần đã tổ hợp trong sự thờ phượng cùng với 
Allah. Ngài đưa ra những thí dụ như thế để khẳng định tính 
duy nhất của Ngài, khai trừ những gì được thờ phượng khác 
Ngài. 

Tuy nhiên, những người thờ đa thần nói rằng thật ra 
họ cầu nguyện và khấn vái đến những ai (vật) ngoài Allah 
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chỉ với ý nghĩ rằng chúng là những kẻ trung gian, những kẻ 
được quyền cầu xin ân xá ở nơi Allah mà thôi như Allah đã 
phán về lời nói của họ: 

﴿  ِ َّ َُ ُ َِ  َّ ِ ۡم إ ُدُه ۡعُب ََ ُزۡلَ�ٰ َما   ِ َّ نَآ إَِ� � و ا]٣:اسورواتكزمم[ ﴾ ُ�

Chúng tôi không tôn thờ họ mà chỉ nhờ họ đưa chúng 
tôi đến gần Allah mà thôi. (Chương 39 – Azzumar, câu 3). 

Những kẻ mà những người thờ đa thần cầu xin và 
khấn vái chẳng giúp tránh được điều dữ cũng chẳng đáp lại 
lời cầu xin của người đang trong hoàn cảnh đối mặt với sự 
diệt vong, như Allah đã nói: 

هِ َُۡ�  ﴿ ۡ ََ
ِ َ�َ فَِ ُم �ل �ُ َّ َۡ ا  ََ ِ ََ  َٔ إ و ا]٥٣:اسورواتلْل[ ﴾ ٥َُ

Khi các người gặp hoạn nạn thì các người lại cầu cứu 
với Ngài. (Chương 16 – Annahl, câu 53). 

Muqatil nói: Nabi  đã hỏi những người thờ đa 
thần như thế nhưng họ chỉ im lặng bởi họ thật sự đã làm như 
vậy. Và nếu như việc thờ phượng của họ đối với những thần 
linh khác ngoài Allah là điều sai quấy không chân lý thì việc 
đeo vòng, các sợi dây bùa chú hoặc những gì tương tự cũng 
như thế. 

Con người tìm kiếm các phương cách để làm nguyên 
nhân và động cơ cho việc chữa trị những bệnh tật, và những 
nguyên nhân và động cơ này có hai loại: 

Loại thứ nhất: Những nguyên nhân và động cơ 
được phép, và đó là những phương cách, những hình thức 
theo sự cho phép của giáo luật như Ruqa’ (đọc Qur’an, tụng 
niệm các đại danh và thuộc tính của Allah, Du-a với các lời 
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Du-a Sunnah rồi thổi nhẹ lên các vết thương hay thổi nhẹ 
vào nước rồi cho người bệnh uống hay tắm), dùng mật ong, 
các loại thảo được hoặc các cách điều trị được phép khác, 
đồng thời phải gắn liền trái tim nơi Allah không được chỉ tin 
tưởng và dựa vào các nguyên nhân không thôi. 

Loại thứ hai: Các nguyên nhân và các động cơ 
Haram (bị cấm), và đó là những phương cách, những hình 
thức mà một số người đã tin tưởng và dựa vào chúng như 
đeo vòng, dây bùa chú và những gì tương tự khác trong khi 
chúng chẳng mang lại điều lành cũng chẳng gây hại. Và nếu 
như tin rằng bản thân những thứ đó mang lại điều tốt lành và 
tránh điều dữ thì đó là đại Shirk phủ nhận hoàn toàn Tawhid, 
còn nếu như chỉ cho rằng những thứ đó chỉ là những nguyên 
nhân thì đấy là tiểu Shirk phủ nhận sự hoàn thiện bắt buộc 
của Tawhid. 

Trong Hadith qua lời thuật của Imran Bin Husain  
rằng Thiên sứ của Allah  đã nhìn thấy một người đeo một 
chiếc vòng tay bằng đồng đỏ thì Người hỏi: Cái gì đây? 
Người đó nói: Để cho khỏi bệnh. Người  bảo: 

اَبلَيَْكاَماافَااِتنَْزْ�َها«ا اِمَتاَلِ�َ َهااَ�نَْكافَِِنََكاكَْو
ِْ الَْهناًاتنِْد

َ
ارَِز�ُدَكاإَِ ََ ا َِِ�َها

فْا
َ
بَدتًاأ

َ
َتاأ ْْ ا.رلتهاأحداِشنداَابسسابِا »لَ

“Hãy cởi nó ra, bởi quả thật nó chẳng giúp thêm cho 
ngươi được gì ngoại trừ chỉ làm cho ngươi trở nên yếu ớt 
hơn mà thôi; hãy ném nó đi xa khỏi người của ngươi bởi 
quả thật nếu ngươi chết và nó vẫn ở trên người của ngươi 
thì ngươi sẽ không bao giờ được thành công (ở Đời Sau)” 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

117 

(Hadith do Ahmad ghi lại với đường dẫn truyền chấp nhận 
được). 

Không có một điều tốt lành nào mà Nabi  không 
thông tin và chỉ dạy cho cộng đồng tín đồ của Người và cũng 
không có một điều xấu nào mà Người  không cảnh báo và 
nhắc nhở nó với cộng đồng của Người. Và Hadith vừa nói 
trên đã chỉ rõ rằng Người  đã chiến đấu loại trừ Shirk và 
phản đối những ai thực hiện nó. Người nhìn thấy một người 
đeo trên tay một chiếc vòng bằng đồng với niềm tin để cho 
khỏi bệnh thì ngay lập tức Người đã bảo người đó phải 
nhanh nhanh cởi nó ra và quăng bỏ đi bởi vì đó là điều bắt 
buộc phải khai trừ cấm giữ lại, Người  cho biết rằng cái 
chiếc vòng đó chẳng mang lại điều lành gì cho người đó 
cũng chẳng gây hại được gì cho y, và căn bệnh của y cũng sẽ 
không khỏi bởi việc đeo chiếc vòng đó, mà thực chất nó chỉ 
khiến y trở nên yếu ớt thêm trong cách làm đó của y bởi nó 
đi ngược lại với mục đích của y vì y đã gắn trái tim của y với 
những gì không mang lại điều lành cũng chẳng giúp tránh 
điều dữ. Và nó là bằng chứng cho sự thua thiệt và thất bại. 

Do đó, tất cả những điều Nabi  ngăn cấm đều 
không mang lại phúc lành gì cả, và nếu nó có thực sự mang 
lại một ít lợi ích gì đó thì chắc chắn phần gây hại của nó sẽ 
nhiều hơn phần lợi. Tất cả những tai họa, bệnh tật đều là sự 
thử thách của Allah, Ngài muốn xem ai thực sự chân thành 
hướng về Ngài và ai là người sẽ lệch khỏi sự chỉ đạo của 
Ngài. Cho nên người nào tin vào một thứ gì đó mà không tin 
vào Allah thì y sẽ bị hủy diệt. Và nếu như các điều thuộc 
dạng tiểu Shirk đã không hoàn thiện được căn bản của 
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Tawhid thì huống chi đối với những điều thuộc dạng đại 
Shirk, những điều mà chúng phủ nhận hoàn toàn Tawhid? 

Và sau khi Người  yêu cầu người đó tháo chiếc 
vòng bỏ đi và cho y biết rằng nó không thêm ích lợi gì cho y 
mà chỉ khiến y thêm yếu ớt hơn thì Người  nói: “bởi quả 
thật nếu ngươi chết và nó vẫn ở trên người của ngươi thì 
ngươi sẽ không bao giờ được thành công (ở Đời Sau)”. 
Người đã phủ định sự thành công nếu như y chết đi mà chiếc 
vòng đó vẫn còn trên người của y bởi vì y đã chết trong tình 
trạng Shirk. Và từ “thành công” trong tiếng Ả rập bao hàm 
sự thắng lợi, thành đạt và hạnh phúc. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Trong 
Hadith đó có điều minh chứng cho lời của các vị Sahabah 
rằng những điều thuộc dạng tiểu Shirk nghiêm trọng hơn các 
đại tội, và nó không được xí xóa bởi sự không hiểu biết, và 
điều minh chứng từ Hadith chính là sự phản đối của Nabi 
. Và đó là bằng chứng cho việc nói rằng đeo vòng, dây 
bùa chú và những gì khác tương tự bị nghiêm cấm, và trong 
Hadith cũng là sự phản đối tất cả những hành vi Shirk. 

Ông Uqbah bin Amir  thuật lại rằng Nabi  nói: 

َُا«ا َ�َماتهللاُااَمْ اَ�َعلَ
َ
ُاارَِميَمًةافََماأ

َ
ا.رلتهاأحدا»ل

“Người nào đeo bùa chú vào người thì Allah sẽ không toàn 
vẹn đối với y (tức y đã làm điều Shirk với Ngài)” (Ahmad). 

Người Ả rập trước kia thường hay đeo bùa chú lên 
người con cái của họ, họ tin rằng những bùa chú đó sẽ giúp 
tránh được tà ma và bệnh tật. Việc đeo bùa chú là một hành 
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động Shirk bởi nói liên quan đến niềm tin trong tim của một 
người, y đã tin tưởng vào một tạo vật của Allah rằng nó có 
quyền năng ban điều lành và tránh điều dữ. Do đó, Nabi  
đã gọi những ai đeo các sợi dây bùa chú lên người của trẻ 
con, các con vật cưỡi hay treo lên những vật gì khác với 
quan niệm trong tim mong muốn điều tốt lành và tránh điều 
dữ là những kẻ đã không tin vào Allah một cách hoàn toàn, 
và đó là hành vi Haram thuộc tội Shirk, cho nên Tawhid sẽ 
không được hoàn thiện một cách trọn vẹn trừ phi hành vi đó 
được từ bỏ một cách hoàn toàn. 

Nabi  nói: 

الََدَبًةافََمالََدَعاتهللاُاَلَمْ اَ�َعلَا«ا ُااَُ
َ
ا.رلتهاأحدا»ل

“Và người nào đeo các vỏ sò thì Allah sẽ không làm cho y 
cảm thấy bằng an” (Ahmad). 

Vỏ sò hay những gì trong biển được đeo vào cổ của 
trẻ con để tránh bệnh tật, Người bảo người nào đeo những 
thứ này sẽ không được Allah cho an lành mà chỉ gặp những 
chuyện chẳng lành. Trong Hadith này là một lời hứa trừng 
phạt nghiêm khắc đối với những ai làm như vậy, nó muốn 
nói rằng việc làm đó là điều Haram. Do đó, trong một lời 
dẫn khác thì Nabi  lại nói: 

َكا«ا ْشَ
َ
ارَِميَمًةاَ�َقْداأ َُ ا.رلتهاأحد »َمْ اَبلَ

“Ai đeo bùa chú là đã làm điều Shirk” (Ahmad). 

Quả thật, có một nhóm gồm mười người đến gặp 
Thiên sứ  để nguyện thề cùng với Người, Người chấp 
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nhận chín và bỏ lại một người. Các vị Sahabah hỏi: Thưa 
Thiên sứ của Allah! Sao Người chấp nhận chín người mà bỏ 
lại người này? Người  bảo: “Quả thật trên người của y 
có đeo bùa chú”. Thế là người đó lấy tay làm đứt nó thì 
Người  mới chịu chấp nhận y. (Hadith do Ahmad ghi lại 
qua lời thuật của Uqbah bin Amir. 

Quả thật, Nabi  làm vậy là vì người đó vẫn còn 
Shirk, bởi y đã cầu xin điều lành tránh điều dữ không phải từ 
nơi Allah mà y tin vào việc đeo bùa chú lên người của y. 

Sheikh Islam  nói: Người nào đặt niềm tin vào 
một tạo vật nào mà tạo vật đó không có khả năng gì cả thì 
người đó đã phạm Shirk, tội lỗi mà Allah không bao giờ tha 
thứ trừ phi quay đầu sám hối, bởi y đã hy vọng một đến một 
sự ban phúc lành từ ai (vật) khác ngoài Thượng Đế của y, y 
đã đặt niềm tin vào tạo vật trong khi y biết rõ rằng chỉ có 
Đấng Tạo Hóa mới có quyền năng ban phúc lành cho y. 

Innu Abu Hatim thuật lại về Huzdaifah rằng ông 
nhìn thấy một người đeo trên tay sợi dây bùa chú thì ông liền 
làm đứt nó và ông đọc lời phán của Allah: 

﴿  ُ�َ �ۡ
َ

أ ُن  ُۡؤِم ََ َوَما ُ و �ُ م َمۡ�ِ َوُه  َّ ِ ِ إ َّ م َِٱ ا]١٠٦:اسوروايوسف[ ﴾ ١ُه

Và đa số bọn họ không tin tưởng Allah nếu họ vẫn tôn 
thờ đa thần. (Chương 12 – Yusuf, câu 106). 

Huzdaifha là một vị Sahabah cao quý , khi ông 
nhìn thấy một người trên tay buộc một sợi dây để tránh bệnh 
tật thì ông liền làm đứt nó để phản đối cho điều sai trái đó, 
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bởi vì các sợi dây bùa chú là điều Shirk phải bị phản đối 
ngay lập tức bằng lời nói và hành động. 

Và theo lời thuật của Wakia về Huzdaifah rằng có 
lần ông đi viếng thăm một người bệnh, ông lấy tay sờ vào 
cánh tay của người bệnh thì thấy có đeo một sợi dây, ông 
liền hỏi: Đây là gì? Người bệnh đó nói: Một thứ bùa chú để 
giúp tôi khỏi bệnh. Ông Huzdaifah tức khắc làm đứt sợi dây 
đó và nói: Nếu ông chết mà trên người ông vẫn còn thứ này 
thì tôi sẽ không dâng lễ nguyện Salah cho ông. 

Trong câu chuyện này cho thấy bắt buộc phải loại 
trừ ngay những điều sai trái nếu có thể. Bởi Nabi  đã có 
lời di huấn: 

ْيافَِدِلاَا«ا َِ افَِِْناكَْماَُْااَ يَُغّ ُْها�ِيَِدهِ
ْ
ْماُمنَْتًمتافَل ُِ ىاِمنْ

َ
ْياَمْ اَرأ َِ افَِِْناكَْماَُْااَ ِِ انِ

ْ َعُفاتِريَماِنا
َ
الََذكَِكاأ ِِ ِد

ْ
ا.رلتهامالما»فَِدَقل

“Ai trong các người gặp điều sai trái thì phải thay đổi nó 
bằng tay của y, nếu như y không thể thì bằng chiếc lưỡi 
của y, còn nếu như không thể thì bằng trái tim của y và đó 
là đức tin Iman yếu nhất.” (Muslim). 

Điều luật này được áp dụng với tất cả những điều sai 
trái, và điều sai trái nghiêm trọng nhất là hành vi Shirk. 

Những người thờ đa thần như chúng ta đã biết rằng 
họ vẫn khẳng định và thừa nhận Tawhid Rububiyah (tức 
thừa nhân tính duy nhất của Allah trong việc tạo hóa và điều 
hãnh vũ trụ) nhưng chỉ có điều là họ tổ hợp với Ngài trong 
thờ phượng tức họ chia sẻ sự thờ phượng cùng với Ngài 
những thần linh vô thực. Bởi vậy, mặc dù họ có thừa nhận 
Tawhid Rububiyah nhưng họ không được xem là những 
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người qui thuận Islam. Cũng chính vì lẽ đó mà Allah đã 
phán về họ: 

﴿  ََ و �ُ م َمۡ�ِ َوُه  َّ ِ ِ إ َّ م َِٱ َ�ُُه �ۡ
َ

أ ُن  ُۡؤِم ا]١٠٦:اسوروايوسف[ ﴾ ١َوَما ُ

Và đa số bọn họ không tin tưởng Allah nếu họ vẫn tôn 
thờ đa thần. (Chương 12 – Yusuf, câu 106). 

Đa số bọn họ là những kẻ không có đức tin nơi 
Allah mặc dù họ vẫn thừa nhận Tawhid Rububiyah bởi vì họ 
đã tổ hợp những đối tác cùng với Ngài trong thờ phượng tức 
họ đã phủ nhận Tawhid Uluhiyah (thờ phượng duy nhất một 
mình Allah). 

Huzdaifah  đã rút ra bằng chứng Shirk từ câu 
Kinh này nên đã chỉ trích và phản bác hành động của người 
đàn ông đeo trên tay dây bùa chú để tránh bệnh tật, hành 
động này giống những người thờ đa thần trong việc đặt niềm 
tin vào một vật gì đó có thể giúp tránh điều dữ. 

Quả thật, chỉ duy nhất một mình Allah mới là Đấng 
quyền năng trừ khử và xua tan mọi điều dữ và hoạn nạn, như 
Ngài đã phán: 

﴿  ّٖ�ُِ َ ُ َّ َك � َۡ ََ َ�ۡم ِشَف  َۡ  �َ �َ ۡ�ٖ فَ
َ�ِ َك  َۡ ََ َ�ۡم  َۡ ۖ َو َّ ُه ِ ۥٓ إ ُ�َ  ٰ َو َ�َ ُه َۡ

ءٖ  ۡ�َ  ِ
َۖ قَ  ُ�ّ ا]١٧:اسورواتألنعا [ ﴾١ِدُ

Và nếu Allah giáng tai họa lên ngươi (hỡi con người) thì 
ngoài Ngài sẽ không ai có thể xua đuổi nó; và nếu Ngài 
ban cho ngươi điều lành thì Ngài có quyền năng trên tất 
cả mọi thứ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 17). 
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 Đọc Thần Chú Và Bùa Hộ Mạng 
Tawhid sẽ không được hoàn thiện cho tới khi người 

bề tôi phải hoàn tất mọi cung bậc của nó, rồi sau đó hoàn tất 
những gì khác nó, đây là đường lối của tất cả các vị Nabi. 
Quả thật, điều đầu tiên mà họ kêu gọi cộng đồng của họ là 
mời gọi họ đến với thờ phượng một mình Allah, không tổ 
hợp thờ phượng Ngài cùng với bất cứ ai (vật gì). Và đây 
cũng là đường lối của vị Imam của các Nabi, Muhammad 
, bởi Người đã chú trọng việc mời gọi này trên tất cả 
những việc khác, Người đã kêu gọi đến với con đường của 
Thượng Đế của Người bằng sự khôn ngoan, lời khuyên tốt 
đẹp và phong cách tranh luận tốt đẹp nhất, Người  không 
ngập ngừng cũng không nhu nhược yếu hèn mà Người đã 
kiên cường và anh dũng trên con đường kêu gọi cho tới khi 
Allah phù hộ Người thiết lập vững chắc tôn giáo và biến 
Người thành một Chỉ đạo cho nhân loại. Và bởi ân phúc sự 
kêu gọi của Người mà tôn giáo của Người đã lan truyền từ 
Đông sang Tây trên khắp cả địa cầu. Bản thân Người  đã 
kêu gọi và Người ra lệnh cho những ai theo Người đến với 
Allah, đến với sự độc tôn hóa Ngài trước tất cả mọi điều, bởi 
vì tất cả mọi việc làm có giá trị và được chấp nhận nơi Allah 
chỉ khi nào chúng được thực hiện trên Tawhid. 

Do đó, người bề tôi phải đứng vững trên Tawhid, 
phải kêu gọi mọi người đến với Allah bằng phương cách tốt 
đẹp nhất, và bất cứ ai được hướng dẫn qua đôi tay của một 
người thì người đó sẽ được ban cho ân phước và công đức 
giống như ân phước và công đức của người được y hướng 
dẫn nhưng ân phước và công đức của người được hướng dẫn 
sẽ không mất mát một điều gì. 
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Và nếu như việc kêu gọi đến với Allah, đến với lời 
chứng nhận Shahadah ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ) là đạo luật bắt buộc với 
tất cả mỗi người thì bắt buộc mỗi người sẽ được tính toán 
theo khả năng của từng người. 

Do đó, người có hiểu biết sâu rộng phải có nhiệm vụ 
trình bày và giải thích rõ về kiến thức tôn giáo, phải có 
nhiệm vụ kêu gọi, hướng dẫn mọi người, nhiệm vụ của họ 
đương nhiên phải to lớn hơn những ai không có hiểu biết 
hoặc có hiểu biết thấp kém hơn; tương tự, những người có 
khả năng về sức lực, về vật chất, cũng như khả năng ăn nói 
sẽ có trách nhiệm lớn hơn những ai không có khả năng hoặc 
khả năng kém hơn. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ْ وا ُُ َّ ْ  فَٱ وا ِطيُع
َ

َوأ واْ  َمُع �ۡ َو� ۡم  ۡ�َتَنۡعُت َ َما � َّ  ]١٦:اسورواتلغاب [ ﴾ �

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của 
các ngươi, hãy lắng nghe và hãy vâng lệnh. (Chương 64 
– Attagha-bun, câu 16). 

Và Allah sẽ thương yêu những ai luôn ủng hộ tôn 
giáo dù chỉ là một lời nói, và người bề tôi nào không quan 
tâm và hời hợt trong việc kêu gọi đến với tôn giáo này trong 
khi y có khả năng thì người ấy đang nằm trên con đường hủy 
diệt. 

Trong Sahih Albukhari, Abu Bashir – người Ansar 
 trong một số lần đi xa cùng với Thiên sứ của Allah  
thì Người thường gởi các sứ giả trở về bảo mọi người không 
được chừa lại trên cổ của lạc đà một thứ gì, vòng đeo hay 
những gì tương tự khác. 
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Những người của thời Jahiliyah (trước Islam) 
thường hay đeo lên cổ của các con vật cưỡi những chiếc 
vòng hay những thứ gì đó tương tự với niềm tin rằng nó giúp 
con vật tránh được điều dữ và rủi ro. 

Nhằm bảo vệ các tín đồ của Người  thoát khỏi 
những hành vi sai trái nên Người đã ra lệnh bảo phải vứt bỏ 
hết những thứ mà những người của thời Jahiliyah đã đeo lên 
cổ các con vật cưỡi của họ, bởi vì đó là những điều Shirk bắt 
buộc phải khai trừ. 

Nội dung Hadith đã cho thấy rằng Nabi  lúc nào 
cũng quan tâm đến việc chiến đấu loại trừ những điều Shirk 
với Allah, và những chiếc vòng đeo hay những gì được gọi 
là bùa hộ mạng đều nằm trong một giới luật: bị nghiêm cấm. 

Và một trong những hình ảnh thí dụ tương tự cho 
việc đeo thứ gì đó mang tính Shirk là một người đeo một thứ 
gì đó trên người với niềm tin rằng nó giúp tránh được bệnh 
tật hay một điều rủi ro chẳng hạn như đeo một miếng da nhỏ 
trên đó có ghi bùa chú, hoặc đeo trên người một miếng 
xương của một loại động vật nào đó, hoặc đeo các vòng 
đồng, hoặc những chiếc nhẫn, ... với ý nghĩ rằng chúng 
mang lại điều lành tránh điều dữ hay làm cho khỏi bệnh tật. 

Và một trong các hình thức Shirk tiêu biểu của thời 
đại ngày nay: đeo lên người con vật, hoặc treo trên xe với 
niềm tin rằng nó sẽ giúp tránh rủi ro hoặc nó sẽ mang lại 
nhiều tiền tài, làm ăn phát đạt, có người treo những chiếc 
vòng tròn bằng kim loại, có người treo những vật được làm 
có hình chiếc giày nhỏ, hay có hình dáng của một con vật 
nào đó rồi treo ở phía đầu hay đằng sau xe. 
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Có người không treo trên xe hay đeo lên người mà 
lại treo lên tường, vách nhà hoặc treo hay đặt trong các cửa 
hàng với niềm tin mang lại may mắn, giúp mua mau bán đắt 
chẳng hạn như họ thường treo các loại đồng tiền bạc cũ, 
hoặc các tượng của những con chiến mã, hoặc tượng đầu sói, 
hoặc tượng đầu nai, ..., nói chung là họ treo và đặt trong nhà 
hay nơi buôn bán bất cứ thứ gì họ cho rằng nó mang lại may 
mắn.  

Và đây là những hành vi gởi niềm tin vào ai (vật) 
khác ngoài Allah trong khi Ngài mới là Đấng ban cho phúc 
lành, giáng xuống điều dữ, ban bố bổng lộc, Ngài điều hành 
và chi phối tất cả mọi thứ, mọi sự việc, không có Thượng Đế 
đích thực nào khác ngoài Ngài. 

Còn người nào treo hay đặt trong nhà, xe, hay ở đâu 
đó một thứ gì giống như những thứ Shirk này chỉ với tâm 
niệm là trang hoàng cho đẹp chứ không tin rằng nó mang lại 
điều phúc lành gì cả thì cũng không được phép, vì nó là việc 
làm giống như những người làm Shirk. 

Trong một Hadith được ghi lại, bà Zaynap vợ của 
Abdullah bin Mas’ud thuật lại: Ông Abdullah nhìn thấy trên 
cổ tôi đeo một sợi dây, ông hỏi: Cái gì đấy? Tôi nói: Dây 
bùa giúp tránh bệnh tật. Thế là ông liền lấy nó ra khỏi cổ tôi 
và làm đứt nó rồi nói: Các người là con cháu bề tôi của Allah 
nên không cần đến điều Shirk, quả thật ta đã nghe Thiên sứ 
của Allah  nói: 

ا«ا اَلتَلَمائَِماَلتّلَولََةاِشْكم ََ ا.رلتهاأبوادتلدلالتب اماجِالأحدا»إَِناتكّم

“Quả thật, bùa chú, bùa hộ mạng, bùa yêu đều là Shirk” 
(Abu Dawood, Ibnu Majah, và Ahmad). 
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Còn trong một lời dẫn khác của riêng Ibnu Majah 
ghi nhận: Bà Zaynap nói: quả thật, có lần mắt tôi cứ chảy 
nước mắt, tôi tìm đến một người Do thái, mỗi khi y đọc thần 
chú thì mắt tôi không chảy nước nữa. Abdullah bảo tôi rằng 
thật ra đó là tác động của Shaytan, nó dùng tay của nó ngoáy 
mắt em rồi khi câu thần chú được đọc lên thì nó ngưng lại, 
thật ra em chỉ cần nói như Thiên sứ của Allah  đã dạy: 

ا ا« ََ ا اِشَفاًء اِشَفاُؤَك
َ
اإَِ اِشَفاَء ََ ا اتكَشاِك نَْت

َ
اأ اتْشِف اتَلاِس ارَّ  َاَس

ْ
اتل ِِ ْذِه

َ
أ

ا.رلتهاتل اراا»اُ�َغاِدُراَسَقماًا

“Azhibil ba-sa Rabbin nas, Ishfi antash sha-fi la shifa-a 
illa shifa-uka shifa-an la yugho-diru saqoman”. 

“Lạy Thượng Đế của nhân loại xin hãy xua tan điều trở 
ngại này, xin Ngài hãy cho khỏi bệnh bởi Ngài là Đấng 
làm cho lành bệnh, không có ai có quyền năng cho khỏi 
bệnh mà chỉ có Ngài duy nhất.” (Albukhari). 

Và việc đọc thần chú bị nghiêm cấm là những lời 
thần chú của thời Jahiliyah, những lời thần chú mang tính 
Shirk với Allah.  

Đọc thần chú để chữa bệnh thực chất được chia 
thành hai loại: 

Loại thứ nhất: Đọc thần chú với hình thức được 
giáo luật cho phép nhưng phải kèm theo ba điều kiện: 

- Lời thần chú phải là những lời Du-a có trong giáo 
luật, tốt nhất là xuất phát từ lời Qur’an và Sunnah. 

- Lời thần chú phải được đọc bằng tiếng Ả rập hoặc 
với ngôn ngữ được hiểu ý nghĩa, và phải quan niệm rằng nó 
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chỉ là nguyên nhân còn việc ban điều lành hay gây điều dữ 
đều là do quyền năng của Allah. 

- Hình thức đọc thần chú là đọc và phun nhẹ nước 
bọt trực tiếp vào người bệnh hoặc đọc vào nước rồi cho 
người bệnh uống. 

Loại thứ hai: Đọc thần chú dưới hình thức bị giáo 
luật nghiêm cấm, đó là những gì bao hàm sự cầu nguyện đến 
một ai (vật gì) khác ngoài Allah, chẳng hạn như cầu nguyện 
đến các Thiên thần, hoặc đến các vị Nabi, hoặc đến những 
người ngoan đạo, hoặc đến những Shaytan, hoặc đến các vì 
sao, hoặc đến những gì khác. Và đây là những hình thức 
thuộc đại Shirk. Còn nếu như những lời thần chú là những kí 
hiệu, hoặc những tên gọi, những từ không biết ý nghĩa của 
nó thì cũng bị nghiêm cấm vì nó sẽ dẫn đến điều Shirk. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Bùa 
hộ mạng là những thứ được đeo trên người của các trẻ để 
tránh bệnh tật, tuy nhiên, nếu nó được viết từ lời Qur’an thì 
một số vị Salaf cho rằng được phép trong giáo luật, còn một 
số khác thì ngăn cấm trong đó có Ibnu Mas’ud : 

Bùa hộ mạng được chia thành hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Những bùa hộ mạng được viết từ 
những lời Qur’an và các Du-a Sunnah của Nabi, chẳng hạn 
cho người đeo nguyên quyển Qur’an thu nhỏ lên cổ, hoặc 
một số chương Qur’an nào đó hay một câu Kinh nào đó. 
Dạng này không được phép trong giáo luật bởi ba nguyên 
nhân sau:  

- Lời nghiêm cấm chung chung từ Hadith: 
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ا«ا اَلتَلَمائَِماَلتّلَولََةاِشْكم ََ ا.رلتهاأبوادتلدلالتب اماجِالأحدا»إَِناتكّم

“Quả thật, bùa chú, bùa hộ mạng, bùa yêu đều là Shirk” 
(Abu Dawood, Ibnu Majah, và Ahmad). 

- Ngăn chặn những phương tiện dẫn đến Shirk. 

- Bất kính với Qur’an vì những lúc vào nhà vệ sinh 
hay ngủ quên đè lên nó; hơn nữa nếu việc đeo Qur’an trên 
người như một thứ bùa hộ mạng là được phép thì chắc chắn 
Nabi đã bảo làm thế, nhưng thực chất trong Qur’an hay 
trong Sunnah của Người  không thấy chỗ nào chỉ ra sự 
cho phép việc làm này. 

Dạng thứ hai: Những loại bùa hộ mạng được viết 
không phải là Qur’an hay các lời Du-a từ Sunnah của Nabi 
thì đó là hình thức cầu xin sự phù hộ và che chở với ai (vật) 
khác Allah, giống như cầu xin sự phù hộ từ các Thiên Thần, 
các vị Nabi hoặc tin vào những phần xương của động vật 
hay một thứ gì đó mang lại điều lành và tránh được điều dữ 
thì đó là Shirk, bởi quả thật chỉ có Allah mới là Đấng ban 
điều lành và giáng xuống điều dữ, và đó là ý nghĩa của lời 
nghiêm cấm của Nabi: 

ا«ا اَلتَلَمائَِماَلتّلَولََةاِشْكم ََ ا.رلتهاأبوادتلدلالتب اماجِالأحدا»إَِناتكّم

“Quả thật, bùa chú, bùa hộ mạng, bùa yêu đều là Shirk” 
(Abu Dawood, Ibnu Majah, và Ahmad). 

Còn về bùa yêu thì tuyệt đối bị giáo luật nghiêm 
cấm vì nó là một loại ma thuật và bùa ngải giúp người phụ 
nữ yêu người đàn ông và ngược lại, bởi nó là Shirk vì đã tìm 
phúc lành từ ai (vật) khác Allah. Ali nói: “Quả thật, đa số 
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việc đọc thần chú, bùa hộ mạng đều là Shirk, do đó các 
người hãy tránh xa chúng ra”. (Do Waki’a ghi lại). 

Việc đặt niềm tin vào một thứ gì đó khác Allah được 
chia làm hai loại: 

Loại thứ nhất: Những điều phủ định Tawhid căn 
bản, đó là sự đặt niềm tin vào một vật gì đó mà nó chẳng có 
khả năng tác động hay gây ảnh hưởng đến bệnh tật cũng như 
những điều tốt lành, chẳng hạn như đặt niềm tin vào những 
người trong mộ rằng họ có thể giải nạn. Bởi vậy, chúng ta 
mỗi khi gặp phải hoạn nạn thì một số người thường gọi tên 
một vị nào đó nói cứu giúp họ. Và đây thực sự là đại Shirk 
khiến một người rời khỏi tôn giáo, không phải nghi ngờ gì 
nữa. 

Loại thứ hai: Những điều phủ định sự hoàn thiện 
của Tawhid, đó là dựa vào những nguyên nhân hợp giáo luật 
chẳng hạn như người bệnh phải dựa vào thuốc men nhưng 
lại quên lãng Đấng ban cho khỏi bệnh, đó chính là Allah – 
Đấng Tối Cao, y đã không hướng trái tim về Ngài, đó là tiểu 
Shirk. 

Cũng như một nhân viên làm việc chỉ hướng hoàn 
toàn trái tim của mình vào tiền lương mà quên đi chính 
Allah là Đấng tạo ra cho cơ hội gặt hái được nó, và điều đó 
có thể sẽ rơi vào một điều gì đó thuộc tiểu Shirk, còn nếu 
người nhân viên đó chỉ coi tiền lương là nguyên nhân, là 
động cơ và chính Allah mới là Đấng tạo ra nguyên nhân cho 
nên y chỉ dựa vào Allah còn tiền lương chỉ là nguyên nhân 
mà thôi, điều này sẽ không phủ định sự phó thác. Quả thật, 
Thiên sứ của Allah  tìm kiếm các nguyên nhân, các động 
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cơ còn việc thành hay không thành là Người đặt niềm tin vào 
Allah. 

Do đó, người Muslim phải đặt trái tim của mình 
hướng về Allah và phó thác mọi điều cho Ngài nhưng đồng 
thời phải tìm kiếm nguyên nhân cho kết quả muốn đạt được. 
Và đó chính là sự phó thác đúng mực cho Allah. 

Quả thật, Allah đã phái Nabi của chúng ta, 
Muhammad , đến để đưa nhân loại từ nơi u tối của sự ngu 
muội ra ngoài ánh sáng của Chân lý, từ sự thờ phượng ai 
(vật) khác Allah đến với sự thờ phượng duy nhất một mình 
Ngài, Người  đến để chỉ dạy nhân loại các điều của tôn 
giáo và để khuyên bảo họ đến với điều tốt đẹp, cho tới khi 
Người từ giả cõi trần. Do đó, hãy cầu xin phúc lành và bằng 
an đến cho Người. 

Và một trong những lời dạy của Người đó là Hadith 
được Imam Ahmad ghi lại qua lời thuật của Ruwaifi’a: 
Thiên sứ của Allah  đã từng bảo tôi, Người nói: 

ا ابَِكا« وُل َُ اَساَ َيَاَو
ْ
اتل الََعَل اُرَل�ِْفُي اتَلاَساايَا ْخِ�ِ

َ
ُِاافَس نَ

َ
اان َ

َ
اَ�َقَ ْل

َ
اأ ُِ اِلْيَاَ اَ�َقَد َمْ 

ا ُِ اِمنْ ْلاَ�ْظٍمافََِِناُمََمدتًابَِمىءم
َ
ِلاتْستَنَْبابِمَِجيِياَدتبٍَةاأ

َ
 »َلرَمتًاأ

“Này Ruwaifi’a, Ta mong ngươi sẽ sống lâu trên cõi đời 
này. Do đó, ngươi hãy thông báo cho mọi người biết rằng 
người nào buộc râu của y lại, hoặc đeo bùa chú hoặc làm 
vệ sinh hai đường bài tiết bằng phân con vật hay bằng 
xương thì quả thật Muhammad vô can với những việc làm 
đó”. 
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Nabi  đã cho Ruwaifi’a, một vị Sahabah, biết rằng 
ông sẽ sống thọ, và đây là kiến thức thuộc kiến thức về tiên 
tri trong sứ mạng Nabi của Người  - và quả thật, 
Ruwaifi’a đã sống rất thọ những lời Người  đã nói -, và 
Người  ra lệnh cho ông phải cho mọi người biết về ba 
điều nghiêm cấm: 

Điều cấm thứ nhất: Người đàn ông buộc râu của y 
lại, điều này mang hai ý nghĩa. 

- Ý nghĩa thứ nhất: Những người đàn ông khi ra trận 
chiến, họ thường cột buộc hoặc xoắn râu cằm của họ lại để 
thể hiện phong cách oai dũng. 

- Ý nghĩa thứ hai: Cắt tỉa tóc tai giống như đàn bà 
phụ nữ và đây là điều Haram, và tương tự rất nhiều người 
thuộc những thành phần nghịch đạo và tự cao tự đại thường 
uốn cong râu mép của họ lại thành những kiểu dáng khác lạ. 
Nabi  bảo chừa râu và làm khác với họ như Người đã nói 
được ghi lại trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim: 

 »تْحُفوتاتكَشَوترَِ اَلتْ�ُفوتاتكلَّحا«ا

“Các ngươi hãy cạo hay cắt tỉa râu mép và chừa râu 
cằm!”. 

Điều cấm thứ hai: Đeo bùa chú chẳng hạn như đeo 
các sợi dây bùa, bùa hộ mạng trên cổ hay trên cổ của con vật 
cưỡi với niềm tin rằng chúng mang lại điều lành tránh điều 
dữ và xua đuổi tà ma và bệnh tật. Và đây là việc làm Shirk 
bởi đã đặt niềm tin vào ai (vật) khác Allah. 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

133 

Điều cấm thứ ba: Việc làm vệ sinh hai con đường 
bài tiết của cơ thể (đại tiện và tiểu tiện) băng phân của động 
vật hoặc xương. Đây là điều Haram vì đó là thức ăn của 
Jinn. 

Lời của Người  “thì quả thật Muhammad vô can 
với những việc làm đó”: tức Người  không liên quan đến 
ba điều nói trên bởi chúng là những điều đại trọng tội. 

Tôn giáo Islam được thiết lập trên giáo lý khuyên 
răn và dạy bảo, giúp đỡ nhau làm việc thiện tốt và ngoan 
đạo, kêu gọi người làm việc tốt và ngăn cấm làm điều xấu và 
sai quấy. Thiên sứ của Allah  nói: 

ُةا«ا َْ ي َِ ا.رلتهامالما»تّييُ اتَل

“Tôn giáo là sự khuyên răn” (Muslim). 

Do đó, khi nào người Muslim nhìn thấy người khác 
đeo bùa chú thì phải giúp y loại trừ nó ngay vì đó là việc làm 
Shirk thì y sẽ được ân phước và công đức giống như ân 
phước và công đức của người đã giải phóng một người nô lệ. 

Ông Saeed bin Jubair  nói: “Ai làm đứt các sợi 
dây bùa chú từ một người thì y sẽ được ân phước và công 
đức giống như ân phước và công đức của việc giải phóng 
một người nô lệ” (do Waki’a ghi lại). Bởi vì khi nào cắt đứt 
sợ dây bùa chú khỏi một người thì coi như y đã giải phóng 
người đó khỏi điều Shirk và giúp y thoát khỏi Hỏa ngục, và 
việc làm đó cũng mang lại ân phước và công đức của việc 
giải phóng một người nô lệ. 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

134 

Waki’a thuật lại từ lời của Ibrahim Annakha’i: Các 
bạn đạo của Abdullah bin Mas’ud đều ghét tất cả mọi bùa 
chú, bùa hộ mạng từ Qur’an hay không phải Qur’an. 

Những luận điểm trên cho thấy rằng các vị Sahabah 
và các vị ngoan đạo thời sau Sahabah đều quan tâm việc 
ngăn chặn mọi lối dẫn đến Shirk, họ ngăn cản việc tất cả các 
loại bùa chú ngay cả chúng được viết từ Qur’an mục đích để 
bảo toàn tính trọn vẹn của Tawhid, họ tìm cách đóng lại các 
cánh cửa dẫn đến Shirk, họ muốn bảo vệ Qur’an khỏi sự bất 
kính với Nó, bởi quả thật Allah, Đấng Tối Cao ban Qur’an 
xuống không phải để các bề tôi treo Nó trong nhà, trong xe 
hoặc để đeo lên ngực mục đích tìm phúc lành hoặc để làm 
đẹp, mà Nó được ban xuống là để con người suy ngẫm đến 
lời phán trong đó và chấp hành theo mệnh lệnh và chỉ đạo 
của Nó. Allah phán: 

َ�ِٰب ﴿ ۡل
َ ۡۡ � ْ ُوا ْول

ُ
أ  ََ َذّك ََت َِ َو ِۦ  ِه ٰت ََ ا ْ َء ٓوا َُ ّ ّدَ َ ِ َّ ۖك  ََ ٰ �َ َك ُم ۡ ََ ِ ُٰه إ �َ نَزۡل

َ
أ ٌٰب  ََ ِ  ﴾ ٢ك

ا]٢٩:اسورواص[

Kinh sách (Qur’an) mà TA ban Nó xuống cho Ngươi 
(Muhammad) là Kinh sách đầy ân phúc để giúp họ 
nghiền ngẫm về những Câu của Nó và để cho những 
người thông hiểu ghi nhớ. (Chương 38 – Sad, câu 29). 

Và người Muslim phải luôn gìn giữ bản thân mình 
tránh xa những điều xấu, những điều tội lỗi bằng những lời 
tụng niệm được Nabi  giáo huấn mang lại ân phúc cho ai 
nói chúng một cách chân thành và cả đức tin Iman. 

Đọc chương Ikhlas, chương Al-Falaq và Annas ba 
lần vào mỗi sáng và chiều, tương tự đọc câu Kinh Kursi (câu 
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255 chương 2 – Albaqarah) sáng chiều, và đọc các câu cuối 
chương Albaqarah vào buổi chiều. 

Và một trong các lời tụng niệm được phép trong 
giáo luật là đọc ba lần vào mỗi sáng chiều các câu sau: 

اا« ِِ اِتْسِم اَمَي ّ َُ ايَ
ََ ا ْا ِ

َ
اتل اتِهللا اُهَوابِاِْسِم اَل اتكَاَماِء اِ ْ ََ اَل رِْ 

َ ْ
اتأل اِ ْ ءم َءْ

َعِليْمُا
ْ
ا»اتكَاِميُْياتل

“Bi ismillahil lazdi la yadurru ma’a ismihi shayun fil ardi wa 
la fis sama’ wa huwas sami’ul alim”. 

“Với danh Allah, Đấng với đại danh của Ngài không có 
bất cứ thứ gì trên trái đất và trong các tầng trời có thể gây 
hại, và Ngài là Đấng Hằng Nghe, Hằng Biết.” 

ِلَماِتاتهللاِا«ا َِ ُبوُذابِ
َ
َُااأ اَمااَخلَ ا.رلتهامالما».اتَلاَماِتاِمْ اَشّ

“A’u-zdu bikalima-tilla hitta-mma-t min sharri ma kholaqo” 

“Với các lời phán hoàn hảo của Allah bề tôi xin Ngài che 
chở và phù hộ cho bề tôi tránh khỏi những điều dữ mà 
Ngài đã tạo ra!” (Muslim). 

Người Muslim bắt buộc phải luôn đặt trái tim hướng 
về một mình Allah duy nhất, phải tránh xa việc tìm kiếm các 
nguyên nhân vô nghĩa như việc đeo các sợi dây bùa chú, bùa 
hộ mạng, đọc thần chú với những lời mang tính Shirk, bởi 
chúng chẳng mang lại điều lành ngược lại còn mang tai hại 
đến cho bản thân. 
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Tìm Phúc Lành Từ Cây Cối, Đá, Hoặc Những 
Gì Khác 

Allah đã cử Muhammad  đến khôi phục lại cho 
nhân loại tôn giáo của người cha họ, Nabi Ibrahim , và 
hướng dẫn họ thờ phượng duy nhất một mình Allah, Đấng 
Tối Cao, ngăn họ không được phép hướng bất cứ sự thờ 
phượng nào đến ai (vật) khác ngoài Allah. 

Quả thật, Allah đã chỉ trích những người thờ đa thần 
đã tôn sùng các thần tượng của họ, Ngài phán: 

﴿  ٰٓ َو�ۡلُعّز َٰت  ُم �لّ� ۡ�ُت َء ََ فَ
َ

ٰٓ  ١أ ََ ۡخ
ُ ۡۡ ََة � ِِ َ �ِّا ٰوة ، ١٩:اسورواتل م[ ﴾ ٢َوَمَن

ا]٢٠

Há các ngươi (Những người thờ đa thần) đã nhìn thấy 
thần Allat và thần Al-Uzza, và nữ thần Manat thứ ba rồi 
hay sao?  (Chương 53 – Annajm, câu 19, 20). 

Allat, Al-Uzza, và Manat là những thần tượng nổi 
tiếng và lớn nhất trong thời Jahiliyah, con người đã cầu xin 
chúng ban phúc lành cho họ, cho con cái của họ và tài sản 
của họ, thế là họ đã trở thành những người thờ đa thần, các 
việc làm của họ thuộc đạng đại Shirk bởi vì họ đã thờ 
phượng ai (vật) khác ngoài Allah, họ không cầu xin Allah 
mà chỉ cầu xin những thần tượng mà họ tưởng tượng ra chứ 
không có thực, và những thần thượng đó có thể chỉ là cây 
cối, các khối đá vô tri vô giác không mang lợi cũng chẳng 
gây hại được ai. Allah phán: 
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ٍٰن�  ﴿ ََ ُ�ۡل ن  ا ِم ُ ََِه َّ �   َ نَز
َ

أ آ  م ّم اََآاُُ� َوَء ۡم  نُت
َ

أ وَهآ  ُم ۡيُت ّم �َ ۡ�َمآءۖ 
َ

أ  ٓ َّ ِ َ إ َِ  َۡ ِ إَِ  إ
َجآءَ  ۡد  َُ َولَ  ۖ َُ نُف

َ ۡۡ َوٓ � ۡه ََ َوَما  ّن  َّ �لّظ ِ ََ إ و بُِع ِّ َ ُ ٰٓ َد ّرّ�ِِهُم �لُۡه ن  م ّمِ ا﴾٢ ُه
ا]٢٣:اسورواتل م[

Đó chẳng qua là những tên gọi mà các ngươi và cha mẹ 
của các ngươi đã đặt cho chúng chứ Allah không ban 
xuống một thẩm quyền nào. Chúng (những tên thờ đa 
thần) chỉ tưởng tượng và theo điều mà bản thân của 
chúng mong muốn trong lúc một Chỉ đạo từ Thượng Đế 
đích thực của chúng đã đến với chúng. (Chương 53 – Al-
Najm, câu 23). 

Và những điều xảy ra với những ai được mệnh danh 
là những người của Islam là họ đã câu xin phúc lành từ các 
ngôi mộ, cây cối và đá và điều này cũng giống như việc cầu 
xin phúc lành của những người thờ đa thần. Do đó, người 
Muslim chỉ hướng trái tim đến một mình Allah không được 
hướng đến ai (vật) khác ngoài Allah, người nào làm thế thì 
hành động của họ giống như những người thờ đa thần bởi vì 
ai bắt chước một nhóm người nào đó thì người đó thuộc về 
họ.  

Cầu xin phúc lành là cầu xin những gì tốt lành, và 
không có điều tốt lành nào ngoài những điều tốt lành được 
Allah ban cho. 

Và việc cầu xin phúc lành được chia làm hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Cầu xin phúc lành được giáo luật 
cho phép, đó là tìm kiếm phúc lành từ một thứ gì đó mà giáo 
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luật cho biết nó mang lại phúc lành, như uống nước Zamzam 
để mong được khỏi bệnh chẳng hạn, bởi Nabi  có nói: 

اإَِ�َهااَطَعاُ اُطْعٍما«ا
ا.لتهامالمرا»إَِ�َهااُمدَاَرَ�ةم

“Quả thật nó (Zamzam) mang lại phúc lành vì nó là thức 
ăn dinh dưỡng.” (Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác thì Nabi  nói: 

ا.رلتهاتلبترا» َزْمَزُ اَطَعاُ اُطْعٍمالَِشَفاُءاَسَقمٍا «

“Zamzam là thức ăn dinh dưỡng và là thuốc chữa lành 
bệnh.” (Albazar). 

Dạng thứ hai: Tìm kiếm phúc lành dưới các hình 
thức bị giáo luật nghiêm cấm, đó là tìm kiếm phúc lành từ 
những gì không được giáo luật cho phép, như một người tin 
vào một thứ gì đó mang lại phúc lành chẳng hạn một người 
tìm phúc lành từ cây cối, đá, hoặc từ các mộ của những 
người ngoan đạo để mong được điều lành và tránh điều dữ. 
Và đây là những việc làm thuộc đại Shirk. 

Còn đối với người nào tin vào một thứ gì đó là 
nguyên nhân để Allah ban cho phúc lành, chẳng hạn như 
một người sờ vào Maqam Ibrahim hoặc Hijr Isma’il hoặc sờ 
vào người của những người ngoan đạo với niềm tin được 
Allah ban phúc lành, đây là những việc làm thuộc tiểu Shirk, 
còn nếu như người đó tin rằng những việc làm này thuộc 
những việc làm được đến gần với Allah thì đấy là Haram bởi 
chúng là phương tiện dẫn đến Shirk. 
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Thật ra sự thờ phượng của những người thờ đa thần 
dành cho các thần tượng của họ như Allah đã đề cập trong 
Qur’an chỉ là họ hướng trái tim của họ đến chúng mong 
phúc lành từ chúng, và chúng đã trở thành các thần linh được 
thờ phượng ngoài Allah. Do đó, việc tìm kiếm phúc lành qua 
các mộ của những người ngoan đạo như Allat, hoặc qua cây 
cối và đá như Uzza, Manat thì tất cả đều thuộc dạng những 
việc làm của những người thờ đa thần đó dành cho các thần 
linh của họ. 

Nhưng thực tế sự thờ phượng của những người thờ 
đa thần này còn nghiêm trọng hơn hành vi của những người 
thờ các thần tượng. Allah phán: 

﴿  ٰ�َ ن
ُ ۡۡ َوَ�ُ �  َُ َك َّ ُم � لَُ�

َ
ا]٢١:اسورواتل م[ ﴾ ٢�

Phải chăng giới tính nam thuộc về các người còn giới 
tính nữ thuộc về Ngài (Allah)? (Chương 53 – Annajm, 
câu 21). 

Có nghĩa là làm sao mà các ngươi lại lấy những 
thuộc tính nữ gán cho Allah và các ngươi gọi đó là thần linh 
trong khi Allah Tối Cao và Siêu Việt hơn những gì các 
ngươi tưởng. Có lời khác giải thích: Há các ngươi bịa ra cho 
các ngươi những thần linh mà các ngươi yêu thích là mang 
giới tính nam và các ngươi cho rằng giới tính nữ thuộc về 
Allah? Và đây cũng là từ câu nói của họ: Các Thiên thần là 
những đứa con gái của Allah. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َٗ ِ ٰٓ ُِۡلَك إ �َ ةۖ ِض َم َۡ ِ ا]٢٢:اسورواتل م[ ﴾ ٢ا ق

Sự phân chia như thế thật chẳng công bằng. (Chương 
53 – Annajm, câu 22). 
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Và trong một Hadith được thuật lại bởi Abu Waqid 
Allaythi , ông nói: Chúng tôi cùng với Thiên sứ của Allah 
 rời đi đến Hunain, chúng tôi đi ngang qua một cái cây mà 
những người thờ đa thần treo vũ khí của họ trên đó. Chúng 
tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Hãy làm cho chúng tôi 
một cái cây đặc trưng nào đó giống như họ. Thiên sứ của 
Allah  nói:  

ا اَناتهللاِا« َْ امُااُسدْ اقَْوُ  اقَاَل اَكَما ت َِ ٰهٗ  ﴿وَساَه ََ ِ ٓ إ َا ّّ ۚ ا َكَما �ۡجَعل  ۖ ة الَِه ۡم َء قَاَ   لَُه
 ََ و َهلُ ۡ ََ ۡومۖ  ۡم قَ اتألبمتف[ ﴾ إِنُّ� اسورو اا]١٣٨: َ ُُ َك الََتْ ا�ِيَِدهِ ِىاَ�ْفِس

َ
َلتل

ْما ُِ ِْْا»ُسَنَةاَمْ اَكَناَ�دْلَ ا.رلتهاتلتمِااَل

“Subha-nallah, đây giống như cộng đồng của Musa đã nói 
 với Người: Xin thầy làm ra cho chúng tôi một thần linh 
giống như các thần linh của họ. Musa đáp: Các ngươi 
đúng là một đám người ngu muội (Chương 7 – Al’araf, 
câu 138). Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay 
Ngài rằng các ngươi đang muốn đi trên con đường của 
những người trước các ngươi.” (Tirmizhi, ông đã xác nhận 
là Hadith Sahih). 

Khi Nabi  chinh phục được Makkah thì có rất 
nhiều người dân Makkah đã qui thuận Islam, rồi có một 
nhóm người ra đi cùng với Người  đến Hunain, trên 
đường đến đó họ thấy một cái cây được gọi là Zha-tun 
Anwat (cây treo) mà những người thờ đa thần treo vũ khí 
của họ trên đó, họ rất tôn kính cái cây này, mỗi khi đi ngang 
qua họ thường đứng lại cầu xin phúc lành từ nó. 
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Lúc đó, những người mới vào Islam đang đi cùng 
với Thiên sứ , họ yêu cầu Người  hãy làm cho họ một 
cái cây như cái cây đó để họ tìm kiếm phúc lành, họ nghĩ 
rằng việc làm này là điều yêu thích nơi Allah chứ họ không 
có ý làm trái nghịch với mệnh lệnh của Thiên sứ  vì họ 
chỉ mới vào Islam nên họ chưa biết rằng việc làm đó là 
Shirk. 

Và quả thật, Thiên sứ của Allah  đã phản đối yêu 
cầu của những người mới vào Islam này, Người bảo rằng 
việc tìm kiếm phúc lành từ cái cây như vậy là hành động của 
những người thờ đa thần, Người Takbir (nói Allahu-Akbar – 
Allah là Đấng Vĩ Đại nhất) khi nghe họ yêu cầu như thế, 
Người bảo yêu cầu của họ giống như cộng đồng Isra-il đã 
nói với Musa  được Allah phán kể trong Qur’an: 

ٰهٗ  ﴿ ََ ِ َآ إ ّّ َما �ۡجَعل  ۚ ا َك ۖ ة الَِه ۡم َء  ]١٣٨:اسورواتألبمتف[ ﴾ لَُه

Xin thầy làm ra cho chúng tôi một thần linh giống như 
các thần linh của họ. (Chương 7 – Al’araf, câu 138). 

Tổng hợp lại giữa câu nói của họ và câu nói của con 
cháu Isra-il: quả thật cả hai đều yêu cầu làm một thần linh để 
thờ phượng ngoài Allah. Do đó, người nào tìm phúc lành 
qua cây cối, các loại đá thì coi như y đã lấy đó làm thần linh. 

Cho dù có khác nhau về cách diễn đạt ngôn từ 
nhưng bản chất của sự việc vẫn như nhau, tất cả đều thuộc 
đại Shirk. 

Và nội dung Hadith là kiến thức thuộc kiến thức tiên 
tri của sứ mạng Nabi, quả thật điều Shirk chắc chắn sẽ xảy ra  
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trong cộng đồng này qua đó cảnh báo các tín đồ phải luôn 
quan tâm và lo sợ dính vào nó. Con người có thể làm một 
điều tốt đẹp nào đó và nghĩ rằng nó sẽ khiến y đến gần bên 
Allah nhưng thực chất nó lại đẩy y ra xa khỏi Ngài hơn, cho 
nên một người phải nên thật cảnh giác. 

Và nội dung Hadith còn là sự nghiêm cấm bắt chước 
hành động của những người trong thời Jahiliyah và người 
dân Kinh sách mà họ đã từng làm ngoại trừ có bằng chứng 
chỉ rõ rằng các việc làm đó của họ có trong giáo luật của 
chúng ta. Đối với những gì mà Allah đã chê trách người Do 
Thái cũng như người Thiên Chúa giáo thì có nghĩa là Ngài 
muốn nói cho chúng ta biết để tránh xa nó. Do đó, không 
được phép tìm kiếm phúc lành qua các vị ngoan đạo bởi tất 
cả các Sahabah đã không làm như vậy đối với ai khác ngoài 
Nabi , ngay cả đó là Abu Bakr, một vị Sahabah cao quý 
nhất trong các Sahabah của Người, và các vị Tabi’een 
(những người tiếp theo sau thời Sahabah) cũng không làm 
như vậy đối với những vị học giả của họ. 

Và trong đời sống của Nabi  có nhiều tình huống, 
nhiều hoàn cảnh đặc biệt mà không có một ai có được giống 
như Người. Do đó, không được phép lấy một vị Imam nào 
đó so sánh rồi nói ân phúc của vị đó giống như ân phúc của 
Người . 

Không được phép tìm kiếm phúc lành từ việc chạm 
vào ngôi đền Ka’bah hay những gì khác mục đích để đóng 
lại cánh cửa dẫn đến Shirk. Các học giả Fuqaha (thông thái 
về giáo lý) đã có sự tranh cãi về vấn đề đặt tay lên bục thuyết 
giảng của Nabi  lúc Người còn sinh thời, Imam Malik 
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cùng một số vị khác ghét việc làm đó bởi nó Bid’ah (mới, 
không có trong giáo lý của Nabi ), có lời nói rằng khi 
Imam Malik nhìn thấy Ata’ làm như vậy thì ông đã không 
tiếp thu kiến thức đạo từ ông ta nữa. 

Quả thật, Thiên sứ  đã thông tin cho biết rằng sẽ 
xảy ra Shirk trong cộng đồng này giống như những cộng 
đồng trước kia của Do Thái và Thiên Chúa giáo khi mà họ 
đã thờ thần linh vô thực cùng với Allah như Người đã nói: 
“Chắc chắn các ngươi sẽ đi theo các đường lối của những 
ai trước các ngươi”. Và đây là lời chê trách, Người  nói 
lời này chỉ muốn chúng ta cảnh giác và thận trọng mà gìn 
giữ bản thân để khỏi rơi vào những con đường sai trái đó của 
họ. Và quả thật, Shirk thực sự đã xảy ra trong cộng đồng này 
như lời của Nabi  đã thông tin, và đó là kiến thức thuộc 
kiến thức tiên tri của Nabi. Ngày nay, ta thấy có rất nhiều 
người đã thờ phượng các ngôi mộ, họ lấy đó làm thần linh 
cùng với Allah để họ cung kính, họ sờ chạm vào chúng để 
tìm phúc lành, họ bố thí, nguyện thề vì chúng, và cầu xin 
khấn vái chúng ban cho phúc lành và giúp tránh điều dữ 
giống như họ cầu xin khấn vái Thượng Đế của họ. 

Một số nguyên nhân hình thành các hình thức 
tìm kiếm phúc lành bị nghiêm cấm: 

Nguyên nhân thứ nhất: Không hiểu biết về Tawhid 
và những gì đi ngược lại với nó. 

Nguyên nhân thứ hai: Ngưỡng mộ và kính trọng 
quá mức đến các vị ngoan đạo đến nỗi sùng bái và tôn thờ 
họ. Thật ra chúng ta phải yêu thương các vị Nabi, các vị 
ngoan đạo nhưng yêu thương không phải là tôn thờ họ mà là 
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làm theo những gì mà họ kêu gọi đến với chân lý và điều tốt 
đẹp. 

Nguyên nhân thứ ba: Bắt chước theo những kẻ 
ngoại đạo. Quả thật, trong thời đại trở về sau này đa số 
người phải trải qua thử thách này vì dễ dàng trong sự liên lạc 
cũng như yếu về tôn giáo. 

Nguyên nhân thứ tư: Tôn vinh các di tích hoặc tin 
các di tích đó mang lại phúc lành như tìm đến hang núi Hira’ 
nơi mà Nabi  đã từng ngồi trong đó tu tâm, hay sờ chạm 
vào mộ của Người  để tìm phúc lành. Còn riêng đối với 
cục đá đen được đặt ở một góc của ngôi đền Ka’bah thì nó 
không phải là nơi để tìm kiếm phúc lành mà nó là một hình 
thức thờ phượng Allah bằng cách đưa tay chào Salam và hôn 
lên nó, như Umar  đã nói: “Quả thật tao biết mầy chẳng 
qua chỉ là một cục đá vô tri vô giác, không mang phúc 
lành cũng chẳng gây hại, nếu tao không nhìn thấy Thiên 
sứ của Allah hôn mầy thì chắc chắn tao đã không hôn 
mầy”. Do đó, không được phép vượt quá phạm vi cho phép 
là chỉ hôn và đưa tay chào Salam. Một số người thiếu hiểu 
biết tưởng rằng bản thân cục đá mang lại phúc lành nên họ 
đã sờ chạm vào nó rồi vuốt lên người hoặc vuốt lên người 
con cái họ. 

Như vậy, bắt buộc người Muslim phải thông hiểu 
tôn giáo, phải biết thế nào là Tawhid và đâu là Shirk để 
không rơi vào những điều làm hỏng Tawhid.  

Cầu xin Allah phù hộ chúng ta thành những người 
bề tôi ngoan đạo chỉ tôn thờ duy nhất một mình Ngài. 
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Giết Tế Dâng Cúng Ai (Vật) Khác Allah 
Một người sẽ không có đức tin trọn vẹn về sự tồn tại 

của Allah cho tới khi nào y hoàn toàn thừa nhận rằng không 
có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. 

Những người ngoại đạo, những người thờ đa thần 
thực sự thừa nhận sự tồn tại của Allah, họ tin rằng Ngài là 
Đấng Tạo Hóa, Đấng Nuôi Dưỡng, Đấng Điều Hành và Chi 
Phối vũ trụ và mọi vạn vật, và Qur’an là nhân chứng quá đủ 
cho điều đó. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

﴿  ٰ َٰ َّ َن �ل م ّمِ زُقُُ� َۡ َ ن ُ دً قُۡل َم َ ٰ ُه ۡم لََع �ُ ۡو إُِّا
َ

أ  ٓ ا َّ ۡ ۖ ُ َّ قُِل �  � ِِ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٓ

ِِ َضَ�ٰلٖ  ۡو 
َ

ِ�ٖ  أ ا]٢٤:اسورواسدس[ ﴾ ٢ َمب

Hãy bảo họ: “Ai là Đấng cung cấp bổng lộc cho các 
người từ tầng trời và từ trái đất?”. Hãy bảo họ: “Chính 
là Allah”. “Chúng tôi hay quí vị ai sẽ là những người 
được hướng dẫn đúng đường còn ai sẽ là những người bị 
lầm lạc thật sự”. (Chương 34 – Saba’, câu 24). 

ولُّن  ﴿ ُُ َ ََ  ََ َم َُ َو�ۡل  ََ ََ �لّشۡم َِ وََ�ّخ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ َخلََق �ل ۡن  َُهم ّم ُۡ َ

َ �َ ِن  َولَس
 ُ ُ ٰ ِّ َ

َ ۖ فَ ُ َّ � ََ و ُُ ا]٦١:اسورواتلعنتدوت[ ﴾ ٦ۡؤفَ

Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời 
và trái đất cũng như ai đã chế ngự mặt trời và mặt trăng 
thì chắc chắn chúng sẽ đáp là “Allah”. Thế tại sao chúng 
lánh xa Ngài? (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 61). 
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م وَ  ﴿ َُه ُۡ َ
َ �َ ِن  َمآءٗ لَس َمآءِ  َّ َن �ل نّّزَ  ِم ن  ا  ّم ۡوَُِه َۡ ِد  ۡع ََ ن   َِ ِم ض

َ ۡۡ � ِ ِه َيا َ ۡح
َ

فََ
 ََ و َ�ۡعُِلُ  ََ ۡم  َ�ُُه �ۡ

َ
أ ِۚ ََۡل  ّ َِ ۡمُد  َ�ۡ ۚ قُِل � ُ َّ ّن � ولُ ُُ َ :اسورواتلعنتدوت[  ﴾ ٦ََ

ا]٦٣

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng ai đã ban 
nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng để làm sống 
lại lớp đất chết khô thì chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah”. 
Hãy bảo chúng: “Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 
lên Allah”. Tuy nhiên, đa số bọn chúng không chịu suy 
ngẫm. (Chương 29 – Al’Ankabut, câu 63). 

Như vậy, những kẻ ngoại đạo và những người thờ đa 
thần đều thừa nhận sự tồn tại của Allah, họ thừa nhận quyền 
năng của Ngài được thể hiện qua các việc làm Siêu việt của 
Ngài. Có nghĩa là họ là những kẻ vô đức tin không phải vì 
họ phủ nhận sự tồn tại của Allah mà bởi vì họ đã cầu nguyện 
và khấn vái đến ai (vật) khác Ngài, họ đã chia sẻ thần linh 
khác Ngài. 

Islam đến chuyển hướng con người khỏi mọi sự thờ 
phượng sai trái, và tập hợp trái tim họ hướng đến một Đấng 
Thượng Đế duy nhất, không có đối tác ngang vai cùng với 
Ngài. 

Allah ra lệnh phải hướng sự thờ phượng về một 
mình Ngài duy nhất, Ngài phán: 

﴿  �َ َ�ٰلَِم َرّبِ �ۡل  ِ ّ َِ  �ِ َما َۡ َو َي  َيا ۡ�َ ِِ َو َُ ُ س َو  �ِ �َ َّ  َّ ِ ۥۖ  ١قُۡل إ �َك َ�ُ ِ�َ ََ

 َ� ِِم ل َۡ ُۡم ُ  �ل ّو
َ

أ و  نَا
َ

َو�   ُ َۡ ِۡ
ُ

أ ٰلَِك  ََ ِ  ]١٦٣الا١٦٢:اتألنعا  سورو[ ﴾  ١ َو�
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Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 
nguyện Salah của ta, việc tế lễ của ta, cuộc sống và cái 
chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của 
toàn vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối tác, và ta được 
lệnh phải như thế, và ta là người đầu tiên thần phục 
Ngài”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163). 

Có nghĩa là: Này Muhammad! Ngươi hãy nói với 
những người thờ đa thần, những kẻ đã thờ phượng và giết tế 
dâng cúng thần linh ngoài Allah rằng mọi hình thức thờ 
phượng như dâng lễ nguyện Salah, giết tế của Ta đều hoàn 
toàn hướng về một mình Allah duy nhất, sự sống chết của Ta 
đều để phụng lệnh một mình Ngài, và Ta phủ nhận tất cả 
những gì được thờ phượng khác Ngài. Câu Kinh này muốn 
nói rằng tất cả mọi hành động, mọi lời nói thầm kín hay 
công khai đều phải hướng đến duy nhất một mình Allah, 
không được phép hướng đến bất cứ một ai (vật) khác Ngài, 
và người nào hướng một điều gì đến một ai (vật) khác Ngài 
thì y đã làm điều Shirk với Ngài. Và toàn bộ nội dung 
Qur’an đều chỉ rõ điều đó. 

Giết tế súc vật là một hình thức thờ phượng trong 
các hình thức thờ phượng, là một cách để được đến gần 
Allah qua việc chi tiêu tài sản. Do đó, người nào hướng việc 
làm này đến một ai (vật) khác Allah là Shirk với Ngài, bị 
trục xuất khỏi tôn giáo, chẳng hạn như giết tế để dâng cúng 
các mộ, cây cối, đá, Thiên thần, Nabi hay một tên Jinn nào 
đó, hoặc một vị chức quyền nào đó, ... 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َۡ َ َۡ َو� ّ�َِك  ََ ِ َصّلِ ل ا]٢:اسورواتكتورم[ا﴾ ٢فَ
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Hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế của 
Ngươi (Muhammad) (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 2). 

Sheikh Islam  nói: Allah ra lệnh phải kết hợp hai 
hình thức thờ phượng này, đó là dâng lễ nguyện Salah và 
giết tế, hai điều này thể hiện sự hạ mình phủ phục Allah, thể 
hiện tấm lòng muốn được gần bên Ngài, nói lên sự kiên định 
của niềm tin, làm trái tim vững chắc và thanh bình hướng 
đến Ngài và hướng đến những gì được Ngài chuẩn bị ban 
cho ở Đời Sau, khác với những người tự cao tự đại, những 
kẻ giàu có ngạo mạn luôn tỏ ra bất cần đến Allah, họ không 
giết tế dâng lên Ngài vì sợ nghèo, bởi vậy hai việc làm này 
được kết hợp trong lời phán của Ngài: Hãy bảo họ 
(Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ nguyện Salah của 
ta, việc tế lễ của ta (Chương 6 – Al-An’am, câu 162). Việc 
tế lễ có nghĩa là việc giết tế con vật để làm Allah hài lòng, và 
điều này được giáo luật ban hành thành những chỉ thị, và nó 
được chia làm ba dạng: Adhhiyah (giết tế con vật vào ngày 
đại lễ Hajj), Hady (một trong những nghi thức Hajj), và 
Aqiqah (giết tế con vật để mừng đứa bé mới chào đời). 

Dâng lễ nguyện Salah là để được đến gần Allah, và 
những gì được tập hợp trong lễ nguyện Salah là sự kính sợ, 
hạ mình và hướng về Ngài, còn những gì được tập hợp trong 
việc giết tế là đức tin Iman, sự thành tâm, niềm tin kiên định. 
Do đó, khi một người cho phép bản thân mình chi dùng tài 
sản vì Allah bằng cả tình yêu thương dành cho Ngài thì đó là 
việc làm tốt nhất trong các việc làm chi dùng tài sản, cho nên 
đó được xem là hình thức thờ phượng trong các hình thức 
thờ phượng mang lại ân phúc nhất, cũng chính vì vậy mà 
Nabi  đã nhiều lần dâng lễ nguyện Salah và giết tế. Bởi 
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thế, không được phép hướng việc giết tế đến ai (vật) khác 
Allah vì đó là Shirk với Ngài. 

Và trong một Hadith do Muslim ghi lại, ông Ali  
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  đã nói với tôi bốn điều: 

ا اتهللاُا« اتهللاِاالََعَ  اِلَغْ ِ اَذبََح ااَمْ  اتهللاُااَم ْااتهللاُاَللََعَ  اَللََعَ  اُمِْدرًا الَعَااِلَى َ اَمْ 
اَللََعَ اتهللاُا ِِ يْ َمنَاَرااَلتِيَ

ْ
اتك َ َ َِ   »َمْ ا

“Allah nguyền rủa người nào giết tế dâng cúng ai (vật) 
khác ngoài Allah, Allah nguyền rủa người nào bịa ra một 
điều mới trong tôn giáo, Allah nguyền rủa người nào chửi 
rủa cha mẹ của y, và Allah nguyền rủa người nào thay đổi 
ranh đất”. 

Sheikh Islam  nói: Quả thật Allah nguyền rủa 
người nào đáng bị nguyền rủa giống như Ngài Salawat cho 
người nào đáng được Salawat trong số những bề tôi của 
Ngài. 

Việc giết tế dâng cúng ai (vật) khác ngoài Allah có  
nhiều hình ảnh khác nhau, tiêu biểu như: một người giết tế 
dâng cúng mộ của Nabi hay mộ của vị ngoan đạo nào đó, 
hoặc một người giết tế dâng cúng Shaytan hoặc Jinn để giải 
bùa ngải và tà thuật, hoặc một người giết tế để tỏ lòng tôn 
vinh và sùng kính một quyền lực nào đó, hoặc một người 
giết tế dâng cúng một hành tinh nào đó trên trời, hoặc một 
người giết tế ngay một giếng nước hay ngay chỗ ở của 
Shaytan hoặc giết tể dâng cúng để trừ tà cho ngôi nhà, ... cho 
dù vật được tế là súc vật hay thứ gì khác tất cả đều thuộc 
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đang đại Shirk, thức ăn, thức uống hay bất cứ thứ gì từ 
những thứ được dâng cúng đều không được phép dùng. 

Và trong Hadith, Nabi  có nói: “Allah nguyền 
rủa người nào chửi rủa cha mẹ của y”, bởi vì Allah đã sắc 
lệnh rằng phải hiếu thảo với cha mẹ sau khi đã thờ phượng 
Ngài ,Ngài phán: 

﴿ � ْ ُدوا َشۡ� َو�ۡ�ُب ِۦ  ْ َِه وا �ُ ِ�ُۡ�  ََ َو  َ َّ ٗٔ  ۖ نٗ ا ِۡحَ�ٰ ِۡن إ ُ َ�ِٰ َٰ ا[ ﴾ا َو�ِٱۡل :اتلنااءسورو
ا]٣٦

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, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 36). 

Allah không hề giới hạn một cách cư xử tốt đẹp 
riêng biệt nào mà Ngài nói chung tất cả những gì là cư xử tốt 
đẹp với cha mẹ như yêu thương, kính trọng, lễ phép, nuôi 
dưỡng, quan tâm chăm sóc và cầu nguyện cho họ. 

Việc chửi rủa cha mẹ là một trong những đại tội, sự 
chửi rủa này có thể là trực tiếp và có thể là gián tiếp. 

Gián tiếp là chẳng hạn như một người chửi rủa cha 
của một người và người đàn ông đó lại chửi lại cha của y, và 
đây cũng là một trong các đại tội, giống như Nabi  đã nói: 
“Một người chửi rủa cha mẹ của mình là một trong những 
đại tội”. Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! 
Chẳng lẽ có người lại chửi rủa cha mẹ của mình sao? Người 
nói: 
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بَاُهالالَا«ا
َ
اأ ِّ بَااتكَمُجِلالافَسَُا

َ
اتكَمُجُلاأ ِّ اَُاُاَُُا ُِ َم

َ
اأ ا.رلتهاتل اراا»ِّ

“Một người chửi rủa cha của một người, thế rồi người đó 
chửi rủa lại cha của y và mẹ của y.” (Albukhari). 

Nabi  nói: “Allah nguyền rủa người nào bịa ra 
một điều mới trong tôn giáo”. Islam mang đến sự công bằng 
cho con người, bênh vực và đấu tranh cho những người bị 
đối xử bất công giúp giành lại quyền lợi và những gì thuộc 
về họ từ những kẻ bất công. Cho nên, ai giúp đỡ những kẻ 
xấu như những kẻ giết người, những kẻ trộm cướp, họ đáng 
bị trừng phạt thì giúp họ chạy tội hoặc ngăn cản sự trừng 
phạt đến với họ thì người đó là kẻ bịa ra một điều mới trong 
tôn giáo bị Allah nguyền rủa. Điều này giống như Islam đến 
ra lệnh phải theo Sunnah và nghiêm cấm làm điều Bid’ah 
(đổi mới), nên người nào hài lòng với điều Bid’ah hoặc ủng 
hộ người làm điều Bid’ah hoặc tuyên truyền điều Bid’ah thì 
người đó là kẻ bịa ra điều mới trong tôn giáo bị Allah 
nguyền rủa. 

Học giả Ibnu Qayyim  nói: Đây là điều nghiêm 
trọng, sự nghiêm trọng của nó sẽ có cấp độ khác nhau tùy 
theo bản chất đổi mới của sự việc, và cứ mỗi khi bản chất 
đổi mới của sự việc càng lớn thì nó càng trở nên nghiêm 
trọng. 

Rồi sau đó Nabi  cũng nói: “Allah nguyền rủa 
người nào thay đổi ranh đất”. Đây chính là điều mà Islam 
muốn giữ cho cộng đồng tránh khỏi sự tranh chấp, người nào 
thay đổi cái dấu làm ký hiệu ranh giới đất đai giữa y và 
người láng giềng của y mục đích chiếm hữu thì người đó là 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

152 

kẻ bất công, là kẻ tạo ra cho xã hội sự mâu thuẫn và tranh 
chấp, gây sự thù nghịch và oán hận giữa những người 
Muslim với nhau, thì người đó là người bị Allah nguyền rủa. 
Và trong một Hadith khác, Nabi  nói:  

ا«ا
َ
اِشْ�ًتاِمَ اتأل َِ َخ

َ
رَِ َ�اَمْ اأ

َ
ِقيَاَمِةاِمْ اَسدِْياأ

ْ
ايَْوَ اتل ُِ َوقُ ََ اُ� ُِ ًماالافَِِنَ

ْ
ل َُ ا»رِْ ا

ا.رلتهاتل اراالمالم

“Ai lấy một gang đất một cách bất công thì vào Ngày Phán 
Xét y sẽ phải gánh bảy trái đất” (Albukhari, Muslim). 

Islam khuyến khích giúp đỡ, hướng dẫn nhau để 
không bị lầm đường lạc lối, và trong những điều sai lệch là 
thay đổi ranh đất của nhau. 

Bốn điều trọng tội này, người thực hiện chúng sẽ bị 
Allah nguyền rủa. Giết tế dâng cúng ai (vật) khác Allah là 
đại Shirk, chửi rủa cha mẹ, bịa ra điều mới trong tôn giáo và 
thay đổi vị trí ranh giới đất đai là những việc làm đi ngược 
lại với Tawhid, do đó, người Muslim phải tránh xa chúng ra 
để tránh được sự phẫn nộ và nguyền rủa của Allah. 

Islam không cho phép nguyền rủa bất cứ cá nhân 
hay bất cứ tập thể nào làm điều tội lỗi mà chỉ được phép nói 
lên giáo lý chung chung mà thôi, có nghĩa là không được nói 
với người ăn trộm: Allah nguyền rủa mầy, mà hãy nói giống 
như những gì được nói trong Hadith: “Allah nguyền rủa kẻ 
ăn trộm”. 

Quả thật, các lời từ Kinh Qur’an và Sunnah đã nói 
rất rõ ràng về việc giết tế rằng nó chỉ được dâng lên một 
mình Allah duy nhất, phải thành tâm hướng việc làm đó về 
riêng Ngài, tương tự việc dâng lễ nguyện Salah cũng thế, 
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Allah đã liên kết chung giữa việc giết tế và dâng lễ nguyện 
Salah với nhau ở rất nhiều chỗ trong Qur’an. 

Và khi nào đã khẳng định rằng việc giết tế dâng lên 
Allah là việc làm thờ phượng, là điều lớn nhất trong việc 
tuân phục mệnh lệnh của Ngài thì việc giết tế dâng lên ai 
(vật) khác ngoài Allah như giết tế dâng cúng Jinn, các Thiên 
thần dĩ nhiên phải là đại Shirk, người làm nó bị trục xuất 
khỏi ranh giới của Islam. 

Do đó, mọi quan niệm, lời nói và hành động nếu 
được khẳng định rằng nó được giáo lý Islam sai bảo và chỉ 
thị thì tất cả chỉ được phép thực hiện và hướng đến duy nhất 
một mình Allah: Sự độc tôn hóa, đức tin Iman, sự thành tâm. 
Còn ai hướng về ai (vật) khác Ngài thì đó là Shirk (thờ đa 
thần) và Kufr (vô đức tin). 

Còn tiểu Shirk là tất cả những gì dẫn đến đại Shirk 
từ tư tưởng, lời nói và hành động được cho là hình thức thờ 
phượng. 

Như vậy, giết tế là sự thờ phượng đến một mình 
Allah duy nhất, không được nhân danh ai (vật) khác ngoài 
tên của Ngài, cho nên mọi tín đồ Muslim phải cẩn thận và 
cảnh giác. 

Trong một Hadith do Imam Ahmad ghi lại, ông 
Tariq bin Shihab thuật lại rằng Thiên sứ của Allah nói: 

اِ ْاُذبَاٍ اا« اِ ْاُذبَاٍ الََدَخَلاتَلاَرارَُجلم َنََةارَُجلم
ْ
ا.رلتهاتليهقا»اَدَخَلاتْ

“Một người vào Thiên Đàng và một người vào Hỏa Ngục 
chỉ vì một con ruồi.” (Albayhaqi). 
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Có nghĩa là vì con ruồi mà hai người này đã có kết 
cuộc khác nhau. 

Nghe Nabi  nói vậy, các Shahabah đã hỏi: Thưa 
Thiên sứ của Allah! Sự việc đó là như thế nào? Tức các 
Shahabah cảm thấy lạ và ngạc nhiên cho điều này, sao mà 
chỉ vì một con ruồi mà một người phải vào Thiên Đàng hạnh 
phúc và một người lại đày vào Hỏa Ngục, họ hỏi vì muốn 
Nabi  trình bày rõ ràng hơn sự việc. Nabi  đã trình bày 
rõ cho họ điều gì khiến người này vào Thiên Đàng còn 
người kia lại phải bị đày vào Hỏa ngục, Người  nói: “Hai 
người đó đã đi ngang qua một nhóm người, ở nơi họ có 
một bụt tượng, không một ai được phép đi ngang qua bụt 
tượng đó trừ phi phải dâng lên nó một thứ gì đó. Nhóm 
người đó nói với một trong hai người: Hãy dâng lên một 
thứ gì đi! Người đó nói: Tôi không có một thứ gì để dâng 
lên cả. Họ nói: Hãy dâng lên dù chỉ là một con ruồi. Thế là 
người đó đã dâng lên bụt tượng đó một con ruồi rồi đi qua, 
vậy là y bị đày vào Hỏa Ngục. Nhóm người đó nói với 
người còn lại: Hãy dâng lên một thứ gì đi! Người này nói: 
Tôi không bao giờ dâng một thứ gì lên cho một ai (vật) gì 
ngoài Allah cả. Thế là họ đã chém đầu y, rồi y được vào 
Thiên Đàng”.  

Đây là sự khác nhau trong việc lựa chọn, người đầu 
tiên đã nói: “Tôi không có gì để dâng lên cả”, lời này của y 
cho thấy y đã muốn né tránh bản thân làm điều đó, và y là 
người Muslim nhưng lại không có đức tin Iman vững chắc, 
nhóm người đó biết được điều đó nên đã thúc giục và nói với 
y: “hãy dâng lên dù chỉ là một con ruồi!”, thế là y đã dâng 
lên bụt tượng đó một con ruồi, mặc dù chỉ là một con ruồi 
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nhưng mà trái tim và hành động của y đã hướng đến ai (vật) 
khác Allah nên y bị phạm vào tội Shirk và bị đày vào Hỏa 
Ngục. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ۖ ُر ّّا ُٰه � ٰ َو
ۡ

َوَمَ َة  ّن َ�ۡ � ِ ه ُ َعلَۡي َّ َم � َّ َح ۡد  َُ َۡ  ِ َّ ُۡ�ِۡك َِٱ � ن  ُّهۥ َم سوروا[ا﴾ إِن
 ]٧٢:اترائدو

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. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

Nếu chỉ là dâng cúng một con ruồi lên ai (vật) khác 
Allah thì đã phải như vậy huống chi đối với việc dâng cúng 
một thứ gì đó to lớn hơn chẳng hạn như một người giết tế 
một con lạc đà, một con dê hay những gì khác để dâng lên 
một thần linh khác Allah? 

Quả thật, con người có thể rơi vào những việc làm 
tội lỗi này nhưng lại không hay biết, cho nên phải hết sức 
cảnh giác những tỗi lội cho dù nó có nhỏ như thế nào theo 
cách nghĩ của chúng ta, giống như Anas  đã nói: “Quả 
thật, các người làm những việc làm, được coi là bé nhỏ hơn 
những sợi tóc trong đôi mắt của các người nhưng chúng tôi 
đã xem chúng trong thời của Thiên sứ  là những đại trọng 
tội”. 

Còn đối với người thứ hai tức người được vào Thiên 
Đàng vì một con ruồi, y đã từ chối lời yêu cầu của nhóm 
người đó, y đã có lời phản kháng lại rằng y sẽ không dâng 
cúng một thứ gì lên một ai (vật) khác Allah, y đã chạy khỏi 
điều Shirk, y thực sự đã thành tâm hướng sự thờ phượng của 
mình đến một mình Allah duy nhất. “Thế là họ đã chém đầu 
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y rồi y được vào Thiên Đàng”, họ chém đầu y vì y đã không 
dâng cúng lên thần linh ngoài Allah, điều này đã cho thấy rõ 
về ân phúc của Tawhid và sự thành tâm Ikhlas, và nó cũng 
nói lên rằng có sự khác biệt trong đức tin Iman ở mỗi người. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Trong 
Hadith này cho chúng ta biết về cấp độ của Shirk trong trái 
tim của những người có đức tin, thế nào là sự kiên nhẫn chịu 
đựng khi bị giết, người đó đã không đồng ý theo yêu cầu của 
họ mặc dù họ chỉ yêu cầu y thể hiện hành động bên ngoài, 
do đó, Hadith cho thấy rằng giết tế là sự thờ phượng và việc 
hướng nó đến ai (vật) khác Allah là Shirk, và người giết tế 
dâng lên ai (vật) khác ngoài Ngài sẽ là người thuộc cư dân 
nơi Hỏa Ngục. 

Quả thật, Shirk là điều luôn nguy hiểm cho dù nó có 
nhỏ như thế nào và nó chắc chắn khiến người thực hiện nó 
phải vào Hỏa ngục như Allah đã phán: 

ةَ  ﴿ ّن َ�ۡ � ِ ه ُ َعلَۡي َّ َم � َّ َح ۡد  َُ َۡ  ِ َّ ُۡ�ِۡك َِٱ � ن  ُّهۥ َم َ�  إِن ٰلِِم َّ َوَما لِل  ۖ ّّاُر ُٰه � ٰ َو
ۡ

َوَمَ
 ٖ ر َصا ن

َ
أ ۡن   ]٧٢:اسورواترائدو[ا﴾  ٧ ِم

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). 

Người trong Hadith đã từ chối việc dâng cúng lên ai 
(vật) khác Allah bằng cả đức tin Iman và một lòng tôn vinh 
Allah và đã kiên nhẫn chịu đựng trước sự giết chóc đã được 
Allah thu nhận vào Thiên Đàng là bằng chứng nói rằng 
Tawhid là yếu tố quyết định được vào Thiên Đàng còn Shirk 
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là yếu tố bắt buộc một người vào Hỏa Ngục, giống như có 
một Hadith khác, Nabi  đã nói: 

الاَلتَلاُراِمثُْلاَذكَِكا«ا ِِ تِكاَ�ْعِل َحِدُ�ْماِمْ اِشَ
َ
اأ
َ
قَْمُ اإِل

َ
ََنُةاأ
ْ
 »تْ

“Thiên Đàng ở gần một ai đó trong các người hơn cả dây 
giày của y và Hỏa Ngục cũng tương tự như thế.” 
(Albukhari). 

Hadith này là sự động viên đồng thời là sự cảnh báo: 
động viên và thúc giục các tín đồ đến với Thiên Đàng và 
cảnh báo các tín đồ tránh xa Hỏa Ngục bằng cách tránh xa 
những gì khiến đến gần nó, hơn nữa Hadith cũng cho thấy ân 
phúc của Tawhid và sự Sabar (kiên nhẫn chịu đựng) trong 
việc tìm kiếm cơ hội được vào Thiên Đàng và tránh xa Hỏa 
Ngục. 

Như vậy, mọi sự tế lễ chỉ được phép dâng lên Allah, 
một mình Ngài duy nhất. 
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Không Được Phép Giết Tế Dâng Lên Allah Tại 
Nơi Giết Tế Dâng Lên Ai (Vật) Khác Allah 

Giáo lý Islam đã trình bày rõ về điều tốt và những 
điều tai hại và sai trái, nó ngăn chặn mọi phương tiện, mọi 
con đường, và mọi cánh cửa dẫn đến những điều Haram, và 
nó cũng nghiêm cấm sự bắt chước những người thờ đa thần 
bởi họ đã yêu thương tà thần, yêu thương những điều không 
Chân lý. Tuy nhiên trong thời đại này những vẫn đề sai quấy 
đó lại diễn ra rất phổ biến và lan tràn khắp mọi nơi, mặc đù 
Nabi  đã có lời cảnh báo về sự nguy hiểm của các sự việc 
này. 

Một trong các sự việc được nói trên là nghiêm cấm 
giết tế dâng lên Allah ngay tại địa điểm giết tế dâng lê ai 
(vật) khác Ngài, bởi việc làm này có sự tương đồng giống 
như những người thờ đa thần về địa điểm, như Nabi  có 
nói: 

ابَِقْوٍ اَ�ُهَواِمنُْهمْاا« َِ ا.رلتهاأحدا»اَمْ اَََشدَ

“Ai bắt chước giống một cộng đồng nào đó thì người đó 
thuộc về họ (tức là đồng bọn với họ).” (Ahmad). 

Cho dù có định tâm là giết tế dâng lên Allah nhưng 
y đã thực hiện nó ngay chỗ của Shirk, và điều này là phương 
tiện dẫn đến Shirk và trở lại với nó. Việc ngăn chặn những gì 
dẫn đến Shirk là điều quan trọng trong các điều quan trọng 
của giáo lý. 

Sheikh Islam  nói: Quả thật, sự pha trộn trong tế 
lễ nó sẽ có một cái gì đó giông giống nhau giữa điều bắt 
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chước và điều được bắt chước, và nó dẫn đến sự tương đồng 
trong cung cách và hành động, và điều này có thể cảm nhận 
được bằng các giác quan. Quả thật, khi một người mặc bộ 
quần áo của người học giả thì y cảm thấy bản thân y có cái 
gì đó giống như những người học giả, và một người mặc 
đồng phục của người lính chiến thì y sẽ cảm thấy bản thân y 
có một tính khí gì đó giống như tính khí của những người 
lính chiến, và sự việc cứ diễn ra một cách tự nhiên như vậy, 
... 

Biểu hiện bề ngoài bắt buộc phải được xem xét và 
nhìn nhận bởi nó giúp phân biệt ở bề ngoài giữa người được 
hướng dẫn và người lầm lạc bị ghét bỏ. Do đó, ngoại trừ 
những gì không bị nghiêm cấm trong giáo luật thì việc bắt 
chước sẽ không có vấn đề gì, còn đối với những gì khiến 
một người trở thành kẻ vô đức tin thì không được phép bắt 
chước hay có hành vi tương đồng, bởi làm như vậy thì có 
nghĩa là người bắt chước đã có sự đồng thuận với những 
hành vi nghịch lại tôn giáo. 

Allah, Đấng Tạo Hóa phán: 

َدٗ  ﴿ َ
َ

� ِ ه ِۡي ۡم  ُُ ََ  ََ ۚ ۖ   َۡ َّم ٰٓ ل َو ُۡ ُّ � َ�َ ََ ِ�ّ
ُ

أ ٌد  وَم ِج ُُ ََ  َ
َ

أ َحَق 
َ

أ  ٍٍ َۡو ُ  ِ ّو
َ

أ ۡن  ِم
ِ رَِجا ۖ  ه ِۡي  �ِ ه َ  ِۡي

َ
أ  ََ و ُۡمّن ُ�َِب َِب �ل �ُ ُ َّ َو�  ْۚ وا َُ َِ�َ�َتَنّه :اسورواتلو�ة[ ﴾ ١َن ّهِ

ا]١٠٨

Ngươi (Muhammad) chớ bao giờ đứng dâng lễ nguyện 
trong đó. Chắc chắn Thánh đường đã được xây dựng vào 
ngày đầu tiên với lòng ngay chính sợ Allah mới là nơi 
xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ nguyện Salah trong 
đó.  Trong đó, có người yêu thích việc thanh sạch bản 
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thân. Bởi vì Allah yêu thương những người thanh khiết. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 108). 

Câu Kinh này là lời nói với Nabi  rằng Người chớ 
đứng dâng lễ nguyện Salah trong Masjid (Thánh đường) 
được dựng lên với chủ đích gây hại, ý nói về Masjid được 
một nhóm người Munafiq (giả tạo đức tin) xây cất để có ý 
gây hại cho Masjid Quba và để chống lại Allah và Thiên sứ 
của Ngài: 

دٗ  ﴿ ِج َۡ َۡ  ْ ُذوا َ�ّ َن � ُ ِ َّ رٗ َو� ا َٗ ا ِ�َ ۡ�َ � َوُ�ۡف ََ  � َُ ۡفَِ� ََ َو  � َٗ ا َّ ۡر ۡ �َِ ۡؤِمن ا لَِّمۡن �لُۡم
َرَب � � َحا ٰ�َ َۡ ُ�ۡ � َّ ِ ٓ إ نَا َۡ َر

َ
أ  َۡ ِ ّن إ ۡحلُِف َ ََ َو  ۚ ن َ�ۡبُل ۥ ِم وَ�ُ رَُ� َو  َ ُهۡم َّ َّ ِ ُد إ �َۡشَه  ُ َّ َو�

 ََ ُو ِٰذَ َٰ ا]١٠٧:اسورواتلو�ة[ ﴾ ١لَ

Và những kẻ đã xây một Thánh đường với ý đồ làm tổn 
thương và chống đối (Islam) và làm chia rẽ hàng ngũ của 
những người có đức tin và dùng nó làm một nơi ẩn núp 
cho kẻ đã từng gây chiến chống Allah và Thiên sứ của 
Ngài trước đây. Và chúng thề thốt, nói: “Chúng tôi chỉ 
muốn làm điều phúc lành” nhưng Allah xác nhận chúng 
là những kẻ nói dối. (Chương 9 – Attawbah, câu 107). 

Và những kẻ chống đối này chính là Abu Amru, hắn 
đã dựng Thánh đường đó trước khi Nabi  rời đi đến 
Tabuk, các Sahahbah đã đề nghị Người dâng lễ nguyện trong 
đó để mong được phúc lành từ lễ nguyện Salah của Người 
, họ bảo rằng Thánh đường đó được cất lên cho những 
người nghèo. Thế là Nabi  nói: “Chúng ta đang trên cuộc 
hành trình xa, tuy nhiên khi nào trở về, insha-Allah”. 
Nhưng lúc trở về, khi chỉ còn vài ngày đường nữa là về tới 
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Madinah, thì có Lời Mặc khải xuống cho biết về thông tin 
của Thánh đường đó. Thế là, Nabi  đã cho người đến đốt 
phá nó trước khi Người đến nơi, bởi vì đây là Thánh đường 
được dựng lên để chống lại Allah và Thiên sứ của Ngài. 

Đó là lý do mà Allah đã giận dữ và cấm vị Nabi   
của Ngài đứng dâng lễ nguyện Salah trong đó. 

Cũng tương tự như vậy, những chỗ hay những địa 
điểm được chọn để giết tế dâng cúng lên ai (vật) khác Allah 
phải nên được tránh xa, bởi những nơi đó đã có những vết 
tích của sự nghịch lại Allah. Do đó, sự nghịch đạo và tội lỗi 
sẽ ảnh hưởng lên vùng đất nơi đó và sự tuân lệnh cũng như 
vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến vùng đất nơi đã diễn ra sự tuân 
lệnh, cho nên dâng lễ nguyện Salah trong Masjid cũ sẽ tốt 
hơn dâng lễ nguyện trong Masjid mới. 

Trong lời phán của Allah: Chắc chắn Thánh 
đường đã được xây dựng vào ngày đầu tiên với lòng ngay 
chính sợ Allah mới là nơi xứng đáng cho Ngươi đứng 
dâng lễ nguyện Salah trong đó. (Chương 9 – Attawbah, 
câu 108) là sự khuyến khích dâng lễ nguyện Salah trong 
Masjid Quba’, Masjid được dựng lên đầu tiên bằng cả lòng 
ngay chính kính sợ Allah, Masjid này là biểu hiện của sự 
tuân phục Allah và Thiên sứ của Ngài, nó kết chặt lại tiếng 
nói của người Muslim, nó là tình thần của Islam và các tín 
đồ. Nabi  thường đến viếng thăm Thánh đường này, và 
trong một Hadith Sahih, Người  đã nói: 

َموماِكاَمْاِ ِداُ�دَاٍءاَكُعْمَمٍوا«ا ا.رلتهاتب اماجِا» ََ
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“Một lễ nguyện Salah tại Masjid Quba’ giống như một lần 
đi làm Umrah” (Ibnu Ma-jah). 

Và lời của Allah: Trong đó, có người yêu thích 
việc thanh sạch bản thân. (Chương 9 – Attawbah, câu 
108). Có lần Nabi   đã hỏi những người Muslim ở Quba’, 
Người nói: “Sự thanh sạch gì mà Allah đã khen ngợi cho 
các ngươi về nó vậy?”. Họ đáp: Chúng tôi không biết đó là 
gì ngoại trừ có một điều, đó là chúng tôi có những người 
láng giềng là người Do thái, họ làm vệ sinh sau khi đại tiện 
bằng cách dùng nước để rửa và chúng tôi đã rửa giống như 
họ. Người bảo: “Chính là điều đấy, các ngươi hãy duy trì 
nó” Bởi vì Allah yêu thương những người thanh khiết. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 108), Tức những người tẩy sạch 
thân thể khỏi những dơ bẩn sau khi đã tẩy sạch thân thể khỏi 
sự vô đức tin, Shirk và tội lỗi. 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói: Masjid 
được dựng lên cố ý gây tổn thương (được nói trong câu 
Kinh) là nơi được dùng để nghịch lại Allah, chia rẽ những 
người có đức tin nên Allah đã cấm không cho Thiên sứ của 
Ngài đứng dâng nguyện trong đó mặc dù lễ nguyện Salah là 
hướng đến Allah, điều đó nói lên rằng bất kỳ nơi nào có sự 
nghịch lại với Allah thì không được phép đứng trong nơi đó. 
Masjid là nơi để dâng lễ nguyện Salah tuy nhiên nó là chỗ để 
chống lại Allah và nghịch lại Thiên sứ của Ngài cho nên 
không được phép dâng lễ nguyện Salah trong đó. Tương tự, 
nếu một người muốn giết tế dâng lên Allah nhưng lại giết tế 
tại chỗ được giết tế dâng lên ai (vật) khác ngoài Allah thì 
việc giết tế đó là Haram bởi nó giống như việc dâng lễ 
nguyện Salah trong Masjid có chủ đích gây tổn thương được 
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nói trong câu Kinh. Một thí dụ khác, giáo luật không cho 
phép dâng lễ nguyện Salah vào lúc mặt trời mọc và lặn bởi 
hai thời điểm đó là thời điểm những kẻ vô đức tin quỳ lạy 
mặt trời, sự nghiêm cấm này là dựa vào thời gian còn luận 
điểm chúng ta đang nói là dựa vào địa điểm và nơi chốn. 

Và trong một Hadith qua lời thuật của Thabit bin 
Adhdhahakk rằng có một người đàn ông đã nguyện giết tế 
con lạc đà tại Buwa-nah. Nabi  hỏi: 

َاِهِليَا«ا
ْ
ْلرَاِناتْ

َ
اِمْ اأ َُ م  »ا؟ِةاُ�ْعدَدُاَهْلاَكَناِ�يَهااَل

“Ở đó có bục tượng nào từ các bục tượng được thờ 
phượng trong thời Jahiliyah không?”. 

Các Sahabah nói: Không. Người  lại hỏi:  

ْ�يَاِدِهْما«ا
َ
اِمْ اأ  »َهْلاَكَناِ�يَهااِ�يدم

“Vậy đó có phải là nơi từng được tổ chức các lễ tế của họ 
không?”. 

Các Sahabah nói: Không. Thiên sứ  bảo:  

اَلفَاءَا«ا ََ ا ُِ رَِكافَِِنَ
ِْ لِْفابِنَ

َ
يَِةاتهللاِااأ َِ ٍراِكاَمْع

ِْ َِدَ ااِلَ اَ�ْمِلُكاتْ�ُ ا ََ اِ�يَماا ََ  »َل
ا.رلتهاأبوادتلد

“Vậy ngươi hãy thực hiện điều nguyện thề của ngươi, bởi 
quả thật không được phép thực hiện sự nguyện thề về 
những điều trái nghịch với Allah và cũng không bắt buộc 
thực hiện sự nguyện thề về những điều không nằm trong 
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sự kiểm soát của con cháu Adam (con người).” (Hadith do 
Abu Dawood ghi lại). 

Nội dung Hadith cho chúng ta biết rằng đã có một 
người muốn giết tế một con lạc đà theo lời nguyện, ông 
muốn thực hiện tại một nơi được gọi là Buwa-nah, Nabi đã 
hỏi để kiểm tra xem nơi đó có phải là nơi thờ phượng của 
những người thờ đa thần không hoặc có phải là nơi mà họ tổ 
chức các nghi lễ gì của họ không, sau khi được biết đó là nơi 
không có liên quan gì đến những người thờ đa thần thì 
Người ra lệnh người đàn ông đó hãy thực hiện theo điều đã 
nguyện thề. 

Đây là bằng chứng chỉ rõ rằng việc giết tế dâng lên 
Allah tại một nơi đã từng diễn ra sự giết tế dâng cúng lên ai 
(vật) khác Allah là một trong những phương tiện dẫn đến 
Shirk. Cho nên, mỗi người Muslim phải tránh xa điều này để 
đóng lại cánh cửa hướng đến Shirk, bởi lẽ việc bắt chước 
hay làm giống những người thờ đa thần qua các hình thức bề 
ngoài nói lên tình yêu thầm kín trong lòng dành cho họ. 

Và ý nghĩa trong việc nghiêm cấm giết tế dâng lên 
Allah tại một nơi đã từng diễn ra việc giết tế dâng lên ai (vật) 
khác Ngài là không muốn tín đồ Muslim có hành động thờ 
phượng nào giống với những người thờ đa thần, vì Nabi  
đã có nói: 

ابَِقْوٍ اَ�ُهَواِمنُْهمْاا« َِ ا.رلتهاأحدا»اَمْ اَََشدَ

“Ai bắt chước giống một cộng đồng nào đó thì người đó 
thuộc về họ (tức là đồng bọn với họ).” (Ahmad). 
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Hơn nữa việc nghiêm cấm này còn để người tín đồ 
không tôn vinh những nơi có những vết tích của sự thờ cúng 
và tế lễ của những người thờ đa thần và đồng thời không 
muốn họ cảm thấy hành động của họ là đúng đắn khi họ nhìn 
thấy ai đó làm giống như họ. 

Quả thật, bắt buộc người Muslim không giết tế dâng 
lên Allah ngay chỗ mà đã có sự giết tế dâng cúng tà thần tại 
đó mục đích để tuân thủ theo lệnh của Thiên sứ  khi 
Người không cho phép người bề tôi của Allah có những 
hành động giống những người thờ đa thần cũng như để đóng 
lại cánh cửa dẫn đến Shirk và bảo toàn sự trọn vẹn cho 
Tawhid. 

Lời của Nabi  trong Hadith: “bởi quả thật không 
được phép thực hiện sự nguyện thề về những điều trái 
nghịch với Allah và cũng không bắt buộc thực hiện sự 
nguyện thề về những điều không nằm trong sự kiểm soát 
của con cháu Adam (con người)”, có nghĩa là không được 
phép thực hiện những điều nghịch lại chỉ đạo của Allah dù 
đó là sự nguyện thề, tức là dù một người đã nguyện giết tế 
dâng lên Allah tại một đã có sự giết tế dâng lên tà thần thì lời 
nguyện đó không được phép thực hiện, hoặc thí dụ như một 
người nguyện thề rằng sẽ không nói chuyện, không viếng 
thăm người anh em đồng đạo của y thì bắt buộc y phải nói 
chuyện và phải thăm viếng, còn việc thực hiện lời nguyện 
thề sẽ được thay bằng Kaffarah. Tương tự, cũng không bắt 
buộc thực hiện một điều gì đó không nằm trong khả năng 
kiểm soát của con người khi đã thề nguyện, chẳng hạn như 
một người nguyện: Tôi nguyện thề với Allah nếu Ngài cho 
tôi khỏi bệnh thì tôi sẽ bố thí tiền cho người này, người này. 
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Quả thật thời đại ngày nay, cảm thấy thật đáng tiếc 
cho một số người đã luôn cho bản thân mình là một người 
Islam nhưng lại có những hành động đi ngược lại với giáo lý 
của Islam, đó chính là giáo lý Tawhid, họ đã hướng một số 
hành động thờ phượng đến ai (vật) khác ngoài Allah, như họ 
van vái cầu xin phúc lành đến người chết, giết tế dâng cúng 
đến người chết, tin rằng người chết phù hộ và che chở tránh 
khỏi những điều rủi ro và hoạn nạn. Tất cả những hành động 
sai trái này đều do Shaytan đã bày vẽ và xúi giục. 

Học giả Ibnu Qayyim  làm rõ về vấn đề này, ông 
nói: Shaytan cứ luôn thì thầm vào tai một số người xúi giục 
họ rằng hãy xây cất cho các ngôi mộ, hãy làm các tượng đài 
ở các ngôi mộ để tưởng nhớ và thể hiện tình yêu và lòng 
kính trọng đối với các vị Nabi và những người ngoan đạo, 
hãy Du-a (cầu xin và khấn vái) đến họ họ sẽ đáp lại lời cầu 
xin, sau đó, chúng lại đưa họ đến với việc chỉ cầu xin khấn 
vái đến các ngôi mộ, cứ như vậy chúng đưa họ đến với việc 
chỉ biết cầu xin và khấn vái ai (vật) khác ngoài Allah, những 
người được chúng xúi giục lâu dần lấy các ngôi mộ làm bục 
tượng tôn thờ của họ, ngoài việc khấn vái thì họ còn làm 
những hành động khác như đi Tawaf (vòng quanh), hôn, sờ 
chạm vào mộ, giết tế dâng cúng đến chúng và tổ chức các 
nghi lễ tại đó. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy phù hộ và che chở 
cho bầy tôi luôn giữ được lòng thành tâm hướng về Ngài 
trong mọi hành động thờ phượng của bầy tôi và luôn noi 
theo sự chỉ dạy của Nabi Muhammad . 
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Nguyện Thề Với Ai (Vật) Khác Allah Là Shirk 
Allah tạo hóa con người không phải để họ làm tăng 

thêm sức mạnh cho Ngài, không phải để Ngài trở nên Oai 
phong hơn vì có họ, cũng không phải vì con người mang lại 
cho Ngài một lợi ích nào đó, bởi vì bản thân Ngài là Đấng 
Ân Phúc, mọi Ân phúc tốt đẹp nhất đều ở nơi Ngài, Ngài là 
Đấng Quyền năng và Siêu việt trên tất cả, Ngài tạo ra con 
người chỉ vì mục đích để họ thờ phượng và tuân lệnh Ngài, 
không được tổ hợp Shirk với Ngài một điều gì. 

Và một trong những dạng thờ phượng là sự nguyện 
thề, đó là một người tự nguyện bắt bản thân làm một điều gì 
đó trong khi điều đó không phải là điều bắt buộc của giáo 
luật. 

Quả thật, Allah đã khen ngợi những ai thờ phượng 
Ngài với những gì mà họ tự bắt buộc bản thân họ làm để 
tuân lệnh Ngài, và Ngài không khen ngợi trừ phi đó là việc 
làm Wajib (bắt buộc) hoặc Mustahab (khuyến khích), hoặc 
từ bỏ những điều Haram (bị nghiêm cấm). Allah phán: 

﴿  ِ ر ۡذ ّّ ََ َِٱ و ُوفُ ا]٧:اسورواتر�اان[ ﴾ ُ

Họ hoàn tất lời nguyện thề. (Chương 76 – Al-Insan, câu 
7). 

Allah đã khen ngợi những người có đức tin đã thực 
hiện lời nguyện thề của họ, khác với những ai đã nguyện thề 
nhưng không thực hiện, điều đó nói lên rằng sự nguyện thề 
là một dạng thờ phượng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ٖ ر ّۡذ ن ن ُم ّمِ ۡرُ ََذ ۡو ن
َ

ٍة أ َُ َف َّ ن  م ّمِ ُت ُۡ نَف
َ

أ  ٓ َّ � َوَما ِ ۥۗ فَِ ُه َ�ۡعلَُم  َ :اسورواتلقمو[ ﴾َّ
ا]٢٧٠

Quả thật Allah biết rõ một vật gì mà các ngươi đã bố thí 
hoặc một lời nguyện thề nào các ngươi đã thề thốt. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 270). 

Với kiến thức hiểu biết siêu việt và quyền năng vô 
song của Allah, Ngài am tường tất cả mọi hành động và việc 
làm, Ngài cho chúng ta biết rằng bất cứ sự bố thí nào, lời 
nguyện thề nào hay bất cứ việc làm ngoan đạo nào Ngài đều 
biết rõ nó và Ngài sẽ ban thưởng cho nó những ân phước và 
công đức tương ứng. 

Sự nguyện thề được chia làm hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Sự nguyện thề về những điều tuân 
lệnh Allah, dạng này là dạng bắt buộc người bề tôi phải thực 
hiện đúng theo lời thề nguyện. Bằng chứng cho điều này là 
Hadith qua lời thuật của bà A’ishah  rằng Thiên sứ của 

Allah    đã nói:  

ا اتهللاَا« يَي َِ ايُ ْن
َ
اأ َر َِ انَ يَااَمْ  َِ اَ�ْع ْن

َ
اأ َر َِ انَ اَلَمْ  ال ُِ ْع َِ يُ

ْ
افَل ِِ َِ اَ�ْع افََم رلتهاا»ُِ

ا.تل اراالمالم

“Ai nguyện thề tuân lệnh Allah thì hãy tuân lệnh Ngài còn 
ai nguyện thề nghịch lại Allah thì đừng nghịch lại Ngài.” 
(Albukhari, Muslim). 

Dạng nguyện thề được chia làm hai loại: Nguyện thề 
vô điều kiện và nguyện thề có điều kiện, loại vô điều kiện 
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chẳng hạn như một người nói: “Tôi nguyện sẽ nhịn chay ba 
ngày vì Allah”; còn thề nguyện có điều kiện chẳng hạn như 
một người nói: “Nếu được khỏi bệnh tôi sẽ nhịn chay ba 
ngày vì Allah.” 

Người Muslim bị chê trách khi làm điều ngoan đạo 
chỉ vì có nguyện thề, bởi Nabi  nói: 

رَا إِنَا«ا َِ َِ يِلااتَل
ْ
اِمَ اتل ِِ اإَِ�َمااُُْااَْ َمُجابِ ٍ ْ

َ َِ ِتا
ْ
ا.رلتهاتل اراالمالم »ََايَس

“Quả thật, sự nguyện thề không mang lại điều tốt lành mà 
nó chỉ thể hiện sự keo kiệt của một người.” (Albukhari, 
Muslim). 

Cho nên, người Muslim khi nào muốn làm điều tốt 
và ngoan đạo thì hãy làm chứ đừng bắt buộc bản thân mình 
với sự nguyện thề về một điều gì đó, còn một người không 
làm điều tốt trừ phi đã thề nguyện thì điếu đó có nghĩa là y 
luôn cảm thấy nặng nề trong việc hành động những việc tốt 
và ngoan đạo, còn nếu như y nghĩ rằng Allah sẽ không giải 
quyết nhu cầu của y ngoại trừ phải thề nguyện làm một điều 
tốt hay ngoan đạo nào đó thì quả thật y đã có suy nghĩ thật 
xấu về Allah, trong khi Ngài là Đấng ban phúc cho các bề tôi 
của Ngài mọi lúc mọi nơi. 

Dạng nguyện thề thứ hai: Nguyện thề về những 
việc trái đạo, nghịch lệnh Allah, tức là một người bề tôi 
nguyện làm một điều tội lỗi nghịch lại mệnh lệnh Allah. 

Dạng nguyện thề này bị cấm thực hiện bởi Nabi  
đã nói: “Ai nguyện thề tuân lệnh Allah thì hãy tuân lệnh 
Ngài còn ai nguyện thề nghịch lại Allah thì đừng nghịch 
lại Ngài.” (Albukhari, Muslim). 
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Thí dụ cho dạng này như một người nói: Tôi nguyện 
là sẽ không nói chuyện với anh của tôi. 

Nguyện thề là sự thờ phượng đến Allah, người nào 
hướng nó đến ai (vật) khác ngoài Ngài thì y đã phạm vào đại 
Shirk, chẳng hạn như một người nguyện giết tế súc vật, dâng 
cúng thức ăn đồ uống, thắp nhang, nến đến mộ của Nabi, mộ 
của các vị ngoan đạo hãy mộ của những ai khác thì tất cả 
những việc làm này đều là hành động thờ phượng người chết 
thuộc đại Shirk, trục xuất người tín đồ khỏi tôn giáo của y và 
phải bị đày đời đời kiếp kiếp trong Hỏa ngục. Allah, Đấng 
Tối Cao phán: 

﴿  ُ َّ َم � َّ َح ۡد  َُ َۡ  ِ َّ ُۡ�ِۡك َِٱ � ن  ُّهۥ َم َ� إِن ٰلِِم َّ َوَما لِل  ۖ ّّاُر ُٰه � ٰ َو
ۡ

َوَمَ َة  ّن َ�ۡ � ِ ه  َعلَۡي
 ٖ ر َصا ن

َ
أ ۡن   ]٧٢:اسورواترائدو[ا﴾  ٧ ِم

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). 

Các nhà thông thái giáo lý Islam nói: Năm điều 
hướng đến ai (vật) khác Allah mang tội Shirk: Ruku’ (cúi 
gập người), Sujud (quỳ lạy), nguyện thề, giết tế, và thề thốt, 
và sự nguyện thề đến ai (vật) khác Allah là việc làm tội lỗi 
xấu xa thì làm sao có thể tìm được ân phước? 

Sheikh Islam  nói: Việc nguyện thề đến với ai 
(vật) khác Allah như nguyện thề với các bục tượng, mặt trời, 
mặt trăng, các tính tú hay những gì khác thì nó đồng nghĩa 
với việc thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah. Sự nguyện 
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thề này không thực hiện cũng không cần phải Kaffarah(4), và 
người nguyện thề đến các tạo vật của Allah sẽ không có 
nghĩa vụ phải thực hiện, bởi lẽ đó hành động Shirk mà Shirk 
thì bị nghiêm cấm thực hiện, và người có hành động này 
phải cầu xin Allah tha thứ. Nabi  ra lệnh bảo: 

ا ُعَزىا«
ْ
اَلتل اَلتكَمِت ِِ اَحِلِف اِك اَ�َقاَل اَحلََف اَمْ  اتهللاُا.

َ
اإَِ َ

َ
اإِل ََ ا يَُقْل

ْ
افَل رلتهاا».

ا.تل اراالمالم

“Ai thề thốt nói trong lời thề của mình “Thề bởi thần Allat, 
hay thề bởi thần Uzza” thì hãy nói: ( ُاهللا 

ّ
َال َال   ِ ِ 

 َ)”. 
(Albukhari, Muslim). 

Khi nào lời nói cũng như hành động luôn đi trên con 
đường Tawhid thì chủ nhân của nó sẽ được ban phúc và gặt 
hái được nhiều điều tốt lành ở trên đời này và cõi Đời Sau, 
còn khi nào lời nói và hành động lệch hướng đến Shirk thì 
chủ nhân của nó sẽ gặp phải một sự thua thiệt ở Đời Sau, 
không có một sự thất bại và thua thiệt nào bằng một người 
bề tôi trở về gặp Thượng Đế của y vào Ngày Phán Xét với 
những việc làm to giống như những quả núi nhưng lại pha 
trộn với Shirk rồi bị Allah làm cho chúng trở thành tro bụi. 

Ibnu Qayyim  nói: Quả thật, Allah đã phán: 

                                                           
(4) Kaffarah là hình thức xóa tội khi không thực hiện lời nguyện thề bằng 
cách nuôi ăn hoặc cấp quần áo cho mười người nghèo, nếu không có khả 
năng này thì phải nhịn chay ba ngày. 
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ِدۡمَنآ إَِ�ٰ َما ﴿ َملٖ  َوقَ ۡن َ� واْ ِم ِملُ ُٰه  َع �َ ًرا  َهَبآءٗ َفَجَعۡل و :اسورواتلفمقان[ ﴾ ٢ّمنُث
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). 

Những công trình tức những việc làm của họ trên thế 
gian đã không theo đường lối của các vị Thiên sứ của họ, 
đường lối của họ không vì Allah nên Ngài đã làm cho những 
việc làm đó của họ trở thành tro bụi, chẳng mang lại giá trị 
nào cho chủ nhân của chúng, và đây là một sự thất bại và 
thua thiệt hết sức nặng nề không gì bằng của những người bề 
tôi vào Ngày Phán Xét, bởi vì họ sẽ chứng kiến những công 
trình đồ sộ bị mất đi hoàn toàn trong khi họ đã bỏ ra biết bao 
nhiêu công sức trên thế gian tưởng rằng chúng mang lại sự 
thành công to lớn cho họ ở Ngày Sau. 
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Cầu Xin Sự Phù Hộ Và Che Chở Từ Ai (Vật) 
Khác Allah là Shirk 

Quả thật, tất cả nhân loại đều thuộc một cộng đồng 
duy nhất, theo một chân lý duy nhất, đó là chân lý Islam 
được Allah ban xuống cho họ, Allah đã ban xuống cho họ 
những chỉ đạo và hướng dẫn rõ ràng, nhưng qua thời gian họ 
dần dần bị lệch khỏi con đường ngay chính và thanh sạch, họ 
đã lệch khỏi giáo lý Tawhid và rơi vào Shirk, họ đã hướng 
các hình thức thờ phượng đến ai (vật) khác Allah rồi họ trở 
nên khác biệt nhau không còn có chung một tiếng nói nữa. 
Thế là, Allah đã cử phái các vị Nabi đến cảnh báo cũng như 
báo tin vui cho họ để họ không có lý do để biện hộ cho tội 
lỗi của họ trước Allah sau khi các vị Thiên sứ đã đến. Nabi 
của chúng ta, Muhammad , đã được cử phái đến cho một 
cộng đồng sống trong thời ngu muội và dốt nát, một cộng 
đồng lệch lạc và mù quáng, một cộng đồng thờ đa thần. 
Người được cử đến để kêu gọi họ trở về tôn giáo tinh khiết 
trên những bằng chứng, những lời Kinh rất rõ ràng. 

Giáo lý mà Allah đã phán với những người có đức 
tin: 

َ�َها  ﴿
َ

َ ٰ�َ ٰ ي نَّزَ  َ�َ ِ َّ ِٰب � ََ ُِ َو�ۡل ِۦ  وِ� رَُ� َو  ِ َّ ْ َِٱ وا اِمُن ْ َء ٓوا اَمُن َن َء ُ ِ َّ وِ�ِۦ � رَُ�  
ن َ�ۡبُلۚ  َ  ِم نَز

َ
أ ٓي  ِ َّ ِٰب � ََ ُِ ا]١٣٦:اسورواتلنااء[   ﴾ َو�ۡل

Hỡi những người có đức tin! Hãy tin tưởng nơi Allah, 
tin tưởng nơi Sứ giả của Ngài, và tin tưởng nơi Kinh sách 
mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả của Ngài và Kinh sách 
mà Ngài đã ban xuống trước đây. (Chương 4 – Annisa’, 
câu 136). 
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Allah cũng đã phán bảo với các vị Nabi và các vị 
Thiên sứ của Ngài phải cảnh giác và tránh xa Shirk cũng như 
những người Shirk, Ngài phán: 

ِت  ﴿ ۡ�َۡي � ََ َم َمَ� ٰهِي َٰ ۡ َ نَا ِ�ِ
ۡ

َّو� َ َۡ ۡ  َّ  َ
َ

َشۡ�  أ  �ِ ا]٢٦:اسورواتلج[ ﴾ ا ٔٗ �ُۡ�ِۡك 

Và (hãy nhớ) khi TA (Allah) chỉ định cho Ibrahim địa 
điểm xây dựng Ngôi đền (Ka’bah) phán truyền: “Chớ 
Shirk với TA bất cứ điều gì”. (Chương 22 – Alhajj, câu 
26). 

Allah phán nói với Muhammad :  

رَ  ﴿ ُُ إَِ�ٰ  َۡ َِ� َو� � ُۡمۡ�ِ َن �ل ّن ِم ََ و �َُُ ََ َو َِكۖ  ا]٨٧:اسورواتلقَُ[ ﴾ ٨ّ�

Và hãy kêu gọi nhân loại đến với Thượng Đế của Ngươi 
và chớ trở thành một kẻ tôn thờ đa thần. (Chương 28 – 
Al-Qisas, câu 87). 

ٰهً  ﴿ ََ ِ ِ إ َّ ُُ َمَع � َۡد ُ �َ َن �فَ ََ ِم و ُُ َت َۡ  ََ َخ ا َِ� ا َء َ ّذ ُۡمَع :اسورواتكشعمتء[ ﴾ ٢ل
ا]٢١٣

Bởi thế, chớ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng 
với Allah bởi vì làm thế, Ngươi sẽ trở thành một trong 
những người bị trừng phạt. (Chương 26 – Ash-Shu’ara, 
câu 213). 

Allah cũng phán với những người lầm lạc hãy đi 
trên con đường chỉ đạo và hướng dẫn: 
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ةٖ  ﴿ َِم ََ ْ إَِ�ٰ  َۡوا َعال ََ ِٰب  ََ ُِ ۡهَل �ۡل
َ

َ ِ  قُۡل َ�ٰ َ  َ�َوآء َّ � َّ ِ َد إ ۡعُب ََ  َّ َ
ۡم � َنُ� ۡۡ َوَ� َنَنا  ۡۡ َ َ

َشۡ�  ِۦ  ِه ُۡ�َِك َ س  ََ َذ  ٔٗ َو َ�ّتِخ  ََ َو َٗ ا  ۡرَ�ا
َ

أ ًضا  ۡع ََ ُضَنا  ۡع وََ َُ ن  ِۚ ا ّمِ َّ ۡواْ  َِ � ََوّل فََِِ ُ
 ََ و ُِم ل َۡ ُۡ نّا 

َ
َِ واْ َ ۡشَهُد ُواْ � ول ُُ ا]٦٤:اسورواِلابممتن[ ﴾ ٦َۡ

Hãy bảo họ: “Hỡi người dân Kinh sách! Hãy đến cùng 
với một Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị 
rằng chúng ta chỉ thờ phượng duy nhất một mình Allah, 
và chúng ta không Shirk với Ngài bất cứ điều gì, và 
không ai trong chúng ta nhận lấy một thượng đế nào 
khác ngoài Allah cả”. Nhưng nếu họ quay mặt 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). 

Việc tôn thờ duy nhất một mình Allah là căn bản của 
tôn giáo, là cốt lõi của mệnh lệnh, với nó Qiblah được dựng 
lên và tôn giáo được hình thành, nó là điều đầu tiên được 
lệnh trong Kinh sách (Qur’an) của Ngài cũng như Shirk là 
điều đầu tiên bị cấm trong Nó. Allah phán: 

ۡم  ﴿ ن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعّلُ� َن ِم ُ ِ َّ َو� ۡم  �ُ َُ َخلَ ي  ِ َّ ُم � َرّ�ُ�  ْ وا ُد ُُ �ۡ�ُب ّّا َ�َها �
َ

َ ٰ�َ
 ََ و ُُ ّت ٰشٗ  ٢ََ َٰ ِ ف  َِ ض

َ ۡۡ ُم � َجَعَل لَُ� ي  ِ َّ َِنآءٗ � َمآَء َ َّ َو�ل ِٓء  ا  ا َم َّ َن �ل نَزَ  ِم
َ

َوأ
ِۦ مِ  َمآءٗ  ِه َج َ ََ ۡخ

َ
ِۡزقٗ َفَ ر   ِٰ َٰ َم ِّ� َٗ َن  ا َد ن

َ
أ  ِ ّ َِ  ْ وا َعلُ ۡ ََ  �َ فَ ۡمۖ  ََ ا ّلُ� و ۡعلَُم ََ ۡم  نُت

َ
َوأ ا 

ا]٢٢، ٢١:اسورواتلقمو[ ﴾ ٢

Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo các ngươi và những ai trước các 
ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người ngay 
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chính. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo trái đất như một tấm 
thảm và bầu trời như một chiếc lọng che cho các ngươi 
và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng 
làm để mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các ngươi. 
Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng với 
Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không 
đúng). (Chương 2 – Albaqarah, câu 21, 22). 

Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các bề tôi của Ngài 
cầu xin sự che chở và phù hộ từ nơi Ngài, bởi đó là hình 
thức trong các hình thức thờ phượng, Ngài phán: 

ّبِ �ۡلَفلَِق  ﴿ ََ ِ َ َُ و ُع
َ

أ َخلََق  ١قُۡل  ِ َما  ن َ�ّ َوقََب  ٢ِم ا  ِ�ٍق إََِ �َ ِ  ٣َوِمن َ�ّ
ِد  َُ ِِ �ۡلُع ِٰت  �َٰ �ّّّ � ِ ن َ�ّ َد  ٤َوِم ََ َح ا  ََ ِ ٍد إ �ِ َحا  ِ ن َ�ّ :اسورواتلفلُ[ ﴾ ٥َوِم

ا]٥ - ١

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của rạng đông 
phù hộ và che chở khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài 
đã tạo, khỏi những tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, 
khỏi sự tác hại của những kẻ phù phép vào những chiếc 
gút thắt, và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ 
ganh tị.” (Chương 113 – Al-Falaq, câu 1 – 5). 

﴿  ُِ ّّا ّبِ � ََ ِ َ َُ و ُع
َ

أ ُِ  ١قُۡل  ّّا لِِك � َۡ٢  ُِ ّّا � ِ ٰه ََ ِ ُِ  ٣إ َوا ۡوَۡ� ل � ِ ن َ�ّ ِم
 ُِ ا ّن َ ۡۡ �٤  ُِ ّّا رِ  و ُد ُّ  ِِ  ُُ ِ و ُوَۡ� ي ُ ِ َّ �٥  ُِ ّّا َو� ةِ  ّن ِ�ۡ َن � سوروا[ ﴾ ٦ِم
ا]٦ - ١:اتلاس

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại, 
Đức Vua của nhân loại, Đấng Thờ phượng của nhân loại, 
phù hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào 
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(lời xúi giục, phù phép) rồi lẫn mất, khỏi những kẻ đã thì 
thào (những điều tác hại) vào lòng người, từ loài Jinn và 
loài người”. (Chương 114 – Annas, câu 1 – 6). 

Việc cầu xin sự che chở và phù hộ từ Allah là khẳng 
định quyền năng vô song của Ngài, tôn vinh sự vĩ đại của 
Ngài, và đó chính là sự thờ phượng Allah duy nhất. 

Việc cầu xin sự phù hộ và che chở từ ai (vật) khác 
Allah là đại Shirk, phủ định hoàn toàn Tawhid. Do đó, người 
nào cầu xin sự che chở và phù hộ từ ai (vật) khác Allah thì 
người đó đã phạm vào đại Shirk, chẳng hạn như một người 
đến các ngôi mộ của các vị Nabi, của các vị ngoan đạo hoặc 
của những ai khác để khấn vái họ phù hộ và che chở cho họ 
thoát khỏi những điều xấu, ngay cả họ không nói lời “xin 
che chở và phù hộ”. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ا  ﴿ ُٗ ۡم رََه وُه َُ ّنِ فََزا ِ�ۡ َن � ٖ  ّمِ ََِجا ِ َ ََ و َُ و َ�ُع  َِ س َن �ۡ�ِ ۖ  ّمِ رَِجا  ََ ُّهۥ َ� ن
َ

 ﴾ ٦َو�
ا]٦:اسورواتْ [

Và quả thật, có những người đàn ông trong loài người 
đã nhờ những người đàn ông trong loài Jinn che chở 
nhưng chúng chỉ làm cho họ mắc thêm tội. (Chương 72 – 
Al-Jinn, câu 6). 

Allah cho biết về những người đã cầu xin sự phù hộ 
và che chở từ tạo vật của Ngài rằng những tạo vật mà họ cầu 
xin đó chỉ khiến họ thêm mang tội chứ chẳng được gì. 
Những người đàn ông Ả rập của thời Jahiliyah mỗi khi dừng 
chân tại một thung lũng hay một nơi hoang vắng nào đó thì 
họ lo sợ cho bản thân mình gặp phải điều dữ, họ thường nói: 
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Cầu xin thần thung lũng (hay thần gì đó mà họ tự tưởng 
tượng ra) phù hộ và che chở cho tôi. Do đó, khi những tên 
Jinn nhìn thấy con người cầu xin sự phù hộ và che chở nơi 
chúng thì chúng càng làm cho họ thêm nỗi sợ hãi và họ càng 
trở nên mắc tội thêm nhiều hơn. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Nếu 
một thứ gì đó thật sự mang lại hữu ích và ngăn cản được 
điều xấu thì đó không phải là Shirk. 

Trong một Hadith Nabi  có nói:  

ًَا«ا ِ
ّْ ِلَماِتات�َااَمْ انََزَلاَم َِ ُبوُذابِ

َ
َُااتَلاَماِتاِمْ اَشّااهللاِاَقاَلاأ هُا.اَمااَخلَ ّ َُ كَْمايَ

اَذكَِكا ِلِ ِ
ّْ َلاِمْ اَم ِ

َ
اَحَلايَْمَ ءم ا.رلتهامالما»َشْ

“Ai dừng chân tại một chỗ nào đó, y nói: (A’u-zhu 
bikalima-tilla-hitta-mma-t min sharri ma kholaqo) – (Với 
lời phán  hoàn mỹ của Allah bề tôi cầu xin Ngai phù hộ và 
che chở bề tôi tránh khỏi những điều dữ mà Ngài đã tạo 
ra) thì sẽ không có một điều gì có thể hại được y cho tới 
khi y rời khỏi chỗ dừng chân đó.” (Muslim). 

Allah cho phép những người Muslim cầu xin sự phù 
hộ và che chở với các đại danh và thuộc tính của Ngài, một 
sự thay thế cho những hành động mà những người của thời 
Jahiliyah đã làm. 

Cầu xin Allah phù hộ và che chở sẽ gặt hái được sự 
an toàn bởi Allah là Đấng bảo hộ cho các bề tôi của Ngài 
khỏi những hoạn nạn và tai ách, và quả thật, chúng ta đã biết 
rằng Thiên sứ  mỗi khi Người dừng chân tại một địa điểm 
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nào đó khi đi đường xa hay đang ở cư ngụ của Người thì 
Người thường nói: 

ِلَماِتات«ا َِ ُبوُذابِ
َ
ااهللاِاأ َُ اَمااَخلَ اا»تَلاَماِتاِمْ اَشّ

“ (A’u-zhu bikalima-tilla-hitta-mma-t min sharri ma 
kholaqo) – (Với lời phán  hoàn mỹ của Allah bề tôi cầu xin 
Ngài phù hộ và che chở bề tôi tránh khỏi những điều dữ 
mà Ngài đã tạo ra)”. 

Người nào nói lời Du-a này bằng chiếc lưỡi, và trái 
tim cùng với đức tin Iman vào sự hứa hẹn của Allah, tuyệt 
đối tin tưởng vào lời Du-a này rằng nó ảnh hưởng thực sự thì 
“sẽ không có một điều gì có thể hại được y cho tới khi y rời 
khỏi chỗ dừng chân đó” tức Allah là Đấng sẽ bảo vệ y khỏi 
những điều xấu cho đến khi y rời đi khỏi chỗ đó. 

Al-Qurtubi  nói: Đây là thông điệp đúng thực, tôi 
đã học nó, tin tưởng nó và đã thử nghiệm nó, kể từ khi tôi 
nghe và học được nó tôi chưa bao giờ bị một thứ gì làm hại 
cho tới khi tôi bỏ nó thì tôi bị một con bọ cạp đốt vào một 
đêm, tôi đã suy nghĩ và nhớ lại rằng thì ra tôi quên đọc lời 
Du-a này. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói về lời 
Du-a này rằng trong nó có ân phúc đích thực. 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói về lời 
của Người “sẽ không có một điều gì có thể hại được y”: đây 
là thông điệp không thể nào đi sai với người đã thông tin nó 
bởi vì đó là lời của vị trung thực luôn nói ra những điều 
trung thực, tuy nhiên, nếu có sai là bởi vì có một cản trở nào 
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đó chứ không phải là do thông điệp sai hoặc yếu tố được 
thông tin không hiệu nghiệm. 

Tất cả những gì mà Nabi  cho biết về những động 
cơ hay những nguyên nhân được qui định trong giáo luật thì 
đều mang lại kết quả như lời Người đã thông tin, và khi nào 
những nguyên nhân hay động cơ được thực hiện nhưng 
không mang lại kết quả như những gì đã được thông tin thì 
vấn đề không phải là do ở nguyên nhân và động cơ mà là do 
có một cản trở nào đó, chẳng hạn như: việc đọc bài Fatihah 
cho người bệnh thì bệnh sẽ khỏi, một số người đã đọc bài 
Kinh đó cho người bệnh nhưng chẳng thấy hiệu quả gì, vấn 
đề bệnh không khỏi không phải là do bài Kinh Fatihah 
không có linh nghiệm mà bởi vì có sự cản trở, có thể người 
đọc không có đức tin kiên định, hoặc là y không ngoan đạo 
hay đọc không đúng hoặc không chuẩn xác, nên Allah đã 
không chấp thuận và không cho nó làm nguyên nhân để 
Ngài cho khỏi bệnh. 

Như vậy, chúng ta phải biết tìm ra đâu là sự cản trở 
để những nguyên nhân và động cơ được qui định trong giáo 
luật trở nên có linh nghiệm như lời Nabi   thông tin cho 
biết. 

Quả thật, Allah đã ra lệnh cho chúng ta phải cầu xin 
sự phù hộ và che chở nơi Ngài mà thôi, Ngài phán: 

ّبِ �ۡلَفلَِق قُ  ﴿ ََ ِ َ َُ و ُع
َ

أ َخلََق  ١ۡل  ِ َما  ن َ�ّ َوقََب  ٢ِم ا  ِ�ٍق إََِ �َ ِ  ٣َوِمن َ�ّ
ِد  َُ ِِ �ۡلُع ِٰت  �َٰ �ّّّ � ِ ن َ�ّ َد  ٤َوِم ََ َح ا  ََ ِ ٍد إ �ِ َحا  ِ ن َ�ّ :اسورواتلفلُ[ ﴾ ٥َوِم

ا]٥ - ١
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Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của rạng đông 
phù hộ và che chở khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài 
đã tạo, khỏi những tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, 
khỏi sự tác hại của những kẻ phù phép vào những chiếc 
gút thắt, và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ 
ganh tị.” (Chương 113 – Al-Falaq, câu 1 – 5). 

Allah bảo các bề tôi của Ngài cầu xin sự phù hộ và 
che chở từ nơi Ngài, bởi chỉ có Ngài mới là Đấng bảo vệ họ 
thoát khỏi những tác hại từ bất cứ mọi điều xấu đến từ con 
người, Jinn, thú dữ và những gì khác trong tạo vật của Ngài. 
Tuy nhiên, Ngài đã cụ thể riêng biệt về những tác hại của 
màn đêm khi nó bao phủ bởi lẽ trong màn đêm u tối những 
điều xấu thường xuất hiện mà con người không thể cảnh 
giác, và Ngài cũng nhắc riêng về tác hại của ma thuật bùa 
ngải cũng như sự hãm hại của những kẻ đố kỵ vì lòng ganh 
tị. 

Tương tự, Allah cũng ra lệnh bảo các bề tôi như thế 
trong chương cuối của Qur’an, Ngài phán: 

﴿  ُِ ّّا ّبِ � ََ ِ َ َُ و ُع
َ

أ ُِ  ١قُۡل  ّّا لِِك � َۡ٢  ُِ ّّا � ِ ٰه ََ ِ ُِ  ٣إ َوا ۡوَۡ� ل � ِ ن َ�ّ ِم
 ُِ ا ّن َ ۡۡ �٤  ُِ ّّا رِ  و ُد ُّ  ِِ  ُُ ِ و ُوَۡ� ي ُ ِ َّ ةِ ٥� ّن ِ�ۡ َن � ُِ  ِم ّّا سوروا[ ﴾ ٦َو�
ا]٦ - ١:اتلاس

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại, Đức 
Vua của nhân loại, Đấng Thờ phượng của nhân loại, phù 
hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào rồi 
lẫn mất, khỏi những kẻ đã thì thào (những điều tác hại) 
vào lòng người, từ loài Jinn và loài người”. (Chương 114 
– Annas, câu 1 – 6). 
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Có nghĩa là con người hãy cầu xin phù hộ và che 
chở từ Allah: Thượng Đế của họ, Đức Vua của họ, và Đấng 
Thờ phượng của họ tránh khỏi những lời thì thào tức sự xúi 
giục, phù phép từ con người và loài Jinn, bởi vì chỉ có Ngài 
mới có quyền năng phù hộ và che chở cho họ. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: 
Chương Al-Falaq là nói đến sự cầu xin Allah phù hộ và che 
chở tránh khỏi những điều xấu được công khai bên ngoài từ 
những mưu đồ của con người, Jinn và từ những thứ gì khác, 
còn chương Annas là nói đến sự cầu xin Allah phù hộ và che 
chở tránh khỏi những điều xấu thầm kín như sự thì thào và 
những bệnh tật. 

Và khi hai chương Kinh này được mặc khải xuống 
thì Nabi  nói:  

ا.رلتهاأبوادتلدا»وََذاُماََعوّذمابِِمثِْلِهَمااَمااَ�عَا«ا

“Không có lời cầu xin phù hộ nào sánh bằng lời cầu xin 
phụ hộ của hai chương này.” (Abu Dawood). 

Cũng chính vì vậy mà giáo luật đã qui định hai 
chương này thành những lời tụng niệm cho mỗi buổi sáng và 
mỗi buổi chiều. 

Do đó, mỗi người Muslim phải cố gắng duy trì và 
gìn giữ hai lời tụng niệm này cùng với những lời tụng niệm 
khác được qui định trong giáo luật. 
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Cầu Xin Giải Nạn Từ Ai (Vật) Khác Allah Là 
Shirk 

Con người trên thế gian này thường phải chịu những 
tai ương, thường phải trải qua những hoạn nạn và khắc 
nghiệt, đó là một người bề tôi yếu mềm luôn cần đến cái trụ 
bám để dựa vào, cần đến một Đấng Quyền Năng để nương 
tựa và cầu xin trợ giúp. Cái trụ bám đó, Đấng Quyền Năng 
đó chính là Allah – Đấng Tối Cao, Ngài là Đấng giải thoát 
mọi kiếp nạn, là Đấng làm vơi đi những đau buồn và mất 
mát, Ngài là Đấng để người bề tôi nương tựa và cầu xin sự 
giải nạn, đôi tay của Ngài điều hành và chi phối mọi sự việc 
và mọi hiện tượng trong vũ trụ, mọi kho tàng trong các tầng 
trời và trái đất đều là của Ngài. Do đó, người nào hướng 
hình thức thờ phượng vĩ đại này (cầu xin giải trừ nạn kiếp) 
đến ai (vật) khác Allah thì người đó đã phạm vào tội Shirk, 
thuộc dạng đại Shirk. 

Cầu xin giải nạn là cầu xin thoát khỏi nạn kiếp, hay 
những khó khăn khắc nghiệt đang phải đối mặt và xin được 
cứu giúp và ban cho những phúc lành, và việc cầu xin giải 
nạn này chỉ diễn ra trong lúc nguy cấp. Quả thật, Nabi  đã 
từng cầu xin Thượng Đế của Người giải nạn cứu nguy vào 
trận chiến Badr khi Người nhìn thấy lực lượng binh lính của 
những người thờ đa thần quá đông, Người đã đưa tay lên cầu 
xin Allah trợ giúp. Allah phán kể về sự việc này trong 
Qur’an: 

مۡ  ﴿ ۡ�َتَجاَب لَُ� فَٱ ۡم  َرّ�ُ�  ََ و يُث َتغِ َۡ َ �  َۡ ِ ا]٩: سورواتألنفال[ ﴾ إ
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Và hãy nhớ lại khi các ngươi cầu xin Thượng Đế của các 
ngươi cứu giúp thì Ngài đã đáp lại lời cầu xin của các 
ngươi. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 9). 

Cầu xin giải nạn được chia thành hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Dạng bị nghiêm cấm, đó là dạng 
cầu xin giải nạn từ người chết, người vắng mặt hoặc từ 
người đang có mặt nhưng lại cầu xin cứu giúp bởi điều nằm 
ngoài khả năng của người đó. Đây là dạng thuộc đại Shirk. 

Dạng thứ hai: Dạng được phép trong giáo luật, đó 
là dạng cầu xin giải nạn hay sự trợ giúp đến người còn sống 
đang hiện diện về những điều mà người đó có khả năng, như 
lời phán của Allah: 

ّوِهِۦ ﴿ ُد ۡن َع ي ِم ِ َّ ِۦ َ�َ � ِه ِشيَعت ن  ي ِم ِ َّ ُه � َٰث َٰ ۡ�َت ا]١٥:اسورواتلقَُ[ ﴾ فَٱ

Và người thuộc phe của Y (Musa) gọi Y tiếp tay để đánh 
lại kẻ địch. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 15). 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói: Khi nào 
chúng ta yêu cầu ai đó cứu giúp trong khi người đó có khả 
năng làm điều đó thì chúng ta phải biết điều chỉnh Tawhid 
của chúng ta cho đúng rằng người đó chỉ là nguyên nhân để 
Allah giải nạn chứ bản thân người đó không phải là Đấng 
gây ra điều đó bởi lẽ biết đâu chúng ta chỉ dựa vào người đó 
mà quên đi Đấng đã tạo ra nguyên nhân, và điều này là điều 
phỉ báng sự hoàn thiện của Tawhid. 

Quả thật, Allah đã nghiêm cấm Nabi Muhammad  
khẩn cầu một ai đó khác Ngài từ trong các tạo vật của Ngài, 
những kẻ yếu đuối không có khả năng mang lại lợi ích cũng 
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chẳng gây hại, và đó cũng là sự nghiêm cấm đối với tất cả 
các tín đồ của Người, tuy nhiên, Ngài chỉ phán nói với vị 
Nabi của Ngài  để làm căn bản cho những người khác noi 
theo. 

Allah đã trình bày rõ với Nabi Muhammad  rằng 
nếu như Người khẩn cầu ai (vật) khác ngoài Ngài thì chắc 
chắn Người sẽ trở thành đồng bọn của những kẻ thờ đa thần 
đầy tội lỗi và sai quấy, Ngài phán:  

﴿  ََ َو َنَفُعَك  ُ ََ ِ َما  َّ � َِ و َُ ن  ُُ ِم َۡد ُ ََ َٗ  َو ِ ِنَّك إ َعۡلَت فَِ َۡ ۖ فََِِ  َك َ�َُ َن ُ ا ّمِ
 �َ ِِم ٰل َّ ا]١٠٦:اسوروايو�س[ ﴾ ١�ل

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). 

Do đó, việc khấn vái những người đã chết và cầu xin 
họ giải nạn là đại Shirk phủ định hoàn toàn Tawhid. Bởi lẽ, 
người đã chết đã chấm dứt với những gì trên cõi đời này, vả 
lại họ còn cần đến sự giúp đỡ của những người đang cầu xin 
họ thì làm sao người đang sống lại hướng đến họ bằng 
những sự khấn vái cầu xin mà không chịu hướng đến Allah? 
Thậm chí không biết những người chết có thể thoát khỏi sự 
trừng phạt của Allah ở cõi chết hay không thì làm sao họ có 
khả năng ban phúc lành cho người còn sống? 

Những điều khiến người bề tôi bị nghèo, bệnh tật 
hoặc gây ra những tác hại nào đó cho họ thì không ai có khả 
năng giải trừ chúng ngoại trừ một mình Allah duy nhất, và 
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nếu như một khi Ngài ban cho ai đó điều tốt lành thì không 
ai có thể ngăn cản. Nabi  nói:  

ِا « ْناَ�نَْفُعوَكاِ
َ
اأ َمَةاكَْواتْجاََمَعْتاَعَ

ُ ْ
َناتأل

َ
ءٍاَلتْبلَْماأ ٍءاقَْدااَشْ اَِِشْ

َ
كَْماَ�نَْفُعوَكاإَِ

اكََكا اتُهللا ُِ اقَْداالَكاَدَ ٍء اَِِشْ
َ
اإَِ لَك ّ َُ ايَ اكَْم ٍء اَِِشْ لَك ّ َُ ايَ ْن

َ
اأ اَعَ اتْجاََمُعوت َلكَْو

اتُهللاَبلَيَْكا ُِ ا.هاتلتمِارلتا» َكاَدَ

“Phải luôn ghi nhớ rằng nếu toàn thể cộng đồng tập hợp 
lại hòng giúp ngươi một việc gì đó thì chắc chắn họ sẽ 
không thể thực hiện được ngoại trừ đó là điều Allah định 
sẵn cho ngươi, và ngược lại, nếu họ có cùng hợp lại để 
hãm hại ngươi thì chắc chắn họ cũng sẽ không làm gì 
được ngươi ngoại trừ đó là  điều mà Allah đã định sẵn cho 
ngươi.” (Tirmizhi). 

Do đó, chỉ có Allah là Đấng duy nhất trong việc chi 
phối và điều hành, trong việc ban bố, ngăn cản, mang lại 
phúc lành và gây hại, cho nên, Ngài phải là Đấng được cầu 
xin và khấn vái, không có ai (vật) khác có thể chia sẻ với 
Ngài. Allah phán: 

﴿  ّٖ�ُِ َ ُ َّ َك � َۡ ََ َ�ۡم َك  َۡ  َۡ َُُِ َۡ ۖ َو َّ ُه ِ ۥٓ إ ِشَف َ�ُ �َ �َ ۡ�ٖ فَ
َ�ِ  َّ ٓ َ� َرا فَ

�َشَ  ن  ِۦ َم ِه ُِصيُب َ ۦِۚ ُ ِه ۡضل ِ لَِف َِه ۡن ِعَبا ُٓء ِم ُم ا ِحي َّ ُر �ل و َو �ۡلَغُف َوُه سوروا[ ﴾ ١ۦۚ 
ا]١٠٧:ايو�س

Và nếu Allah làm cho Ngươi (Muhammad) đau ốm thì 
chỉ có Ngài duy nhất chữa lành nó; và nếu Ngài ban điều 
tốt nào cho Ngươi thì không ai có thể ngăn lại ân phúc 
của Ngài được. Ngài ban nó cho người Ngài muốn trong 
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số bầy tôi của Ngài. Và Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. (Chương 10 – Yunus, câu 107). 

Sự khác biệt giữa cầu xin giải nạn cứu nguy và Du-a 
(cầu nguyện): Du-a mang ý nghĩa bao quát và cầu xin giải 
nạn cứu nguy là một trong các hình thức của Du-a, và nó chỉ 
được thực hiện trong hoàn cảnh nguy cấp. 

Du-a được chia làm hai loại: 

Loại thứ nhất: Du-a Ibadah, là những sự hành đạo 
hướng đến Allah, hy vọng phần ân thưởng nơi Ngài, sợ sự 
trừng phạt của Ngài chẳng hạn như dâng lễ nguyện Salah, 
nhịn chay, đọc Qur’an, Sadaqah (bố thí), tụng niệm, Istighfar 
(cầu xin Allah tha thứ), và những việc làm ngoan đạo khác. 

Loại thứ hai: Du-a Mas-alah, là sự cầu xin ban 
phúc lành, xin được tránh những điều dữ chẳng hạn như cầu 
xin được khỏi bệnh, xin được dồi dào sức khỏe, xin tránh 
hoạn nạn, xin được giàu có, xin được làm ăn phát đạt, ... 
Người bề tôi chỉ được phép cầu xin Allah bởi lẽ chỉ có Ngài 
mới là Đấng toàn năng bảo vệ họ tránh khỏi những điều dữ, 
và ban cho điều phúc lành, và Ngài sẽ đáp lại cầu xin của 
những ai hướng về Ngài, Ngài phán: 

مۚۡ  ﴿ ۡ�َتِجۡب لَُ�
َ

أ  ٓ ِِ و ُع َۡ ُم � َرَ�ُ�  ]٦٠:اغفم[ ﴾ َوقَاَ  

Và Thượng Đế của các ngươi đã phán: “Hãy cầu 
nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi. (Chương 40 – 
Ghafir, câu 60). 
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﴿  ِ َّ � َِ و َُ ن  ََ ِم و ُد ۡعُب ََ َما  َّ ِ ۡوَ�ٰنٗ إ
َ

أ ن   ََ ِم و ُد ۡعُب ََ َن  ُ ِ َّ � َّ ِ ۚ إ ََ إِۡفً� و ُُ لُ ۡ�َ َو َِ ا  و َُ

ِۡزقٗ  ر ۡم  ََ لَُ� و ُُ ِ َ�ۡمل  ََ  ِ َّ َد �� ْ ِعن وا ُغ َت َۡ فَٱ ۥٓۖ ا  ُ�َ ْ وا َُ ُُ ُدوهُ َو�ۡش َو�ۡ�ُب ۡزَق  ِ َّ ِ �ل َّ 
 ََ و ََۡجُع ُ هِ ُ ۡ ََ ِ ا]١٧:اسورواتلعنتدوت[ ﴾ ١إ

Các ngươi chỉ thờ phượng những hình tượng thay vì 
Allah và các ngươi chỉ bịa đặt hoang đường. Thật sự, 
những kẻ mà các ngươi thờ phượng không có khả năng 
ban bổng lộc cho các ngươi. Do đó, hãy tìm bổng lộc nơi 
Allah và thờ phượng Ngài và tạ ơn Ngài; và các ngươi sẽ 
được đưa về gặp Ngài trở lại. (Chương 29 – Al’Ankabut, 
câu 17). 

Trong câu kinh, Allah đã phủ định tất cả việc cầu 
xin bổng lộc từ ai (vật) khác ngoài Ngài, và Ngài ra lệnh bảo 
những bề tôi của Ngài ba điều: 

Điều thứ nhất: Chỉ cầu xin bổng lộc từ nơi Ngài 
duy nhất, chẳng hạn như hãy nói: “Lạy Allah, xin Ngài hãy 
ban cho bề tôi kiến thức hữu ích”, “Lạy Allah, xin Ngài hãy 
ban cho bề tôi tiền tài Halal!”, ... bởi vì một mình Ngài duy 
nhất là Đấng ban cấp, Ngài phán: Do đó, hãy tìm bổng lộc 
nơi Allah. 

Điều thứ hai: Thờ phượng duy nhất một mình Ngài, 
không được làm điều Shirk với Ngài với bất cứ thứ gì, 
không được phép cầu nguyện đến ai (vật) khác ngoài Ngài, 
Ngài phán: và thờ phượng Ngài. 

Điều thứ ba: Tạ ơn Allah về những ân huệ Ngài ban 
cho, Ngài phán: và tạ ơn Ngài. 
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Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói về lời 
của phán của Allah và tạ ơn Ngài: Allah bảo các bề tôi 
phải thành tâm tạ ơn Allah về những ân huệ mà Ngài đã ban 
cấp cho họ, và sự tạ ơn được diễn giải là sự tuân lệnh Đấng 
đã ban ân, và sự tạ ơn được thể hiện qua ba phương diện: 

Phương diện thứ nhất: Thể hiện qua tâm, trong trái 
tim luôn thừa nhận những ân huệ này là từ nơi Allah, trái tim 
luôn tuyệt đối tin rằng những ân huệ và phúc lành có được 
đều từ nơi Allah, Ngài phán: 

ةٖ  ﴿ َم ِۡع َّ ن  م ّمِ َن  َوَما َُِ� ِم ِۖ �فَ ا]٥٣:اسورواتلْل[ ﴾ َّ

Và bất cứ ân huệ nào mà các ngươi hưởng thụ đều do 
Allah ban cấp cho cả. (Chương 16 – Annahl, câu 53). 

Và ân huệ vĩ đại nhất là ân huệ Islam, Allah phán: 

﴿  ۡ�ِ ّ إ َ�َ ْ وا ُمَن ََ  َّ قُل   ْۖ وا ُم ۡ�لَ
َ

أ  َۡ َ
أ َك  ََ َعلَۡي و ۡم َ�ُمَن َن َعلَۡيُ� َ�ُم  ُ َّ م� ََِل � َ�َٰمُ�

ِٰن  َٰ ُ ِ�ِۡ ۡم ل �ُٰٰ َد َۡ َه َ
ا]١٧:اسورواتل متت[ ﴾أ

Chúng xem việc theo Islam của chúng như một ân huệ 
ban cho Ngươi. Hãy bảo chúng: “Các người chớ xem 
(việc theo) Islam của các người là một ân huệ dành cho 
Ta (Muhammad), mà chính Allah đã ban ân cho các 
người trong việc Ngài đã hướng dẫn các người đến với 
đức tin. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 17). 
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َٗ ا﴿ و رَُ� ۡم  ِۡيِه َعَ   ََ  َۡ ِ َِ� إ ۡؤِمن ُۡم ُ َ�َ �ل َّ ّن � ۡد َم َُ ۡم  لَ ْ َعلَۡيِه وا َ�ۡتلُ ۡم  ِه َِ نُف
َ

أ ۡن  ّمِ
 ِ ٰت ََ ا ٰلٖ َء �َ ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َض ُوا ن َة َۡ َ� َم ُۡ ِ �ۡ َو� َٰب  ََ ُِ ُم �ۡل ُِمُه َوُ�َعّل ۡم  َوُ�َزّ�ِيِه ِۦ   ه

 �ٍِ ا]١٦٤ا:سورواِلابممتن[  ﴾ ١َمب

Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc cho 
những người có đức tin khi mà Ngài đã dựng lên trong 
họ vị Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ các lời mặc 
khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ kinh sách những 
điều lẽ phải trong lúc trước đây họ là những người lầm 
lạc. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 164). 

Phương diện thứ hai: Thể hiện qua chiếc lưỡi, đó là 
người bề tôi hãy nói về ân huệ của Ngài ban cho bằng sự ca 
ngợi, tán dương và thừa nhận, chẳng hạn như nói sự giàu có 
không phải để khoe khoang và khinh thường người nghèo 
mà để ca ngợi và tán dương Allah về những ân huệ mà Ngài 
đã ban cho. Giống như câu chuyện về người đàn ông mù 
thuộc cộng đồng Israel khi mà được vị Thiên thần nhắc y về 
ân huệ của Allah thì y nói: “Vâng, tôi đã từng bị mù lòa, 
Allah đã cho tôi sáng mắt trở lại, và tôi đã từng nghèo khổ 
và chính Allah đã ban cấp cho tôi tiền bạc và tài sản”. Và 
đây chính là nói về ân huệ và phúc lành của Allah, và Nabi 
 đã nói về ân huệ của ban cho Người, đó là Người là vị 
Imam dẫn đầu tất cả nhân loại ở Ngày Sau, Người nói: 

ِقيَاَمةِا«ا
ْ
نَااَسيُّداتَلاِسايَْوَ اتل

َ
ا.رلتهاتل اراا» أ

“Ta là vị dẫn đầu nhân loại vào Ngày Phán Xét.” 
(Albukhari). 
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Phương diện thứ ba: Thể hiện qua thể xác, dùng thể 
xác đã hưởng thụ ân huệ để tuân lệnh Đấng đã ban cấp ân 
huệ. 

Tạ ơn Allah về ân huệ kiến thức bằng cách là thực 
hành theo những kiến thức đã biết và truyền dạy lại cho 
người; tạ ơn Allah về ân huệ tiền bạc và tài sản bằng cách 
chi dùng tài sản và tiền bạc có được trong việc tuân lệnh 
Allah và trong việc mang lại phúc lợi cho mọi người; tạ ơn 
Allah về ân huệ thức ăn bằng cách dùng nó để đảm bảo sức 
khỏe và duy trì sự sống một cách lành mạnh và đúng mực 
cho cơ thể; ... 

Quả thật, Allah là Đấng đáng được thờ phượng, do 
đó, người nào cầu nguyện ai (vật) khác Ngài thì người đó là 
kẻ lầm lạc nhất trong những kẻ lầm lạc. Allah phán: 

ن ﴿ ِ َم َّ � َِ و َُ ن  ْ ِم وا َۡدُع ن ُ ّم ِۡ َضَل 
َ

أ ۡن  ِة  َوَم َ�َٰم َۡوِم �ۡلُِ إَِ�ٰ ُ ۥٓ  َتِجيُب َ�ُ َۡ َ �  َّ

 ََ و َ�ٰفِلُ ۡم  ٓ�ِِه �َ َُ ن  ۡم َع ا]٥:اسورواتألحقاف[ ﴾ ٥َوُه

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 linh ảo 
tượng) cũng không biết được việc người ta đang khấn vái 
chúng? (Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 5). 

Và sự lầm lạc này với nhiều nguyên nhân: 

Nguyên nhân thứ nhất: Những kẻ được cầu xin khấn vái sẽ 
không thể đáp lại lời cầu xin của những ai khấn vái đến 
chúng, cho dù có cầu xin chúng cho tời Ngày Phục Sinh đi 
chăng nữa, Allah phán: Và còn ai lầm lạc hơn người khấn 
vái ngoài Allah những kẻ (thần linh ảo tưởng) sẽ không 
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trả lời y được cho đến Ngày Phục sinh và chính chúng 
(các thần linh ảo tượng) cũng không biết được việc người 
ta đang khấn vái chúng? (Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 5). 

Sự khấn vái và cầu xin của những người này là kết 
quả của sự lầm lạc và thua thiệt. 

Nguyên nhân thứ hai: Những thần linh mà những 
người đó thờ phượng chẳng hiểu và chẳng hay biết gì về sự 
cầu nguyện của họ, bởi những thần linh đó có thể là những 
người đã chết, hoặc là những vật vô tri vô giác, hoặc là các 
vị Thiên thần luôn bận rộn với mệnh lệnh của Allah, tất cả 
những thần linh đó không thể chế ngự cái lợi và cái hại cho 
bản thân chúng thì làm sao chúng có thể chế ngự cái lợi và 
cái hại cho ai khác chúng? Allah phán: và chính chúng 
(các thần linh ảo tượng) cũng không biết được việc người 
ta đang khấn vái chúng?. 

Nguyên nhân thứ ba: Quả thật những thần linh mà 
họ cầu xin khấn vái vào Ngày Phục Sinh sẽ trở thành kẻ thù 
của họ. Allah phán: 

َداٗٓء  ﴿ ۡع
َ

أ ۡم  ُواْ لَُه ُُ َ�ن ّّا ُحِ�َ � ا  ََ ا]٦:اسورواتألحقاف[ ﴾ۡ

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. (Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 6). 

Nguyên nhân thứ tư: Những thần linh đó của họ sẽ 
phủ nhận hết việc họ tôn thờ chúng, chúng chạy trốn không 
muốn liên can đến họ ngay cả những thần linh nào đó hài 
lòng về sự thờ phượng của họ đối với chúng trên thế gian. 
Allah phán:  
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َن  ﴿ َ�ٰفَِِ� ۡم  ُِِه ََ ُواْ َِعَِبا ا]٦:اسورواتألحقاف[ ﴾ ٦َوَ�ن

và sẽ phủ nhận việc họ tôn thờ chúng. (Chương 46 – Al-
Ahqaf, câu 6). 

Mỗi nguyên nhân trong nguyên nhân này đã đủ làm 
cho những ai cầu nguyện ai (vật) khác Allah bị lầm lạc 
huống chi là bốn nguyên nhân nhập lại? 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  � ِِ ض
َ ۡۡ َٓء � ُخلََفا ۡم  ُلُ� َوَ�ۡجَع وَٓء  ََ َ�ۡ�ِشُف �ل َو ُه  �َ ََ ا  ََ ِ َّ إ ۡضَن ُب �لُۡم ي ِ َُ ن  ّم

َ
أ

 
َ

ۖ ءِ أ ٰه ََ  �ٗ ِۚ قَلِي َّ ََ ّمَع � و َُ ََذّك ّما ُ ا]٦٢:اسورواتلمل[ ﴾ ٦ 

Há (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) 
người đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và 
làm cho các ngươi (nhân loại) thành những người kế 
thừa trên trái đất. Có chăng một thần linh cùng (chia sẻ 
quyền năng) với Allah? Thật ít thay điều các ngươi ghi 
nhớ!  (Chương 27 - Annaml, câu 62). 

Allah đưa ra lập luận minh chứng cho việc sai trái 
của những kẻ thờ đa thần về việc họ nhận lấy những ai (vật) 
ngoài Allah làm Đấng phù hộ và ban phước lành cho họ 
trong khi họ thật sự biết rõ đồng thời cũng thừa nhận rằng 
chỉ có Allah duy nhất cứu giúp thoát nạn kiếp khi họ cầu xin 
đến Ngài. Và nếu như các thần linh của họ chẳng làm được 
một điều gì thì tại sao họ lại thờ phượng chúng cùng với 
Allah? Bởi thật, những người thờ đa thần rất ít ghi nhớ về sự 
hướng dẫn, về điều chân lý và con đường ngay chính. 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

194 

Theo ghi nhận của Attabra-ni rằng vào thời của Nabi 
, có một người Munafiq thường làm hại những người có 
đức tin, một số người đã nói: Chúng ta hãy đến cầu Thiên sứ 
 giải nạn khỏi tên Munafiq này. Nabi  bảo:  

ََاا« ا ُِ لاَلذَِ�َمااُُْااََغاُ�اباِهللاَبَزالََجَلااإِنَ ا»ُُْااََغاُ�اِ،ْ

“Đừng cầu xin giải nạn từ Ta mà chỉ cầu xin giải nạn từ 
Allah, Đấng Toàn năng”. 

Abdullah bin Abu bin Salul, một tên đầu não của 
nhóm người Munafiq trong thời của Thiên sứ , hắn đã gây 
hại đến những người có đức tin, một số người có đức tin lên 
tiếng rằng: Nào chúng ta hãy tìm đến Thiên sứ của Allah  
để cầu xin Người giải nạn từ xin Ngài giúp chúng ta tránh 
khỏi điều xấu của tên Munafiq này bằng cách giết hay đánh 
đập hắn, và việc cầu cứu trong Hadith là được phép bởi vì 
Người  vẫn còn sống và có khả năng ngăn chặn điều xấu 
của tên Munafiq đó, tuy nhiên, Người  đã cấm sự việc này 
với lời: “Đừng cầu xin giải nạn từ Ta mà chỉ cầu xin giải 
nạn từ Allah, Đấng Toàn năng” mục đích để bảo toàn 
Tawhid, đóng chặt lại cánh cửa dẫn đến Shirk. 

Vậy nếu như sự việc này không được phép trong lúc 
Nabi  vẫn còn sống và không có khả năng thì làm gì có 
thể  cầu xin giải nạn với Người sau khi Người đã qua đời? 
Điều này chỉ ra rằng việc cầu xin đến những người đã chết, 
những người khuất mặt hoặc những ai tuy còn sống nhưng 
không có khả năng là đại Shirk phủ định hoàn toàn Tawhid. 
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Sheikh Muhammad Bin Uthaymeen  nói về sự 
cầu xin giải nạn đến ai (vật) khác Allah của những người 
trong thời đại đó: có người quỳ lạy các bụt tượng do chính 
tay họ tạo ra, họ tự tạo ra rồi tôn sùng chúng, nhưng mỗi khi 
họ gặp phải chuyện khó khăn và hoạn nạn thì lại thành tâm 
cầu xin đến Allah, đáng lẽ ra họ phải cầu xin phù hộ từ các 
bụt tượng của họ nếu như việc thờ phượng của họ đến chúng 
là đúng. Và những người thờ đa thần trong ngày nay còn 
nặng hơn những người thờ đa thần của thời trước đây, khi họ 
gặp chuyện khó khăn và hoạn nạn họ cầu xin ngay các vị 
lãnh đạo của họ như Ali, Husain, còn nếu như đối với những 
sự việc đơn giản không có gì nguy cấp thì họ mới cầu xin 
Allah, khi nào họ thề thốt về những gì họ nói thật thì họ thề 
thốt bởi Ali, hoặc những ai khác trong các vị lãnh đạo của 
họ, còn khi nào họ thề thốt về những gì họ gian dối thì họ thề 
thốt bởi Allah. 
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Nói Về Lời Phán của Allah 
Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo 

được cái gì mà chính bản thân chúng là những vật được 
tạo ra? Chúng không thể giúp họ cũng không thể tự giúp 

mình được. (Chương 7 – Al-Araf, câu 191, 192). 

Allah đã tạo hóa con người để thờ phượng Ngài và 
để độc tôn hóa Ngài duy nhất, Ngài phán:  

﴿  َِ و ُد َۡعُب َِ  َّ ِ ََ إ س َو�ۡ�ِ ّن  ِ�ۡ ُت � ُۡ َخلَ ا]٥٦:اتلتر�اتا سورو[ ﴾ ٥َوَما 
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Ibnu Abbas nói: Tất cả tiếng “thờ phượng” trong 
Kinh sách của Allah (Qur’an) đều mang ý nghĩa Tawhid 
(độc thần hóa). 

Trong Qur’an, có rất nhiều câu Kinh nói rõ việc phải 
tôn thờ Allah duy nhất một mình Ngài và bài trừ hết tất cả 
những việc làm Shirk và thờ phượng bụt tượng. 

Allah phán: 

َشۡ�  ﴿ لُُق  ۡ�َ ََ ََ َما  و �ُ ِ�ُۡ �
َ

� ٗٔ  ََ و ُُ لَ ۡم ُ�ۡ َوُه ٗ  ١ا  ُۡ َ ن ۡم  ََ لَُه و َتِنيُع َۡ َ �  ََ ٓ َو ََ َو  �
 َ ۡم ُ ُه ََ نُف

َ
ََ أ و ُ ُُ ا]١٩٢،  ١٩١:اسورواتألبمتف[ ﴾ ١ن

Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo 
được cái gì mà chính bản thân chúng là những vật được 
tạo ra? Chúng không thể giúp họ cũng không thể tự giúp 
mình được. (Chương 7 – Al-Araf, câu 191, 192). 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

197 

Trong câu Kinh Thiêng liêng này, Allah đã sỉ nhục 
những kẻ thờ đa thần về sự ngu dốt, lầm lạc của họ, Ngài đã 
trình bày rõ rằng tất cả những bụt tượng không phải là cái 
đáng được thờ phượng bởi chúng không tạo ra được thứ gì 
và kẻ không tạo ra được thứ chi dĩ nhiên không đáng được 
tôn thờ, Ngài phán: Phải chăng họ tổ hợp với Allah 
những vật không tạo được cái gì. Hơn nữa chúng chỉ là 
những tạo vật, Allah phán: mà chính bản thân chúng là 
những vật được tạo ra, thêm nữa là chúng không có khả 
năng cứu giúp kẻ cầu xin chúng, Ngài phán: Chúng không 
thể giúp họ, và cuối cùng là chúng không thể tự giúp được 
bản thân của chúng, Ngài phán: cũng không thể tự giúp 
mình được.. 

Và không phải nghì ngờ gì nữa khi nói đây là lý lẽ 
mạnh nhất để chứng minh sự sai trái của điều Shirk, và 
chứng minh Đấng đáng được thờ phượng chỉ có Allah duy 
nhất, Ngài là Đấng Tạo hóa, Đấng ban cấp bổng lộc và nuôi 
dưỡng, Đấng Điều hành và Chi phối mọi vạn vật, và Ngài là 
Đấng duy nhất phù hộ và che chở cho các bề tôi, không có ai 
(vật) nào khác Ngài có quyền năng này. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِۦ َما ﴿ ِه ن و َُ ن  ََ ِم و َۡدُع َن ُ ُ ِ َّ ٍ�  َو� ن قِۡنِم ََ ِم و ُُ ِ ََ  ١َ�ۡمل ۡم  وُه إَِ َُۡدُع
 ََ و َُ َُۡ�ُف ةِ  َ�َٰم ۡوَم �ۡلُِ َوَ� ۡمۖ  ْ لَُ� ُوا اَ ۡ�َتَج ْ َما � ِمُعوا �َ َۡو  َول ۡم  �ُ َ�َٓء َُ  ْ وا َمُع َۡ َ �

 ٖ�ِ َخب َك ِمۡثُل  َُِّبُِئ ُ ََ َو ۡمۚ  كُِ� ۡ�ِِ ا]١٤ا،١٣:اسوروافاطم[ ﴾١ �

Còn những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài, 
chúng không thể kiểm soát được điều gì, ngay cả chỉ là 
một lớp vỏ hạt chà là. Nếu các ngươi cầu nguyện chúng 
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thì chúng sẽ không nghe được lời cầu nguyện của các 
ngươi và nếu chúng có nghe thấy đi chăng nữa thì chúng 
vẫn không thể đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi; và 
vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ phủ nhận việc các ngươi 
tôn thờ chúng. Và không ai có thể báo cho Ngươi 
(Muhammad) biết sự thật giống như Đấng Am tường 
(Allah). (Chương 35 – Fatir, câu 13, 14). 

Trong câu Kinh này, Allah, Đấng Tối Cao cho biết 
rằng Đấng Điều hành và Chi phối chỉ có một, tất cả mọi tạo 
vật đều dưới sự chi phối và điều hành của Ngài. Do đó, Ngài 
là Đấng đáng được thờ phượng với những thuộc tính Chúa 
Tể của Ngài như Ngài là Đức Vua, là Đấng Hằng nghe lời 
cầu xin và Ngài toàn năng đáp lại lời cầu xin. Và quả thật, 
Allah đã phủ định hết các thứ được thờ phượng ngoài Ngài. 

Ngài phủ định sự kiểm soát, rằng chúng không có 
khả năng kiểm soát dù chỉ là một thứ gì đó nhỏ nhất ngay 
cả chỉ là một lớp vỏ hạt chà là chúng cũng không thể 
kiểm soát được, và chúng cũng chẳng nghe thấy lời của 
người cầu xin chúng vì Allah phán: Nếu các ngươi cầu 
nguyện chúng thì chúng sẽ không nghe được lời cầu 
nguyện của các ngươi. Ngài cũng phủ định rằng chúng 
không có khả năng đáp lại lời cầu xin, Ngài phán: và nếu 
chúng có nghe thấy đi chăng nữa thì chúng vẫn không 
thể đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi. Và Ngài cho 
biết rằng vào Ngày Phán xét tất cả những thứ được thờ 
phượng này sẽ nói rằng chúng can hệ với họ, Ngài phán: và 
vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ phủ nhận việc các ngươi 
tôn thờ chúng. 
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Và đây là những lý lẽ minh chứng về sự sai trái và 
lệch lạc của việc thờ phượng ai (vật) ngoài Allah đồng thời 
khẳng định sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Allah. 

Và trong bộ Sahih, ông Anas  thuật lại: Nabi  
đã bị gãy vài cái răng cửa trong trận chiến Uhud, Người nói:  

اَشّ وتانَِبَيُهْما«ا  »َكيَْفاُ�ْفِلُحاقَْو م

“Làm sao có thể thành công khi mà một cộng đồng đã 
khiến cho vị Nabi của họ gãy răng như thế.”. Thế là Allah 
mặc khải xuống lời phán: 

ٌء  ﴿ ۡ�َ  َِ ۡۡ َ ۡۡ َن � ََ لََك ِم ۡۡ ا]١٢٨:اسورواِلابممتن[ ﴾لَ

Hoàn toàn không phải là việc của Ngươi (Muhammad, 
mà là của Allah. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 128). 
(Albukhari). 

Và cũng trong một lời dẫn khác được Albukhari ghi 
lại, Ibnu Umar đã nghe Thiên sứ của Allah  nói lúc Người 
trở dậy từ Ruku’ trong Rak’at cuối của lễ nguyện Salah 
Alfajr sau khi đã nói “ َْمدُااَسِمَياتهللاُا

ْ
َدُهاَرَ�نَااَلكََكاتل كَِمْ اَحِ ”: 

َعْ افَُمنًااَلفَُمنًااَلفَُمنًاا«ا
ْ
ا»تكلَُهَماتل

“Lạy Allah, xin Ngài hãy nguyền rủa tên này, tên này, tên 
này”. Thế là Allah mặc khải xuống câu Kinh: 

ٌء  ﴿ ۡ�َ  َِ ۡۡ َ ۡۡ َن � ََ لََك ِم ۡۡ ا]١٢٨:اسورواِلابممتن[ ﴾لَ

Hoàn toàn không phải là việc của Ngươi (Muhammad, 
mà là của Allah. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 128). 
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Còn trong một lời dẫn khác nữa được Albukhari ghi 
nhận là Nabi  đã cầu xin điều xấu cho Safwat bin 
Umayyah, Sahil bin Amru và Alharith bin Hisham nên Allah 
đã mặc khải xuống câu Kinh: 

ٌء  ﴿ ۡ�َ  َِ ۡۡ َ ۡۡ َن � ََ لََك ِم ۡۡ ا]١٢٨:اسورواِلابممتن[ ﴾لَ

Hoàn toàn không phải là việc của Ngươi (Muhammad), 
mà là của Allah. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 128). 

Thiên sứ Muhammad  là một người bề tôi trong 
số các bề tôi của Allah, Người được vinh dự tiếp nhận sứ 
mạng và Lời mặc khải và có nhiệm vụ rao truyền đến cho 
nhân loại, đây là một nhiệm vụ to lớn, một sứ mạng vĩ đại, 
một “chức vụ” cao cả. Nhưng cho dù là vậy thì Người cũng 
không thể tự ban lợi cho bản thân hay gây hại cho ai khác. 

Do đó, Thiên sứ Muhammad  chỉ là một con người phàm 
tục như bao con người phàm tục khác, Người cũng đối mặt 
với bệnh tật, rủi ro, hoạn nạn, đau thương, mất mác giống 
như bao người bình thường khác, chẳng hạn như trong trận 
chiến Uhud, Người đã bị địch tấn công làm bị thương thể 
xác: bị thương ở đầu và gãy vài cái răng cửa. Rồi Người đã 
nói: “Làm sao có thể thành công khi mà một cộng đồng đã 
khiến cho vị Nabi của họ gãy răng như thế” và Người đã 
cầu xin điều xấu cho ba người cụ thể thuộc những người 
ngoại đạo và ba người đó là những kẻ thù địch với Người 
nhất, và Allah đã mặc khải xuống phán rằng: Hoàn toàn 
không phải là việc của Ngươi (Muhammad, mà là của 
Allah. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 128), tức nhiệm vụ của 
Ngươi chỉ là tuyên truyền, kêu gọi họ và chiến đấu với họ, 
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còn việc trừng phạt hay không trừng phạt một ai đó là công 
việc của TA chứ không phải của Người. 

Điều đó không có nghĩa là Thiên sứ  không phải 
là người tốt nhất trong nhân loại mà câu Kinh chỉ muốn nhấn 
mạnh và làm rõ rằng tuy Người là một vị Thiên sứ của Allah 
đầy sự cao quý và vinh dự nhưng Người cũng chỉ là một bề 
tôi của Ngài giống như bao người bề tôi khác của Ngài, 
Người cũng không có khả năng ban lợi cho bản thân hay gây 
hại cho ai khác, bởi đó không phải là công việc của Người. 
Do đó, không được phép ngưỡng mộ và tôn kính Người quá 
mức đến nỗi đưa Người lên một địa vị không thuộc về 
Người, đó là tôn thờ Người cùng với Allah. 

Như vậy, nếu như Thiên sứ của Allah  chỉ là như 
thế thì những người bình thường khác làm sao có đủ tư cách 
được sùng bái cho được? 

Và một điều hữu ích rút ra từ Hadith trên là con 
người nên thận trọng trong việc buông thả chiếc lưỡi của 
mình, khi chúng ta nhìn thấy một người làm bậy, làm sai với 
những điều tội lỗi thì cũng không được cầu xin cho người đó 
nằm ngoài lòng thường xót của Allah, bởi quả thật, Allah đã 
tha thứ cho những người đã làm tổn thưởng vị Nabi của họ 
khi mà Nabi cầu xin Allah ghét bỏ họ, và chính Allah đã 
phán bảo Người : Hoàn toàn không phải là việc của 
Ngươi (Muhammad, mà là của Allah. (Chương 3 – Ali-
Imran, câu 128). 

Một người đàn ông ngoan đạo đi ngang qua một kẻ 
tội đồ thuộc cộng đồng Israel, nói: “Thề bởi Allah rằng Allah 
sẽ không tha thứ cho tên này. Allah đã phán bảo y: Kẻ nào 
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có quyền bắt TA không tha thứ cho người này? Quả thật, TA 
đã tha thứ cho y và xóa hết những việc làm ngoan đạo của 
nhà ngươi”. 

Do đó, bắt buộc một người Muslim phải biết giữ 
chiếc lưỡi của mình lại nếu không nó có thể khiến ta  gặp 
phải những nguy hại to lớn. 

Điều quan trọng nhất là Hadith này cho chúng ta 
một bài học rằng chúng ta không được cầu xin Allah không 
thương xót và bỏ rơi bất cứ người nào làm điều tội lỗi, bởi 
đó không phải công việc của chúng ta mà là thuộc quyền của 
Allah duy nhất, Ngài muốn tha thứ cho ai và muốn trừng 
phạt ai tuỳ ý Ngài. 

Trong trận chiến Uhud cho chúng ta nhiều bài 
học: 

- Rằng Thiên sứ của Allah  không hề biết về điều 
vô hình, quả thật Allah đã hướng dẫn ba người đã bị Người 
cầu xin điều xấu cho họ và họ đã trở thành những người 
Muslim tốt đẹp. 

- Không được tuyệt vọng trong việc hướng dẫn ai đó 
tìm về chân lý ngay cả họ cứ ngoan cố trong sự vô đức tin và 
lầm lạc, bởi Allah là Đấng làm thay đổi trái tim của mỗi 
người. 

- Khẳng định rằng các vị Nabi cũng phải chịu những 
hoạn nạn và tai kiếp để đạt được ân phước và công đức. Nabi 
 nói: 
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يَ ا«ا ِ
َ
َُُماتل يَ ايَلُوَ�ُهْما ِ

َ
َُُماتل يَ ايَلُوَ�ُهْما ِ

َ
َُُماتل نِْبيَاَءا

َ
َشّداتَلاِسابَمًَءاتأل

َ
إَِناِمْ اأ
ا.رلتهاأحدا»يَلُوَ�ُهْما

“Quả thật, những người bị thử thách nhiều hoạn nạn nhất 
là các vị Nabi, sau đó là những người học giả, rồi những 
người ngoan đạo.” (Ahmad). 

- Phải kiên nhẫn và chịu đựng về những rủi ro và tổn 
thương trên con đường tuyên truyền và đấu tranh cho chính 
nghĩa của Allah. 

Trong một Hadith khác do Imam Albukhari ghi 
nhận, ông Abu Huroiroh  thuật lại: Khi Allah mặc khải 
xuống câu Kinh ﴿  �َِ � ََ ۡق

َ ۡۡ ََك � ُ�َ ۡر َعِش ِذ ن
َ

﴾ ٢َوأ  Hãy cảnh báo 
những người thân tộc gần gủi của Ngươi (Muhammad) 
(Chương 26 – Ash-Ahu’ara, câu 214), thì Người  nói: 

اقَُمٍُْشا«ا ْوََهااا-يَااَمْعَاَ
َ
ْلاَكَِمًةا�

َ
ََاا-أ ْمالا ُِ ْ�ُفَا

َ
لتاأ ْماِمَ اتْشَتُ ُِ اَ�نْ ِِ ْن

ُ
اأ

اِمَ ااتهللاِا ْم ُِ اَ�نْ ِِ ْن
ُ
اأ ََ اَمنَاٍفا اَ�دِْد ِِ

ابَ ايَا ال اَ�دَاُسااتهللاِاَشسْئًا ايَا ال ْ�َ ااَشسْئًا
ا اِمَ  اَ�نَْك ِِ ْن

ُ
اأ ََ ا ِِ ِل ََ ُم

ْ
اتك ااتهللاِاَ�دِْد ارَُسوِل اَ�َمَة ِفَيُة ََ ا اَلَ�ا ال ََااتهللاِاَشسْئًا

اَ�نِْكاِمَ ا ِِ ْن
ُ
ََااتهللاِاأ اَمااِشئِْتاِمْ اَماِلا ِِ َشسْئًاالاَلَ�اافَاِطَمُةابِنَْتاُمََمٍداَسِلي

اَ�نِْكاِمَ ا ِِ ْن
ُ
 . ارارلتهاتلا»َشسْئًاااتهللاِاأ

“Này hỡi cộng đồng Quraish! Các ngươi hãy bán bản thân 
các ngươi (cho Allah), Ta không thể giúp ích các ngươi 
được gì trước Allah; này hỡi Abbas con trai của Abdul-
Muttalib! Ta không thể giúp ích được gì cho bác trước 
Allah; này hỡi Safiyah, người bác của Thiên sứ của Allah! 
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Ta không thể giúp ích được gì cho người trước Allah; và 
này hỡi Fatimah con gái của Muhammad! Con cứ xin Ta 
bất cứ nguồn tài sản nào con muốn, Ta không thể giúp ích 
được gì cho con trước Allah.”. 

Nabi  đã rất luôn quan tâm đến vấn đề tuyên 
truyền kêu gọi toàn thể nhân loại nhằm thực hiện theo mệnh 
lệnh của Allah khi Ngài phán bảo Người: 

﴿  َُ ّّا رِ � نِذ
َ

أ  َۡ َ
ا]٢:اسوروايو�س[ ﴾ أ

Ngươi hãy cảnh báo nhân loại  (về nguy cơ của họ ở 
Ngày Sau) (Chương 10 – Yunus, câu 2). 

Người  đã đứng lên thi hành nhiệm vụ tuyên 
truyền, cảnh báo, và khi mệnh lệnh bảo Người phải cảnh báo 
những người thân tộc của Người bởi vì họ là những người 
đáng để Người quan tâm và đối xứ tốt với họ hơn ai hết như 
Allah đã phán: ﴿  َ�ِ � ََ ۡق

َ ۡۡ ََك � ُ�َ ۡر َعِش نِذ
َ

﴾ ٢ َوأ  Hãy cảnh báo 
những người thân tộc gần gủi của Ngươi (Muhammad) 
(Chương 26 – Ash-Ahu’ara, câu 214), thì Người đã tập hợp 
bộ tộc Quraish lại và nói: “Này hỡi cộng đồng Quraish! 
Các ngươi hãy bán bản thân các ngươi (cho Allah), Ta 
không thể giúp ích các ngươi được gì trước Allah;...” tức 
các người hãy cứu bản thân các người thoát khỏi sự trừng 
phạt của Allah bằng Tawhid và các việc ngoan đạo thiện tốt, 
bởi đó là giá trị của sự cứu rỗi, nó không được dựa trên danh 
giá của dòng tộc hay một tầng lớp cao quý nào, những thứ 
này chẳng mang lại bất cứ một giá trị nào nơi Allah cả. 
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Nabi  đã kêu gọi người bác trai và người bác gái 
của Người hãy cứu bản thân của họ khỏi sự trừng phạt của 
Allah bằng Tawhid và các việc ngoan đạo thiện tốt bởi lẽ 
mối quan hệ thân tộc sẽ không mang một giá trị nào để cứu 
họ thoát khỏi sự trừng phạt của Allah. Sau đó, Người  
hướng sang đứa con gái của Người Fatimah  và nói: 
“Con cứ xin Ta bất cứ nguồn tài sản nào con muốn...” bởi 
vì đây là điều mà cha có thể làm được cho con còn đối với 
sự hướng dẫn và sự giành được thắng lợi nơi Thiên Đàng 
cũng như việc thoát khỏi Lửa của Hỏa ngục thì chỉ có thể 
cầu xin một mình Allah mà thôi. Do đó, nếu chính bản thân 
Nabi  cũng không thể giúp ích được gì cho người bác trai 
của Người, người bác gái của Người và ngay cả đứa con gái 
yêu thương của Người thì nói chi đến những người khác. 

Hadith này là lý lẽ để phản đối lại những ai đã cầu 
xin Nabi , những ai đã cầu nguyện đến Người giúp họ 
tránh những điều rủi ro và hoạn nạn cũng như xin Người ban 
phúc lành cho họ, thì đây là đại Shirk mà Allah đã nghiêm 
cấm và ra lệnh cho vị Nabi của Ngài phải cảnh giác và tránh 
xa nó. 

Quả thật, sự gia nhập tôn giáo của Allah sẽ không có 
giá trị trừ phi phải tuyên bố chỉ tôn thờ duy nhất một mình 
Allah, và đó cũng là lời nói mà người Muslim thốt lên lần 
cuối để chia tay với cõi trần. Nabi  nói: 

اتهللاُالَّقنُوتاَموْا«ا
َ
َاإَِ

َ
ََاإِل ا.رلتهامالما»ارَاُ�ْما
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“Các ngươi hãy nhắc người sắp chết của các ngươi nói lời 
Tawhid ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ)” (Muslim). 

Và việc rơi vào điều đi nghịch lại với Tawhid (tức 
Shirk) mang tội lớn hơn cả việc giết con cái của mình. Ibnu 
Mas’ud  thuật lại: 

ا َ َِ اتَل ُت
ْ
ل
َ
اتا-َ�اتهللابليِالسلماا-َسس ّى

َ
اتهللاِاأ اِبنَْد ْ�َظُم

َ
اأ ِِ

ااَلنْ اقَاَل ْنا«
َ
أ

َْعَلاِ�ِا
َ
اَخلََقَكاات اا.»انِّدتالَْهَو ّىاقَاَل

َ
اأ َُُم ُتا

ْ
اقُل ال الََعِظيمم اَذكَِك ُتاإَِن

ْ
اقُل ْنا«

َ
َلأ

َعَماَمَعَكا َْ ْناَ�
َ
َاُفاأ

َ
َكات َ

َ
 .رلتهاتل اراالمالما»َ�ْقاَُلاَلي

Tôi đã hỏi Thiên sứ của Allah tội nào lớn nhất đối với 
Allah? Người bảo: “Đó là việc ngươi gán cho Allah một 
thần linh ngang vai với Ngài trong khi Ngài đã tạo hóa ra 
ngươi”. Tôi nói rằng đó chắc chắn là lớn nhất rồi, nhưng kế 
đến là gì thì Người nói: “Đó là việc ngươi giết con cái của 
ngươi vì sợ chúng ăn mất phần bổng lộc của ngươi” 
(Albukhari, Muslim). 

Việc thờ  phượng Allah là điều tuyên truyền và kêu 
gọi đầu tiên của các vị Thiên sứ. Quả thật, Nabi Ibrahim  
đã kêu gọi cha của Người về điều này, Allah phán về lời kêu 
gọi của Người: 

ََِت  ﴿
َ

َ َشۡ� َ�ٰ ُ�ۡغِ� َعنَك   ََ َو  ُ ُِ ُ�ۡب  ََ َو َمُع  َۡ َ �  ََ ۡعُبُد َما  ََ َِم  سوروا[ ﴾ ٤ا  ٔٗ ل
ا]٤٢:امم�م

“Thưa cha, tại sao cha lại tôn thờ những vật không nghe 
cũng không thấy được và cũng chẳng mang lại lợi ích gì 
cho cha cả?” (Chương 19 – Maryam, câu 42). 
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Nabi của chúng ta, Muhammad , đã kêu gọi nhân 
loại đến với Tawhid trong những mười năm trước khi các 
đạo luật tôn giáo được ban hành mục đích để quan trọng hóa 
nó, và Người cũng cử những người đi tuyên truyền và kêu 
gọi, Người ra lệnh cho họ phải kêu gọi đến với Tawhid trước 
tiên. Như Nabi  đã nói với Mu’azd  khi Người cử ông 
đến Yemen: 

ِتْاإِنََكا«ا
ْ
َلَلاَماارَْدُبوُهْماإِلَىااًاقَْومارَس

َ
ْ اأ ُِ يَ

ْ
ِتاَاِ افَل

ْ
ْهِلاتل

َ
ََااَشَهاَدوِااِِاِمْ اأ ْنا

َ
أ

اتهللاُا
َ
َاإَِ

َ
ا.رلتهاتل اراالمالما»اإِل

“Quả thật, ngươi hãy đến với một nhóm người thuộc dân 
Kinh sách, điều đầu tiên ngươi kêu gọi họ đến với nó là 
chứng nhận lời Tawhid ( ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ)”. (Albukhari, Muslim). 

Nabi Ibrahim  đã cầu nguyện Thượng Đế của 
Người với lời: 

َد  ﴿ ۡعُب َّ  َ
َ

أ  ّ�ِ َوَ�  �ِ ۡب َم َو�ۡجُن َنا ّۡ َ ۡۡ ا]٣٥:اسورواإبمتهيم[ ﴾ ٣�

Và xin Ngài giữ bề tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi 
việc thờ phượng các thần tượng” (Chương 14 – Ibrahim, 
câu 35). 

Ibrahim Attamimi nói: Và ai có thể an toàn tránh 
khỏi sự thử thách sau thời của Nabi Ibrahim ? 

Quả thật, các vị Nabi đều truyền bảo các con của họ 
phải giữ lấy tôn giáo tinh khiết và giáo lý thanh sạch, Allah 
phán:  
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﴿  �ِٰ َٰ ۡ ٓ إَِ ٰ ََِها َّ َو َن فََ�  مُ  َۧو ُ ِ�ّ � ُم  َنَ�ٰ لَُ� ّۡ � َ َّ � َّ ِ ِ�ّ إ َٰب ََ وُب  ُُ َوَ�ۡع  ِ ه َِِي َ
 ََ و ُِم ل َۡ م َم نُت

َ
َوأ  َّ ِ ّن إ َُ و ُم ا]١٣٢ا-ا١٢٤:اسورواتلقمو[ ﴾ ١ََ

Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó cho các con của Y, và 
Yaqub (Jacob) ( cũng dặn dò các con y như thế, Y nói: 
Này các con! Quả thật, Allah đã chọn cho các con một 
tôn giáo, bởi thế, các con hãy đừng chết trừ phi các con là 
những người Muslim (thần phục Allah). (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 124 – 132). 

Và quả thật, Nabi Ya’qub  đã hỏi các con khi 
đang nằm trên giường chờ chết, Allah phán: 

ن   ﴿ ََ ِم و ُد ۡعُب ََ ِ َما  ه ِِي َ�ِ َۡ قَاَ   ِ ۡوُ  إ َۡم وَب �ل ُُ َ�ۡع  َ�َ َح  َۡ ِ آَء إ َد ُشَه ۡم  ۡم ُكنُت
َ

أ
 ٓ اََا َٰه َء ََ َٰهَك ۡ ََ ِ ُد إ ۡعُب ََ  ْ ُوا ي� قَال ِد ۡع ََ �ِٰ َٰ ۡ َِك إَِ ٰهٗ  ۧ� ََ ِ َٰق إ ََ �ۡ ٰعِيَل ۡ َٰ �ۡ ٰ َم ۡ ََ دٗ ا  ا ِح

 ََ و ُِم ل َۡ ُۡ ۥ  ُن َ�ُ ۡ ََ ا]١٣٣:اسورواتلقمو[ ﴾ ١َو

Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã 
chứng kiến cảnh Yacob sắp từ trần khi Người bảo các 
con của Người: Các con sẽ thờ phượng ai sau khi ta mất? 
Các con của Người thưa: Chúng con sẽ thờ phượng 
Thượng Đế của tổ tiên của 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). 
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Nói Về Lới Phán Của Allah 
Mãi đến khi lòng của họ (các Thiên thần) hết sợ, lúc đó 

họ mới lên tiếng hỏi: “Thượng Đế của quí vị phán gì 
vậy?”. Họ (các tín đồ) đáp: “Chân lý”. Quả thật, Ngài là 

Đấng Tối Cao và Vĩ Đại. (Chương 34 – Saba’, câu 23). 

Allah là Đấng đã tạo ra các Thiên thần từ ánh sáng, 
Ngài ban cho họ những quyền năng và sức mạnh mà chỉ có 
Ngài mới biết rõ như thế nào. Tuy nhiên, họ không một 
thuộc tính nào chia sẻ cùng với Allah trong tạo hóa cũng như 
trong việc được thờ phượng, mà họ chỉ là những bề tôi của 
Allah, họ tuyệt đối tuân phục và chấp hành theo lệnh của 
Ngài, như Ngài đã phán: 

﴿  ََ و َُ َۡ ُۡؤ ََ َما ُ و َوَ�ۡفَعلُ ۡم  ُه ََ َۡ َ
أ َ َمآ  َّ � ََ و ُص َ�ۡع ا]٦:اسورواتلْم�م[ ﴾  ٦َّ 

Họ không bao giờ bất tuân Allah một điều gì một khi 
Ngài ra lệnh và họ tuyệt đối thi hành đúng theo những gì 
được lệnh. (Chương 66 – Attahrim, câu 6). 

Vị Thiên thần tốt nhất trong các vị Thiên thần là đại 
Thiên thần Jibril  vì ngài là vị được Allah giao trách 
nhiệm tiếp nhận Lời mặc khải từ Ngài và truyền lại cho các 
vị Thiên sứ của Ngài. Quả thật, Thiên sứ Muhammad  đã 
từng nhìn thấy nguyên hình của đại Thiên thần, ngài có tới 
600 chiếc cánh. Nếu đây là tạo vật vĩ đại nhất trong các tạo 
vật thì Đấng tạo hóa ra nó chắc chắn sẽ vĩ đại nhất, vậy thì 
cái gì khác Ngài làm sao có thể được thờ phượng cùng với 
Ngài? 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói:  
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ااإَِذتاقََضاتهللاُا«ا اِلَقْوِلِ ِاَهااُخْلَعانًا َْ ْجِن
َ
ابِس ُة َِ َمَمئِ

ْ
َ�ِتاتك َ ََ ا اِكاتكَاَماِء ْمَم

َ
تأل

ُهْماَذكَِكا ُِ ْفَوتٍنااَ�نُْف ََ ا ِالَِةاَعَ
ْ
َُ عَ  ﴿اَككّال ا فُّزِ ََ ِ ّحٰ إ ا َح ََ ْ َما ُوا ۡم قَال ُو�ِِه ن قُل

 �ُِ ب َُ ِ َ �ۡل َو �ۡلَع َوُه  ۖ ّق َ�ۡ � ْ ُوا ۡمۖ قَال َرَ�ُ� اسدس[ ﴾ ٢قَاَ   اسورو رلتهاا»ا]٢٣:
ا.تل ارا

“Khi Allah sắc lệnh một lệnh trên trời, các Thiên thần sẽ 
đập các chiếc cánh của họ một cách phủ phục và kính sợ 
bởi lời phán của Ngài giống như tiếng của sợi dây xích 
đánh lên tảng đá, và họ sự thi hành theo mệnh lệnh. Mãi 
đến khi lòng của họ (các Thiên thần) hết sợ, lúc đó họ 
mới lên tiếng hỏi: “Thượng Đế của quí vị phán gì vậy?”. 
Họ (các tín đồ) đáp: “Chân lý”. Quả thật, Ngài là Đấng 
Tối Cao và Vĩ Đại. (Chương 34 – Saba’, câu 23).” 
(Albukhari). 

Thiên lệnh sẽ được truyền xuống, các Thiên thần ở 
tầng trời bên trên sẽ truyền xuống cho các Thiên thần ở tầng 
trời bên dưới, cứ như thế thiên lệnh của Allah được truyền 
xuống cho các Thiên thần ở tầng trời hạ giới, ở đây những 
tên Shaytan thuộc loài Jinn sẽ đi lên để nghe lén, có thể 
chúng nghe ngóng được một ít trước khi chúng bị xua đuổi 
bởi những hỏa tiễn (các vì sao dùng để ném Shaytan được 
gọi là hiện sao băng), và cũng có thể chúng bị trúng những 
hỏa tiễn mà không nghe ngóng được gì, thế là chúng đã thêm 
vào với cả trăm thông tin giả dối. 

Thiên sứ của Allah  cho chúng ta biết về tình 
trạng của các Thiên thần khi họ nghe thấy Lời mặc khải của 
Allah truyền cho đại Thiên thần Jibril  - Ngài ra lệnh cho 
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đại Thiên thần những gì Ngài muốn - thì các Thiên thần 
khiếp sợ và rùng mình vì Lời phán của Ngài. Rồi sau khi 
lòng của họ hết sợ thì họ lại hỏi nhau Thượng Đế của quí 
vị phán gì vậy? . Ngài là Đấng Chân lý, lời phán của Ngài 
là Chân lý và sự kêu gọi của Ngài là Chân lý: Quả thật, 
Ngài là Đấng Tối Cao và Vĩ Đại  , Ngài Tối Cao và Toàn 
Mỹ về mọi phương diện, Ngài tối cao về bản chất của Ngài, 
Ngài tối cao về quyền năng và tối cao về quyền lực, Ngài là 
Đấng không có thứ gì lớn hơn và vĩ đại hơn. 

Và lời phán của Allah Mãi đến khi lòng của họ 
(các Thiên thần) hết sợ là bằng chứng rõ ràng cho việc 
phải thờ phượng một mình Allah duy nhất, Ngài là Đấng Tối 
Cao đáng được thờ phượng, còn các Thiên thần không đáng 
được thờ phượng bởi lẽ những ai thể hiện sự khiếp sợ, rùng 
mình thì không đáng để thờ phượng. Do đó, người nào thờ 
phượng họ và cầu xin họ giải nạn hay cầu xin họ ban phúc 
thì người đó đã rơi vào đại Shirk. 

Quả thật, một số học giả đã nói về câu Kinh này 
rằng nó đã cắt đứt những mạch máu Shirk trong trái tim. 

Và trong câu Kinh nói lên hai thuộc tính của Allah: 
Thuộc tính Tối cao của Ngài, Ngài tối cao nhất trên tất cả 
mọi thứ; và thuộc tính nói chuyện của Ngài, Allah là Đấng 
nói những gì Ngài muốn, lúc nào và khi nào Ngài muốn. 

Những tên Shaytan đèo nhau lên đến tầng trời hạ 
giới để nghe ngóng các Thiên thần nói chuyện và bàn tán về 
lời phán truyền của Allah về một mệnh lệnh nào đó mà Ngài 
đã sắc lệnh trên trời, có lúc chúng cũng nghe thấy một ít vì 
may mắn tránh được các hỏa tiển mà các Thiên thần canh 
gác ném chúng, rồi chúng đem về trái đất nói lại với những 
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tên bói toán và ma thuật nhưng chúng đã thêm vào hàng 
trăm thông tin giả dối. 

Sau đó, những tên thầy bùa, thầy bói lại thêm vào 
trăm điều giả dối khác, để rồi chúng lừa gạt những người 
thiếu suy nghĩ, kém hiểu biết, và những người yếu đuối. Do 
đó, những gì mà các tên thầy bói nói có thể chỉ có một vài 
điều là đúng còn lại đều là giả dối, và bùa ngải và bói toán là 
điều sai trái được giáo luật xem là vô đức tin với Allah, 
Đấng vĩ đại. 

Ông Annawwas bin Sam’an thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

اتا« َرتَد
َ
اأ ااهللاُاإَِذت َوْحِ

ْ
ابِاك لََم َِ ارَ ْمِمهِ

َ
ابِس ايُوِح ْن

َ
اأ ْتال َِ َخ

َ
اأ َوْحِ

ْ
ابِاك لََم َِ ارَ َلذَِذت

ْلاقَاَلارَْبَدواا-تكَاَماَلتتارَْجَفةا
َ
فََِِذتاَسِمَيالالََجَلاَبَزااَخْوفًااِمْ اتهللاِالاَشِديَدواا-أ
ْهلاتكَامَا

َ
كَِكاأ َِ ِعُقوتالََخّملتاِ�ِابِ َُ سِاااَلتتا

ْ
َللاَمْ ايَْمفَياَرأ

َ
:اُسَ ًدتاَ�يَُتوناأ

�لا اتهللاُالاِجْ�ِ ُِ َرتَدااَ�يَُكّم
َ
ةالاِمْ الَْحيِابَِمااأ َِ َمَمئِ

ْ
اتك ُكََماالاَ�يَْمِجاِجْ�ِ�لاَعَ

ُا
َ
ل
َ
اَهاااَمَماَِِاَماٍءاَسس َِ �لا:اَمَمئِ نَاايَااِجْ�ِ

الاَماَذتاقَاَلاَر�ن ُن َ
ْ
�لاقَاَلاتل َ�يَُقولاِجْ�ِ

�لا اِجْ�ِ ِِ اَ�يَنْاَ �ل اِجْ�ِ اقَاَل اَما اِمثْل هْم
اُكن اَ�يَُقوكُوَن اقَاَل َتِد 

ْ
اتل َعِ ن

ْ
اتل لَُهَو

َمَمُهاتهللاُابِا
َ
اَحيُْثاأ َوْحِ

ْ
انِااك َْ ا.رلتهاأبوادتلدا»اُسدْ

“Khi nào Allah muốn mặc khải mệnh lệnh của Ngài thì 
Ngài nói bằng sự truyền cảm mặc khải, và khi nói bằng 
truyền cảm mặc khải thì các tầng trời sẽ chấn động bởi nó. 
Chúng chấn động dữ dội vì khiếp sợ Allah, Đấng Tối Cao. 
Và khi nào các cư dân của các tầng trời nghe thấy thì tất 
cả đều cúi xuống quì lạy phủ phục Allah, vị đầu tiên 
ngẩng đầu lên là đại Thiên thần Jibril, thế là Allah sẽ nói 
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với đại Thiên thần về lời mặc khải của Ngài những điều 
Ngài muốn, sau đó đại Thiên thần sẽ đi ngang qua các 
Thiên thần khác, mỗi lần đi ngang qua một tầng trời nào 
đó thì các Thiên thần của tầng trời đó sẽ hỏi đại Thiên 
thần: Thượng Đế của chúng ta phán gì thưa Jibril? Đại 
Thiên thần Jibril nói: Ngài phán điều Chân lý và Ngài là 
Đấng Tối Cao và Vĩ Đại, thế là tất cả các Thiên thần đều 
nói giống như lời của đại Thiên thần Jibril,và đại Thiên 
thần Jibril sẽ truyền Lời mặc khải tới nơi nào mà Allah ra 
lệnh.” (Abu Dawood). 

Chỉ có một mình Allah duy nhất là Đấng Vĩ Đại và 
Tối Cao còn tất cả mọi vạn vật trong vũ trụ đều phải hạ mình 
khúm núm trước Ngài, mỗi khi Ngài phán một điều gì đó 
Ngài muốn từ Lời mặc khải của Ngài các tầng trời phải chấn 
động bởi lời phán của Ngài vì chúng khiếp sợ Ngài. Đây là 
bằng chứng cho thấy các tầng trời thật sự nghe thấy lời phán 
của Allah và chúng thực sự sợ Ngài. 

Quả thật, Allah đã cho chúng ta biết trong Kinh sách 
của Ngài rằng những tạo vật vĩ đãi này nhận thức được sự vĩ 
đại của Thượng Đế chúng và chúng tán dương và ca ngợi 
Ngài, Ngài phán: 

ّنۚ  ﴿ ِۡيِه ن  َوَم  ُِ ض
َ ۡۡ َو� ۡبُع  َّ ل �  ُٰ َٰ ٰ َٰ َّ ل ُِح َ�ُ � ّب ََ ُ ُِح  � ّب ََ ُ �  َّ ِ ٍء إ ۡ�َ ن  َۡ ّمِ

ن  �ِٰ ََ َو ِۦ  ِده مۚۡ ِ�َۡم بِيَحُه َۡ َ �  ََ و ُه َُ ۡف ََ  َّ
ا]٤٤:اسورواترستء[ ﴾ 

Bảy tầng trời và trái đất cùng với tất cả mọi vạn vật 
giữa trời đất đều tán dương Ngài (Allah). Không có bất 
cứ vật gì mà không tán dương Ngài cả, tuy nhiên, các 
ngươi không hiểu được lời tán dương của chúng mà 
thôi. (Chương 17 – Al-Isra, câu 44). 
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Và nếu như các tầng trời vĩ đại nhận thức được sự vĩ 
đại của Allah và khiếp sợ Ngài trong khi chúng chỉ là những 
tạo vật vô tri thì làm sao loài người với cơ thể yếu đuối và bé 
xíu thế kia lại không biết sợ Ngài? 

Việc vĩ đại hóa Allah và tôn vinh Ngài cũng như sợ 
Ngài sẽ thúc đẩy người bề tôi đến với những hành động tuân 
lệnh và từ bỏ những điều Haram, và khi nào nỗi sợ đã cư 
ngụ trong tim thì nó sẽ đốt cháy hết những ham muốn của 
bản thân. 

Và đức tin Iman nơi Allah sẽ không được hoàn thiện 
trừ phi phải vĩ đại hóa và tôn vinh Ngài, và việc vĩ đại hóa 
và tôn vinh Ngài sẽ không được hoàn thiện trừ phi phải vĩ 
đại hóa cũng như tôn vinh mệnh lệnh của Ngài. Và bậc cấp 
đầu tiên của sự vĩ đại hóa và tôn vinh mệnh lệnh của Ngài là 
tin tưởng vào nó, kế đến là kiên quyết chấp hành theo mệnh 
lệnh của Ngài, sau đó là nỗ lực phấn đấu thi đua để hoàn tất 
theo chỉ đạo của Ngài. 
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Shafa’ah 
(Sự Can Thiệp) 

Trên cõi thế gian này, con người luôn cần đến nhau 
đặc biệt là trong mối quan hệ đời sống, họ cần nhau trong 
việc tìm kiếm lợi ích và chống chọi với hoạn nạn và rủi ro. 
Và quả thật, con người luôn liên kết với nhau để hỗ trợ cho 
nhau trong việc cải thiện nhu cầu cuộc sống của họ, người 
này nhờ vả người kia giúp đỡ khi cần thiết. 

Shafa’ah là trung gian can thiệp cho người khác 
trong việc tìm kiếm cái lợi và đẩy lùi sự thiệt hại. Những 
người thờ đa thần của thời đại trước kia rơi vào Shirk chỉ vì 
họ nhờ vả những kẻ trung gian can thiệp cho họ giống như 
Allah đã phán cho biết về họ. Đó là điểm mấu chốt Shirk, họ 
thờ phượng các bụt tượng và nói rằng các bụt tượng này sẽ 
là những vị trung gian can thiệp cho họ ở nơi Allah, họ Shirk 
với Allah trong việc Du-a (cầu nguyện khấn vái), cầu xin 
giải nạn và những điều tương tự khác. Với những việc làm 
này, họ tưởng rằng họ đã tôn vinh và vĩ đại hóa Allah nhưng 
thực chất họ đã khinh thường Ngài, bởi vì Ngài là Đấng am 
tường mọi sự việc, Ngài có quyền năng tuyệt đối nên Ngài 
không cần đến bất cứ kẻ trung gian can thiệp nào giữa người 
bề tôi của Ngài và Ngài. Chỉ có những vị vua trên thế gian 
mới cần đến những kẻ can thiệp làm trung gian giữa họ và 
thần dân của họ nguyên nhân là vì kiến thức hiểu biết của họ 
không toàn diện hoặc năng lực của họ không đủ nên họ phải 
cần những kẻ trung gian can thiệp trợ giúp họ. Còn Allah là 
Đấng Tối Cao và Toàn Năng, kiến thức của Ngài toàn vẹn 
tuyệt đối, Quyền năng của Ngài vô song, quyền lực của Ngài 
vượt trội trên mọi quyền lực, cho nên Ngài không cần đến 
bất cứ ai làm vị trung gian can thiệp ở nơi Ngài. Bởi vậy, sự 
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can thiệp ở nơi Ngài sẽ không có ngoại trừ Ngài cho phép vì 
quyền lực tối cao và sự vĩ đại của Ngài. 

Shafa’ah gồm có hai dạng: dạng Shafa’ah không 
được chấp nhận, đó là nhờ vả ai (vật) khác Allah về những 
điều mà người (vật) đó không hề có khả năng ngoại trừ 
Allah, dạng Shafa’ah thứ hai là dạng Shafa’ah được khẳng 
định trong giáo luật, đó là sự cầu xin sự can thiệp từ nơi 
Allah, nó chỉ được phép đối với những người của Tawhid 
vào Ngày Phán xét kèm theo hai điều kiện:  

- Người can thiệp cầu xin ân xá phải là người được 
Allah cho phép quyền can thiệp cầu xin. 

- Chỉ được phép can thiệp cầu xin ân xá cho những 
đối tượng Ngài cho phép. 

Và con người đối với Shafa’ah có cả thảy ba thành 
phần: một thành phần phủ nhận nó như những người Do thái 
và Thiên Chúa giáo, còn những người Khawarij (những 
người theo trường phái có quan niệm rằng người tín đồ 
Muslim phạm bất cứ tội gì đều là Kafir); một thành phần thứ 
hai khẳng định có sự Shafa’ah nhưng lại quá mức trong sự 
khẳng định này đến nỗi họ đã cho phép cầu xin Shafa’ah từ 
các vị lãnh đạo Islam hay những người ngoan đạo; và thành 
phần thứ ba là thành phần trung lập giữa hai thành phần đầu, 
họ là những người của phái Sunnah và Jama’ah, những 
người này khẳng định và thừa nhận Shafa’ah đúng theo giáo 
lý Islam giống như Allah đã đề cập đến trong Kinh sách 
(Qur’an) của Ngài. Allah phán: 
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َوِ�ّۖ  ﴿ ِۦ  نِه و َُ ن  ََ لَُهم ّمِ ۡۡ ۡم لَ َرّ�ِِه ْ إَِ�ٰ  ٓوا ُ�َ ۡ�ُ َ
َ

أ  ََ و فُ ا َن َ�َ ُ ِ َّ � ِ ِه ۡر َ نِذ
َ

ََ  َوأ َو
ََ َشفِيۖع  و ُُ َ�ّت ۡم  ا]٥١:اسورواتألنعا [ ﴾ ٥ّلَعّلُه

Và hãy dùng Nó (Qur’an) để cảnh báo những ai sợ việc 
sẽ bị tập trung trình diện trước Thượng Đế của họ, rằng 
sẽ không có một người bảo hộ hay một người can thiệp 
nào ngoài Ngài có thể giúp đỡ họ được. Mục đích để cho 
họ sợ Allah mà giữ mình khỏi phạm tội. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 51). 

Allah phán bảo với vị Nabi của Ngài, Muhammad 
 lấy Qur’an cảnh báo những ai biết sợ cho ngày mà họ sẽ 
được phục sinh trở lại và được triệu tập trình diện trước 
Ngài, và những người này là những người có đức tin toàn 
tâm hướng về Ngài, họ là những người không bao giờ nhận 
lấy ai (vật) khác Allah là kẻ bảo hộ hay làm kẻ can thiệp cho 
họ mà chỉ tuyệt đối hướng mọi tâm niệm, mọi hành động của 
họ đến với một mình Allah duy nhất, họ chỉ mong đợi và hy 
vọng ân phúc nơi Ngài và chỉ sợ sự trừng phạt và gây hại 
của Ngài. 

Ibnu Kathir  nói: Vào Ngày đó họ sẽ không có 
một người bảo hộ hay một người can thiệp nào ngoài 
Ngài có thể giúp đỡ họ được. Mục đích để cho họ sợ 
Allah mà giữ mình khỏi phạm tội. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 51)., do đó, trên cõi thế gian này họ chỉ biết cố 
gắng làm những việc làm mà Allah hài lòng và sẽ cứu họ 
thoát khỏi sự trừng phạt ở Ngày Sau, họ không màng đến 
những kẻ can thiệp nào cả, vì điều đó sẽ phủ định lòng thành 
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tâm của họ đối với Allah và vì Ngài sẽ không chấp nhận một 
người bề tôi nào làm những việc làm vì ai (vật) khác Ngài. 

Việc Shafa’ah là điều thuộc quyền của Allah duy 
nhất, như Ngài đã phán: 

 ﴿  ۖ ا ُة َ�ِيٗع َٰع ِ �لّشَ� ّ ِ َّ ٰ  قُل  َٰ َّ ُك �ل ۡل ُۡ ۥ  ُ�ّ ََ ََۡجُعو ُ ُ ِ ه ۡ ََ ِ ّم إ �ُ � ِِ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ٤ ﴾ 

ا]٤٤:اسورواتكزمم[

Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi sự cầu xin ân xá 
đều thuộc quyền của Allah cả, Ngài nắm quyên thống trị 
các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được đưa về  
gặp Ngài trở lại”. (Chương 39 – Azzumar, câu 44). 

Không được phép cầu xin ai khác ngoại trừ Allah 
bởi nó là một hình thức thờ phượng, do đó, người nào cầu 
xin điều đó từ ai (vật) khác ngoài Allah như các Thiên thần, 
các vị Nabi, và những vị ngoan đạo thì người đó đã phạm 
vào đại Shirk. 

Allah, Đấng Tối Cao phán trong câu Kinh trước câu 
Kinh đó: 

َشۡ�  ﴿  ََ و ُُ ِ َ�ۡمل  ََ  ْ ُوا َۡو َ�ن َول
َ

أ ۚ قُۡل  ُشَفَعآَء  ِ َّ � َِ و َُ ن  ْ ِم وا َُذ ِم �ّ�
َ

ََ  ٔٗ أ و َ�ۡعُِلُ  ََ َو ا 
ا]٤٣:اسورواتكزمم[ ﴾ ٤

Há họ đã nhận những kẻ không phải là Allah làm 
những vị can thiệp giùm họ? Hãy bảo họ: “Dẫu cho 
chúng không có quyền hành gì cũng không có lý trí nữa 
hay sao?” (Chương 39 – Azzumar, câu 43). 
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Allah cho biết rằng việc tìm kẻ can thiệp cho việc 
cầu xin ân xá theo cách đó là không biết suy nghĩ và không 
đúng theo giáo lý của Ngài. 

Lời phán của Allah Ngài nắm quyền thống trị các 
tầng trời và trái đất ý muốn xác nhận rằng việc tìm kiếm 
kẻ can thiệp ngoài Ngài là hoàn toàn sai quấy bởi lẽ tất cả 
mọi quyền thống trị đều nằm ở trong tay Ngài, cho nên chỉ 
có Ngài mới là Đấng quyết định, không có bất cứ ai (vật gì) 
có quyền can thiệp ngoại trừ Ngài cho phép. 

Ibnu Jarir  nói: Khi mà những kẻ ngoại đạo nói rằng 
chúng tôi thờ phượng các thần tượng chỉ vì muốn đến gần 
Allah hơn thôi thì Allah phán: Ngài nắm quyền thống trị 
các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được đưa về  
gặp Ngài trở lại.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ً ن َ�ا َۡ ِ قُ َّ � َِ و َُ ن  ْ ِم وا ُذ َ�ّ َن � ُ ِ َّ ُم � ُه َ َُ َ ََ ن ۡو ْ َ�ۡنُهۡمۚ فَلَ وا َل َۡل َض الَِه ۖۖ َ ا َء
 َ� ُواْ  َوَما َ�ن ۡم  ُه ُُ َ�ٰلَِك إِۡف ََ َو و ُ ََ ا]٢٨:اسورواتألحقاف[ ﴾ ٢ۡف

Thế tại sao những kẻ mà chúng nhận làm những thần 
linh ngoài Allah, một hình thức đưa họ đến gần Ngài, 
không đến giúp họ đi? Không, chúng đã bỏ họ đi mất 
dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ và là một điều mà họ 
đã bịa đặt. (Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 28). 

Một trong những biểu hiện sự vĩ đại, tối cao và 
quyền lực của Allah là không một ai dám can thiệp cho ai 
vào Ngày Phán xét ngoại trừ những ai Ngài cho phép như 
Ngài đã phán: 
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﴿  َّ ِ ۥٓ إ َدهُ �َۡشَفُع ِعن ي  ِ َّ ا � ََ ن  ۦِۚ َم ِه ن َۡ ِ ِِ ا]٢٥٥:اسورواتلقمو[ ﴾ َ

Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có 
phép của Ngài? (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). 

Đây là câu hỏi mang tính phủ định tức không có bất 
cứ ai có thể can thiệp với Ngài nếu như Ngài không cho 
phép. 

Và đây là lý lẽ để bác bỏ việc những người thờ đa 
thần nhận lấy những kẻ can thiệp ngoài Allah từ các vị Thiên 
thần, các vị Nabi cũng như những người ngoan đạo, tưởng 
rằng những vị đó có thể can thiệp cho họ nơi Allah. 

Allah đã trình bày rõ rằng vào Ngày Phán xét sẽ 
không một ai được phép nói chuyện trừ phi Ngài cho phép 
và sự can thiệp cầu xin ân xá chỉ xảy ra vào Ngày Sau theo 
phép của Ngài mà thôi, Ngài phán: 

ِذٖ  ﴿ َۡوَمس ۥ  ُ ُ�َ رَِ�َ  َو ُٰن  َٰ ۡح َّ ََ َ�ُ �ل ِ َ
َ

أ ۡن  َّ َم ِ ُة إ َُنَفُع �لّشَ�َٰع  َّ َٗ ۡو سوروا[ ﴾١ قَ
ا]١٠٩:اطِ

Vào Ngày đó, việc can thiệp sẽ vô giá trị ngoại trừ người 
nào mà Đấng Rất mực Độ lượng cho phép và Ngài hài 
lòng và chấp thuận cho y lên tiếng. (Chương 20 – Taha, 
câu 109). 

Allah, Đấng Tối Cao phán rõ rằng sự can thiệp cầu 
xin ân xá chỉ diễn ra trong hai điều kiện: sự cho phép của 
Thượng Đế đối với ai được ban cho quyền can thiệp, và sự 
chấp thuận cũng như hài lòng cho người được phép can 
thiệp. Và Allah sẽ không chấp nhận và hài lòng với những 
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lời nói, những việc làm công khai hay thầm kín ngoại trừ tất 
cả đều vì Allah. 

Allah phán trình bày rõ rằng các Thiên thần với địa 
vị quyền năng to lớn ở nơi Allah mà cũng không thể can 
thiệp một điều lợi nào cho một ai trừ phi Allah cho phép họ 
can thiệp cầu xin cho ai mà Ngài muốn từ đám bề tôi của 
Ngài, và những ai được cầu xin ân xá phải là người hoàn 
toàn không dính vào Shirk. Như vậy, ngay cả các Thiên thần 
được Allah ban cho những quyền năng nhất định cũng không 
có quyền tự ý can thiệp thì nói chi đến những ai khác trong 
tạo vật của Allah, Ngài phán: 

َشۡ�  ﴿ ۡم  َشَ�َٰعُتُه  �ِ ۡغ َُ  ََ   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ِِ �ل ن ّملَٖك  م ّمِ ََ  ًٔ َوَ� ََ ۡ
ََُ َ

َ
ِد أ ۡع ََ ن   َّ ِم ِ ا إ

 ٰ�َ َۡ َوَ� �ََشآُء  ن  ُ لَِم َّ ا]٢٦:اسورلواتل م[  ﴾٢�

Và có bao nhiêu Thiên thần trong các tầng trời mà sự 
can thiệp chẳng có kết quả gì trừ phi Allah chấp thuận 
cho ai mà Ngài muốn và hài lòng. (Chương 53 – Annajm, 
câu 26). 

Việc cầu xin sự can thiệp Shafa’ah đến các vị Nabi, 
các vị ngoan đạo đã chết là điều Haram, chẳng hạn như một 
người nói: Hỡi Nabi của Allah! Xin Người hãy can thiệp xin 
Thượng Đế của Người tha thứ cho tôi, hoặc hỡi vị ngoan đạo 
tên gì đó! Hãy can thiệp xin Thượng Đế của ngài giải nạn 
cho tôi, ... 

Việc cầu xin can thiệp này là Haram bởi nó tổng hợp 
hai điều nghiêm trọng: 

Thứ nhất: Cầu xin đến ai khác ngoài Allah và đó là 
đại Shirk. 
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Thứ hai: So sánh Đấng Tạo Hóa với tạo vật khi họ 
tìm đến kẻ trung gian làm chiếc cầu nối giống như con người 
khi muốn liên hệ với một vị lãnh đạo cấp cao nào đó thì phải 
thông qua kẻ trung gian chứ không thể liên hệ trực tiếp 
được, hoặc các vị lãnh đạo cấp cao không thể hiểu được một 
vấn đề nào đó nên phải nhờ đến kẻ can thiệp. Đây là sự so 
sánh sai lệch bởi lẽ Thượng Đế là Đấng Tối Cao, Ngài am 
tường mọi tình huống, mọi vấn đề của các bề tôi của Ngài, 
không có bất cứ điều gì nằm ngoài sự hiểu biết và điều hành 
của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán trong chương Saba’: 

﴿  ٖ ّر  ََ اَ   َُ ۡث ََ ِم و ُُ ِ َ�ۡمل  ََ  ِ َّ � َِ و َُ ن  م ّمِ ۡمُت زََ� َن  ُ ِ َّ � ْ وا ُع َۡ ِٰ   قُِل � َٰ ٰ َٰ َّ �ل  ِِ
كٖ  ن ِ�ۡ َما ِم ِۡيِه ۡم  َوَما لَُه  ِِ ض

َ ۡۡ � ِِ  ََ م مِّ  َو ۥ ِمۡنُه �ٖ َوَما َ�ُ ِه ََ ُع  ٢ ن  َف ََ َُن َو
ۥۚ  ُ�َ ََ ِ َ

َ
أ ۡن  َِم َّ ل ِ إ ۥٓ  َدهُ ُة ِعن َٰع ا]٢٣،  ٢٢:اسورواسدس[ ﴾ �لّشَ�

Hãy bảo họ: “Hãy cầu nguyện ngoài Allah những kẻ mà 
các người xác nhận là thần linh của các người. Chúng 
chẳng kiểm soát được một vật gì trong các tầng trời và 
trái đất cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử đi 
chăng nữa; và chúng không có sự hợp tác nào trong trời 
đất cả; và trong bọn chúng không có một tên nào là vị 
ủng hộ của Ngài cả. Và việc can thiệp với Ngài (Allah) 
chẳng có hiệu lực gì trừ phi với ai mà Ngài cho phép. 
(Chương 34 – Saba’, câu 22, 23). 

Có nghĩa là: Này Muhammad! Ngươi hãy nói với 
những người thờ đa thần Hãy cầu nguyện ngoài Allah 
những kẻ mà các người xác nhận là thần linh của các 
người để xin chúng giải nạn cho các người nhưng thực chất 
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Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì trong các tầng 
trời và trái đất cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên 
tử đi chăng nữa thì làm sao chúng có thể mang lại cho các 
người điều tốt lành hay giúp các người thoát nạn. Sự kiểm 
soát, điều hành và chi phối các tầng trời và trái đất đều chỉ 
nằm ở trong tay Allah chúng không có sự hợp tác nào 
trong trời đất cả và chúng cũng không phải là những vị 
tương trợ cho Ngài một điều gì vì trong bọn chúng không 
có một tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả. Do đó, không ai 
có quyền can thiệp cầu xin ân xá cho một ai ngoại trừ được 
phép của Ngài và đó là lời phán Và việc can thiệp với 
Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phi với ai mà Ngài 
cho phép . Allah phán phủ nhận lời nói của họ khi họ nói: 

﴿ ََ و ُد َا  َوَ�ۡعُب ُؤن ٰ ََ ُشَف ٓءِ  ََ ُؤ ٰ�َ ََ ُو ول ُُ َوَ� ۡم  ََ َُنَفُعُه َو ۡم  ُه َ�َُ ُ  ََ َما   ِ َّ � َِ و َُ ن  ِم
َنّ�ِ  َُ َ

ِۚ قُۡل � َّ َد � ۥ  ُٔ ِعن ُه َٰن ََ ُ�ۡب  � ِِ ض
َ ۡۡ � ِِ  ََ َو   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ِِ �ل ُم  َ�ۡعلَ  ََ َِما  َ َ َّ � ََ و

 ََ و �ُ ِ�ُۡ � َٰ ٰ َ�ّما  �ََ ا]١٨:او�سسورواي[ ﴾ ١َوُ

Và họ thờ phượng ngoài Ngài những kẻ đã không làm 
hại cũng chẳng mang lợi gì cho họ và họ nói: “Những vị 
này là những vị can thiệp giùm cho chúng tôi với Allah”. 
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Phải chăng các người muốn 
báo cho Allah biết điều mà Ngài không biết trong các 
tầng trời và trái đất hay sao? Quang vinh và trong sạch 
thay Ngài! Quả thật Ngài là Đấng Tối Cao và vượt hẳn 
những điều mà họ đã tổ hợp với Ngài!” (Chương 10 – 
Yunus, câu 18). 
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Học giả Ibnu Qayyim  và những vị học giả khác 
nói về câu Kinh này: Câu Kinh này sẽ cắt đứt hết những 
mạch máu Shirk trong con tim của những ai hiểu được nó. 

Những người được nhận ân huệ can thiệp cầu xin ân 
xá là những người của Tawhid, Allah không cho phép cầu 
xin ân xá cho bất cứ người nào ngoài những người của 
Tawhid như Ngài đã phán: 

ۡرََُرٰ  ﴿ ِن � َِم َّ ل ِ ََ إ و ُع �َۡشَف  ََ ا]٢٨:اسورواتألنبياء[ ﴾َو

Và họ không thể can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ 
người nào mà Ngài hài lòng. (Chương 21 – Al-Ambiya’, 
câu 28). 

Nabi  đã cho biết rằng vào Ngày Phán Xét, Người 
đến trình diện trước Allah, cúi đầu quỳ lạy và nói lời tán 
dương Ngài và Ngài phán bảo Người: 

َسَكا «
ْ
اَلتْشَفْياََُشَفْياا  َلقُْلاُُْاَميْا يَااُمََمُداتْرَ�ْياَرأ ُِ ََ رلتهاتل ارااا»لََسْلاُ�ْع

ا.لمالم

“Nào Muhammad! Ngươi hãy ngẩng đầu lên, Ngươi hãy 
nói lời nói của Ngươi sẽ được lắng nghe, Ngươi hãy cầu 
xin Ngươi sẽ được ban cho và Ngươi hãy can thiệp cầu xin 
ân xá và sự can thiệp của Ngươi sẽ được chấp nhận”. Abu 
Huroiroh hỏi Người: Những ai là người diễm phúc được sự 
cầu xin ân xá của Người, thưa Thiên sứ của Allah? Người 
 bảo:  

اتهللاُااَم ْا «
َ
َاإَِ

َ
ََاإِل ااقَاَلا ِِ دِ

ْ
ااِمْ اقَل ًَ ِ ا.رلتهاتل اراا»لاَخاك
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“Những ai nói ( ُاهللا 
ّ

َال ِ  
 
َال ِ 

 َ) một cách chân thành từ trong 
trái tim” (Albukhari, Muslim). 

Do đó, Nabi  chỉ cầu xin ân xá cho những người 
thành tâm chứng nhận Tawhid theo sự cho phép của Allah, 
còn những người của Shirk thì không có ân huệ này. 

Sự can thiệp của Nabi  trong việc cầu xin ân xá 
được chia thành loại: 

Loại thứ nhất: Sự can thiệp dành riêng cho Thiên 
sứ , chỉ có Người mới được quyền này, đó là đặc ân cao 
quý và thiêng liêng dành cho Người, tương tự, sự can thiệp 
của Người cầu xin cho những cư dân nơi Thiên Đàng được 
vào Thiên Đàng và sự can thiệp của Người cầu xin giảm 
hình phạt cho người bác của Người, Abu Talib. 

Loại thứ hai: Sự can thiệp của Người cầu xin ân xá 
chung cho tất cả những người có đức tin, và đó sự cầu xin ân 
xá cho những người của Tawhid làm điều tội lỗi không vào 
Hỏa ngục, cầu xin ân xá cho những người của Tawhid làm 
điều tội lỗi ra khỏi Hỏa ngục, và cầu xin ân xá cho những 
người trong Thiên Đàng được ban thêm ân huệ và cấp bậc. 

Những người của Tawhid khi làm điều tội lỗi sẽ bị 
đày vào Hỏa ngục, sau khi bị trừng phạt tương ứng với tội 
lỗi đã phạm xong thì họ sẽ được cho ra khỏi đó, như Nabi  
đã có nói rằng Allah phán với những người bị trừng phạt 
trong Hỏa ngục: 

اِمثَْقاُلاَحَدٍةاِمْ اَخْمَدٍلاِمْ اإِيَمانٍا « ِِ دِ
ْ
ْخمُِجوتاَمْ اَكَناِكاقَل

َ
ا.رلتهاتل اراا »اأ
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“Hãy đi ra (khỏi Hỏa ngục) những ai mà trong tim của 
mình có đức tin Iman với trọng lượng bằng hạt cải!” 
(Albukhari). 

Những vị can thiệp là những vị có những vị trí cao 
hơn những tạo vật khác, và ho là các Thiên thần, các vị Nabi 
và những người ngoan đạo, trong đó vị có đặc ân cao nhất 
chính là Nabi của chúng ta Muhammad . Và vị can thiệp 
chỉ can thiệp khi nào được sự cho phép của Allah và những 
ai được cầu xin ân xá là những người được Allah thương 
xót. 

Như vậy, Shafa’ah (sự can thiệp cầu xin ân xá) 
không phải là tìm đến các Thiên thần, các vị Nabi hay những 
người ngoan đạo thông qua sự thờ phượng họ và những 
người được diễm phúc nhận được Shafa’ah chính là những 
người của Tawhid. 

Cầu xin Allah phù hộ cho chúng ta là những người 
được diễm phúc đó!!!. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn 
được ai mà Ngươi yêu thương. (Chương 28 – Al-Qisas, 

câu 56). 

Allah không tạo hóa ra nhân loại để họ làm tăng 
thêm sức mạnh cho Ngài, hay để Ngài trở nên cao quý hơn 
từ họ hoặc để Ngài có nhiều đồng minh hơn, bởi vì chính 
Ngài là Đấng Ân phúc trên mọi ân phúc, tốt đẹp trên mọi tốt 
đẹp, Toàn năng trên mọi thứ và Quyền lực trên mọi quyền 
lực, Ngài tạo ra nhân loại chỉ vì muốn họ thờ phượng và tuân 
lệnh Ngài, không Shirk với Ngài một điều gì. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َِ و ُد َۡعُب َِ  َّ ِ ََ إ س ّن َو�ۡ�ِ ِ�ۡ ُت � ُۡ َخلَ ٓ   ٥َوَما  آ  َما َوَم ِۡزٖق  ن ّر م ّمِ ُد ِمۡنُه رِ�
ُ

أ
 َِ و ُ�ۡنعُِم  َ

َ
أ ُد  رِ�

ُ
ُِ�  ٥أ َۡمت ِ �ل ّوة ُُ �ۡل و  َُ ّزاُق  َّ َو �ل ُه  َ َّ � َّ ِ  سورو[ ﴾ ٥إ

 ]٥٨ا-ا٥٦:اتلتر�اتا
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA. TA không đòi hỏi bổng lộc 
từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi dưỡng TA. 
Quả thật, Allah mới là Đấng ban bổng lộc cho tất cả, 
Ngài là Đấng của mọi quyền lực và sức mạnh. (Chương 
51 – Azh-zhariyat, câu 56 - 58). 

Nabi của chúng ta, Muhammad , đã thực hiện sứ 
mạng được giao phó, Người đã hoàn tất việc tuyên truyền 
Thông Điệp của Allah, Người đã đấu tranh cho con đường 
kêu gọi, Người đã hướng dẫn và chỉ dạy tất cả những gì 
trong Sứ mạng được giao phó, và các vị Sahabah ngoan đạo 
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của Người và những ai theo Sunnah của Người đều đứng lên 
thực hiện các việc làm mà Người đã làm. 

Học giả Ibnu Qayyim  nói: Việc tuyên truyền kêu 
gọi đến với Allah là sự nghiệp của các vị Thiên sứ và những 
ai đi theo đường lối của họ. 

Ông cũng nói rằng: Quả thật người có cấp bậc cao 
quí nhất trong nhân loại ở nơi Allah là các vị Thiên sứ và các 
vị Nabi, và Allah đã chọn lọc từ các Thiên thần và loài người 
những vị Thiên sứ. 

Và người kêu gọi đến với Allah chỉ có nhiệm vụ 
tuyên truyền và hướng dẫn cách thức cũng như con đường 
đến với Ngài, còn việc hướng dẫn trái tim ai đó nhận thức 
được Ngài và tiếp nhận tôn giáo của Ngài là ở bàn tay của 
Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡحَبۡبَت  ﴿
َ

ۡن أ ي َم ِد ۡه ََ  ََ  ].٥٦:اسورواتلقَُ[ ﴾إِنَّك 

Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn 
được ai mà Ngươi yêu thương. (Chương 28 – Al-Qisas, 
câu 56). 

Câu Kinh này là lời phán đến Nabi , sự hướng 
dẫn ở đây muốn nói là sự thay đổi trái tim để tiếp nhận Chân 
lý, và điều này chỉ có duy nhất một mình Allah có quyền 
năng, như Ngài đã phán: 
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ٰ�ِ لّ  ﴿ ََ َو ۡم  ُٰٰه َد ََ َعلَۡيَك ُه ۡۡ ۗ �ََشآُء ن  ي َم ِد َ�ۡه  َ َّ ا]٢٧٢:اسورواتلقمو[ ﴾ ّن �

Ngươi (Muhammad) không phải Ngươi hướng dẫn họ 
theo Chính đạo mà chính Allah mới là Đấng hướng dẫn 
ai Ngài muốn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 272). 

ٰٖط  ﴿ َٰ ِّ �ََشآُء إَِ�ٰ  ن  ي َم ِد َتُِي ٖ  َ�ۡه َۡ ا]١٤٢:اسورواتلقمو[ ﴾ ١ َم

Ngài (Allah) hướng dẫn người nào Ngài muốn đến với 
con đường ngay chính. (Chương 2 – Albaqarah, câu 142). 

Còn sự hướng dẫn mang tính chỉ dạy và trình bày rõ 
ràng đó là sự dẫn dắt những người bề tôi đến với tôn giáo 
của Allah cũng như các giáo luật của Ngài. Và đó là nhiệm 
vụ của Nabi  và những người đi kêu gọi và tuyên truyền 
thời sau Người. Allah phán: 

يٖ   ﴿ َتُِ َۡ ٰٖط َم َٰ ِّ ٓي إَِ�ٰ  ِد َۡه َُ ا]٥٢:اسورواتكشورى[ ﴾ ٥ۡنَّك 

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) hướng dẫn nhân loại 
đến với con đường ngay chính. (Chương 42 – Ash-Shura, 
câu 52). 

Nabi Muhammad  chỉ là vị dẫn đường đến với 
Allah, đến với tôn giáo và giáo luật của Ngài. Đây là bằng 
chứng để phản bác lại những kẻ thờ phượng các mộ, những 
kẻ đã cho rằng các vị Nabi, những người ngoan đạo có thể 
mang cho điều lợi và gây điều dữ nên họ đã cầu xin những 
người đã khuất đó những điều phúc trên đời này và ở cõi Đời 
Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿ ۚ �ََشآُء ن  ي َم ِد َ�ۡه  َ َّ ّن � �ِٰ ََ ۡحَبۡبَت َو
َ

أ ۡن  ي َم ِد ۡه ََ  ََ سوروا[ ﴾إِنَّك 
 ].٥٦:اقَُتل

Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn 
được ai mà Ngươi yêu thương, ngược lại Allah mới là 
Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn. (Chương 28 – 
Al-Qisas, câu 56). 

Nguyên nhân câu Kinh này được mặc khải xuống là 
do cái chết của Abu Talib, bởi lúc ông sắp chết thì Nabi  
đã luôn cố gắng muốn lôi kéo ông trở về với Allah nhưng 
Người đã không làm được điều đó, sau khi bác của Người đã 
chết thì Người đã cầu nguyện cho ông, Allah đã ngắn cấm 
Người  làm điều đó và Ngài phán để nhắc Người rằng 
Người thực sự không có khả năng hướng dẫn trái tim người 
nào Người yêu thương đến với Chân lý mà chỉ có một mình 
Allah mà thôi, bởi tất cả mọi sự việc đều nằm trong tay của 
Ngài. Và câu Kinh này cũng là một bằng chứng chỉ rõ rằng 
việc thờ phượng Người  cùng với Allah là vô cùng sai trái 
huống chi là thờ phượng những ai khác thì dĩ nhiên nó còn 
sai trái hơn. 

Ông Ibnu Al-Musayyib thuật lại từ lời của cha ông: 
Trước khi Abu Talib lâm chung, Thiên sứ của Allah đã đến 
thăm ông, lúc đó bên cạnh ông có mặt Abdullah bin Abu 
Umayyah và Abu Jahal, Người  nói ông: “Bác ơi, bác hãy 
nói lời Tawhid ( � َِ اهللاَ  ) thì cháu sẽ dùng nó làm lời biện 
hộ cho bác với Allah”. Ngay lập tức, Abu Umayyah và Abu 
Jahal liền bảo: Ngươi muốn từ bỏ tôn giáo của Abdul 
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Muttalib à? Rồi Nabi  lại nhắc lại lời nói của mình và hai 
người kia cũng lặp lại lời của họ. Thế rồi, rốt cuộc lời cuối 
cùng của Abu Talib là theo tôn giáo của Abdul Muttalib (cha 
của ông) và từ chối nói lời Tawhid ( � َِ اهللاَ  ). Sau đó, 

Nabi  nói: 

َمااَلتهللاِا«ا
َ
ااأ

َ
اَ�نَْكاأل َِ نْ

ُ
ا»ْساَْغِفَمَناكََكالاَمااكَْماأ

“Thề bởi Allah, chắc chắn cháu sẽ cầu xin Allah tha thứ 
cho bác nếu như Ngài không ngăn cấm cháu làm điều đó”.  

Thế là Allah mặc khải xuống câu Kinh: 

َتغۡ ﴿ا َۡ َ � َ
َ

أ ٓواْ  اَمُن َن َء ُ ِ َّ َو�  ِ ّ َِ ِلّن ََ ل ن  َما َ� ٰ ِم ََ َۡ ْوِ� قُ
ُ

أ ُٓواْ  ن َۡو َ� َول  �َِ � ُمۡ�ِ واْ لِۡل َُ فِ
ِم  ِحي ُٰب �ۡ�َ ََ ّۡ َ

أ ۡم  ُه َّ َ
ۡم � ّ�َ لَُه َبَ ِد َما ُ ۡع  ]١١٣:اسورواتلو�ة[﴾ا١ََ

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). 

Và Ngài mặc khải xuống nói về vấn đề của Abu 
Talib: 

﴿ ۚ �ََشآُء ن  ي َم ِد َ�ۡه  َ َّ ّن � �ِٰ ََ ۡحَبۡبَت َو
َ

أ ۡن  ي َم ِد ۡه ََ  ََ رواسو[ ﴾إِنَّك 
 ].٥٦:اتلقَُ

Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn 
được ai mà Ngươi yêu thương, ngược lại Allah mới là 
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Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn. (Chương 28 – 
Al-Qisas, câu 56). 

Hadith trên được ghi lại trong bộ Albukhari và 
Muslim. 

Nabi  đã cố gắng hướng dẫn người bác của Người 
bởi vì đó là người thân của Người, hơn nữa người bác này đã 
ra sức bảo vệ và sát cánh bên Người trước những hãm hại 
bao vây của cộng đồng Người, ông đã kiên nhẫn và chịu 
đựng trong việc ủng hộ và giúp đỡ Người, rồi ông cũng đã 
thừa nhận sứ mạng của Người là sự thật. Tuy nhiên, ông đã 
không chịu theo Thiên sứ mà vẫn ở trên tôn giáo của ông bà. 

Và trong sự kiện này là một bài học đáng ghi nhớ là 
hãy cảnh giác đừng nên đồng hành với những kẻ xấu. 
Abdullah bin Abu Umayyah và Abu Jahal là nguyên nhân 
ngăn cản Abu Talib đến với Chân lý.  

Sự ảnh hưởng của những người đồng hành thân thiết 
không phải chỉ ở Shirk mà ở tất cả mọi khía cạnh của con 
người. Một người thân thiết có thể tác động đến chúng ta đi 
trên con đường thiện tốt hoặc con đường sai trái và tội lỗi. 
Nabi Muhammad  nói: 

َحُدُ�ْماَمْ اُ�َاكُِلا«ا
َ
يَنُْظْماأ

ْ
افَل ِِ اِديِ اَخِليِل ا.رلتهاأبوادتلدا »تكَمُجُلاَعَ

“Một người sẽ đi theo đạo của người đồng hành của y, do 
đó ai đó trong các ngươi hãy nhìn xem ai đáng là người 
bạn đồng hành của mình” (Abu Dawood). 

Khi Nabi  yêu cầu bác của Người, Abu Talib, nói lời 
Tawhid (  ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ ) có nghĩa là không có Đấng thờ phượng 
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đích thực nào khác ngoài Allah, Abu Jahal và những ai cùng 
với y hiểu rõ ý của Người từ trong lời Tawhid này rằng đó là 
sự phủ định sự thờ đa thần và thành tâm tôn thờ một mình 
Allah duy nhất, và nếu như Abu Talib nói lời đó thì có nghĩa 
là ông đã từ bỏ tôn giáo của Abdul Muttalib, một tôn giáo 
thờ đa thần, bởi lẽ đó, họ đã ngăn ông nói lời đó. Điều này 
khác với những ai kêu gọi đến với lời Tawhid nhưng lại 
không biết ý nghĩa của nó, nên họ đã cho rằng bất cứ ai thốt 
lên lời Tawhid thì sẽ trở thành người Muslim cho dù người 
đó có thờ phượng các vị Nabi, các vị ngoan đạo đi chăng 
nữa, cũng chính vì vậy mà họ đã thản nhiên cầu nguyện van 
vái đến họ, giết tế dâng cúng họ, đi Tawaf vòng quanh các 
ngôi mộ của họ. Như vậy, quả thật, Abu Jahal đã hiểu rõ ý 
nghĩa của lời Tawhid (  ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ ) hơn những người này. 

Và Hadith này cắt đứt các phương tiện dẫn đến việc 
Shirk Thiên sứ và những ai khác cùng với Allah.  

Và thực tế này cho thấy rằng những người thờ đa 
thần chỉ rập khuôn theo đường lối lầm lạc của ông cha họ, 
cho nên khi Nabi  bảo bác của Người nói lời Tawhid để 
Người biện hộ cho ông ở nơi Allah thì những người thờ đa 
thần đã ngăn ông lại và bảo ông nên giữ tôn giáo truyền 
thống của ông cha, đó là tôn giáo thờ đa thần, Người đã lặp 
đi lặp lại yêu cầu bác của Người chứng nhận lời Tawhid và 
những người đa thần cũng thế, họ cũng lặp đi lặp lại yêu cầu 
ông  không được bỏ tôn giáo của Abdul Muttalib, và cuối 
cùng, Abu Talib đã theo lời của họ rằng ông theo tôn giáo 
của Abdul Muttalib, tôn giáo truyền thống của ông cha.  

Allah phán về lời của những người thờ đa thần 
thường hay nói: 
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﴿  ٓ ۡدنَا وََج ََ  إِنّا  و ُد َت ُۡ ِم َم َِه ٰ اَ� ٰ َء نّا َ�َ ةٖ ۡ ّم
ُ

أ  ٰ اََآَءنَا َ�َ :اسورواتكزخمف[  ﴾٢َء
ا]٢٣

Quả thật chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi theo một 
tôn giáo nào đó và quả thật chúng tôi đi theo dấu chân 
của họ. (Chương 43 – Azzukhruf, câu 23).  

Câu chuyện của Abu Talib cho chúng ta biết rằng 
tôn giáo này không phải dựa trên sự thân tộc và quan hệ 
huyết thống mà là ở lòng Taqwa (kính sợ và mộ đạo), và câu 
chuyện cũng cho chúng ta thấy là mọi việc làm đều được kết 
thúc bởi những điều cuối cùng của cuộc đời. 

Và sau khi Abu Talib chết đi trong tình trạng Shirk, 
Nabi đã thề sẽ cầu xin Allah tha thứ cho ông nếu không có 
lệnh cấm thì Allah đã mặc khải xuống câu Kinh: 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). Và nếu như không được phép cầu xin tha thứ cho 
những người thờ đa thần thì việc dành tình yêu thương đối 
với họ lại càng không được phép. 

Và không phải nghi ngờ gì cả rằng Thiên sứ của 
Allah một tạo vật tốt nhất trong tất cả các tạo vật của Ngài, 
là vị có vị trí cao nhất ở nơi Allah, tuy nhiên, Người cũng 
không thể ban điều lành và gây điều dữ cho ai, và cũng 
không thể làm thay đổi trái tim của một ai trong nhân loại, 
bởi lẽ, nếu thật sự Người nắm được quyền năng đó thì chắc 
chắn Người đã bảo vệ được cho người bác yêu quí của 
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Người, Abu Talib, tránh khỏi Shirk và hướng dẫn ông đến 
với Tawhid. 

Do đó, bắt buộc người bề tôi phải luôn hướng về 
Thượng Đế của y và cầu xin Ngài hướng dẫn, phải luôn thực 
hiện các bổn phận và nhiệm vụ trong đạo đồng thời tránh xa 
những điều nghiêm cấm, phải suy ngẫm lời phán của Allah, 
phải ngồi đàm đạo với những người ngoan đạo, có như thế 
thì Allah mới phù hộ cho y và tạo sự dễ dàng cho y đến với 
sự hướng dẫn của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِ َّ َِ� َو� ِ َِ ََمَع �لُۡمۡح َ ل َّ �  َّ ۡ ۚ ُ�ُبلََنا ۡم  َ�ّنُه ِد َۡه َّ ِۡيَنا   ْ وا ُد َٰه ََ َن  سوروا[ ﴾ ٦ُ
ا]٦٩:اتلعنتدوت

Và những ai chiến đấu cho (chính nghĩa của TA thì chắc 
chắn sẽ được hướng dẫn đến những con đường của TA. 
Và quả thật, Allah luôn bên cạnh những ai làm tốt. 
(Chương 29 – Al-Ankabut, câu 69). 
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Nguyên Nhân Khiến Con Cháu Adam Trở Nên 
Vô Đức Tin Và Rời Bỏ Tôn Giáo Của Họ Là 

Ngưỡng Mộ Quá Mức Các Vị Ngoan Đạo 
Allah bắt buộc chúng ta phải thờ phượng một mình 

Ngài, không được tổ hợp cùng với Ngài một ai hay một vật 
gì, Ngài cảnh báo chúng ta cảnh giác sự cám dỗ và xúi bẩy 
của Shaytan, và một những trong điều xúi bẩy của chúng là 
chúng bày vẽ khiến con người ngưỡng mộ các vị ngoan đạo 
quá mức, và đó là nguyên nhân làm cho con người trở nên 
vô đức tin và rời bỏ tôn giáo của họ, tôn giáo mà họ được tạo 
ra là vì nó, tôn giáo mà không có sự cải thiện tốt đẹp nào và 
sự thành công nào trừ phi phải theo nó. 

Và việc ngưỡng mộ quá mức các vị ngoan đạo từ 
các vị Nabi, những vị lãnh đạo cũng như những ai khác bằng 
lời nói và tâm niệm cùng với những hành động biểu hiện sự 
ngưỡng mộ quá mức là vượt quá giới hạn Allah cho phép, nó 
là một hành động thái quá bị Allah nghiêm cấm.  

Nếu người nào suy ngẫm về một số điều mà những 
người bề tôi của các ngôi mộ đã thờ phượng người chết, một 
trong những điều Shirk, thì y sẽ thấy được rằng nguyên nhân 
dẫn đến sự việc đó là do sự ngưỡng mộ quá mức đến những 
người đã chết. Do đó, người Muslim phải cảnh giác và coi 
chừng, nên tránh xa việc ngưỡng mộ ai đó quá mức đặc biệt 
là ngưỡng mộ các vị ngoan đạo, bởi nó là căn nguyên của 
Shirk xưa và nay. Để khiến cho các tín đồ Muslim tiền gần 
đến Shirk qua các vị ngoan đạo thì Shaytan thường bày vẽ 
trong tim họ tình yêu thương và lòng tôn kính họ. 
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Con người hướng đến những người ngoan đạo 
được chia thành ba dạng: 

Dạng thứ nhất: Những người ngưỡng mộ quá mức, 
đây là những người đã đưa các vị ngoan đạo lên cao khỏi vị 
trí đích thực mà Allah đã ban cho họ, những người này 
thường sùng kính và tôn vinh các ngôi mộ của những người 
ngoan đạo bằng sự cầu xin khấn vái đến chúng, họ giết tế 
dâng cúng đến chúng, họ đi Tawaf quanh chúng, không 
những vậy, họ còn cho rằng những người ngoan đạo trong 
các ngôi mộ có thể đáp lại lời cầu xin của người cầu nguyện 
và có khả năng phù hộ cho người đó, họ thắp nhang, nến, 
đèn lên các ngôi mộ của những người ngoan đạo để biểu 
hiện sự tôn nghiêm, ... Tất cả đều là đại Shirk. 

Dạng thứ hai: Những người thô lỗ và bất kính, đây 
là những người hạ thấp những người ngoan đạo, những 
người này thường bác bỏ giá trị của những người ngoan đạo, 
họ không thể hiện một hành vi yêu thương và kính trọng nào 
đên những người đó. 

Cả hai dạng người thứ nhất và thứ hai đều lệch khỏi 
con đường giáo lý của Islam. 

Dạng thứ ba: Những người trung lập giữa hai dạng 
trên, đây là những người luôn lễ phép và kính trọng những 
người ngoan đạo từ lời nói đến cử chỉ cũng như thái độ. Họ 
luôn hết lòng yêu thương, luôn tôn trọng những người ngoan 
đạo một cách đúng mực và luôn ra sức bảo vệ danh dự cho 
họ. Tuy nhiên, họ không đưa những người ngoan đạo lên 
một vị trí cao hơn vị trí đích thực mà Allah đã ban cho họ. 
Và đây là điều bắt buộc trong việc hướng đến những người 
ngoan đạo trong sự yêu thương và kính trọng. 
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Quả thật, Allah đã cấm những người Do Thái và 
Thiên Chúa giáo vượt quá giới hạn đối với những người 
ngoan đạo, Ngài cấm họ đưa một tạo vật nào đó lên cao hơn 
vị trí đích thực mà Ngài đã ban cho nó. Sự ngưỡng mộ quá 
mức là rất nhiều trong Thiên Chúa giáo bởi họ đã thái quá 
trong việc tôn kính và yêu thương Nabi Ysa (Giê-su) , 
họ đã nâng Người từ vị trí Nabi lên vị trí tối cao, đó là vị trí 
Chúa cùng với Allah, còn những người Do Thái thì lại bất 
kính với Người , cho nên những người Thiên Chúa giáo 
thì tôn kính Nabi Ysa  đến nỗi sùng bái Người còn 
những người Do Thái lại bất kính và xem thường Người. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مۡ  ﴿ َُِنُِ�  ِِ واْ  ۡغلُ ََ  ََ ِٰب  ََ ُِ ۡل ۡهَل �
َ

َ ا]١٧١:اسورواتلنااء[ ﴾ َ�ٰ

Hỡi người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn 
giáo của các ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu 171). 

Lời phán dành cho những người dân Kinh sách 
nhưng là một sự cảnh báo cho cộng đồng này rằng phải coi 
chừng hành vi của họ đối với Nabi của họ, Muhammad , 
đừng để giống như những gì mà những người Thiên Chúa 
giáo đã làm đối với Nabi Ysa cũng như những gì mà người 
Do Thái đã làm đối với Uzair. 

Ông Ibnu Abbas  nói về lời phán của Allah: 

وَق  ﴿ َوَ�ُع وَث  َ�ُغ  ََ َو ُ�َواٗ�   ََ َو ا  َّٗ َو  َّ ُر ََذ ُ ََ َو ۡم  الَِهَتُ� َّ َء ُر ََذ ُ ََ  ْ ُوا َوقَال
� وَ  ٗ�َۡ ا]٢٣:اسوروانوم[ ﴾ ٢س
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Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và 
chớ bỏ các thần: Wadd, Suwa, Yaghut, Ya’uq, và Nasr. 
(Chương 71 – Nuh, câu 23). 

Đây là những cái tên của những người ngoan đạo 
thuộc cộng đồng Nabi Nuh , khi những người này chết 
đi, Shaytan đã xúi giục người dân của họ nên làm các tượng 
đài, các biểu tượng đặc trưng cho họ, hãy lấy tên của họ đặt 
cho các biểu tượng tương ứng với từng người để ghi nhớ đến 
họ, rồi khi các thế hệ người dân này qua đời thì con cháu của 
họ sau này dần dần thờ phượng các biểu tượng này. 
(Albukhari, Muslim). 

Quả thật, nhân loại đã từng là những người của 
Tawhid (tức chỉ tôn thờ một mình Allah) trong suốt mười thế 
kỷ từ khi Allah trục xuất Nabi Adam  từ Thiên Đàng 
xuống trái đất, và Shirk chỉ xảy ra sau đó nguyên nhân là do 
sự thái quá trong việc yêu mến và kính trọng những người 
ngoan đạo: Wadd, Suwa, Yaghut, Ya’uq, và Nasr. Những 
người ngoan đạo này sau đó lần lượt qua đời, người dân của 
họ rất thương tiếc và đau buồn cho sự ra đi của họ, thừa cơ 
hội tốt này Shaytan đã đến xúi giục người dân vẽ lại hình 
ảnh của họ, tạc tượng cho họ để ngắm nhìn mỗi khi tưởng 
nhớ đến họ. Việc vẽ hình, tạc tượng họ lúc ban đầu chỉ nhằm 
để tưởng nhớ đến họ, nhưng dần dần về sau, các thế hệ ông 
cha qua đời, những thế hệ con cháu thời sau bắt đầu dâng 
cúng và thờ phượng họ như những thần linh. 

Sau đó, con người không còn biết đến Tawhid nữa, 
họ chỉ biết tôn thờ các bụt tượng. Thế là Allah, Đấng Tối 
Cao và Ân Phúc đã cử Nabi Nuh  đến kêu gọi họ trở về 
với sự thờ phượng một mình Allah duy nhất, Ngài phán: 
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ۥٓ  ﴿  هُ ُ�ۡ ٍٰه َ� ََ ِ ۡن إ م ّمِ َ َما لَُ� َّ واْ � ُد ۡوِم �ۡ�ُب َُ ٰ ا]٥٩:اسورواتألبمتف[ ﴾ ََ

Này hỡi người dân! Các người hãy thờ phượng Allah, 
các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
(Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

Ibnu Qayyim  nói: Nhiều vị Sahabah nói rằng khi 
những người ngoan đạo chết đi thì họ đã hướng đến các ngôi 
mộ của những vị đó, họ tạc các bức tượng cho những vị đó 
rồi dần sau đó họ thờ phượng những vị ấy. 

Và Shaytan vẫn luôn thì thào xúi giục đến những 
người bề tôi của các ngôi mộ cho đến khi những người này 
kêu gọi thiên hạ đến với sự thờ phượng chúng, lấy chúng 
làm nơi diễn ra các ngày lễ cũng như những nghi thức thờ 
phượng. Những người lệch lạc này tưởng rằng điều đó mang 
lại phúc lành cho họ trên cõi đời này và ở cõi Đời Sau và họ 
cho rằng họ là những vị bảo hộ của Allah. 

﴿  ْ ُٓوا َوَما َ�ن ِم  ا ََ َ�ۡ ِد � ِج َۡ َۡم ِن �ل ََ َع و َد َُص ۡم ُ َوُه  ُ َّ ُم � ُه ََ ّذِ ُ�َع  َّ َ
� ۡم  َوَما لَُه

 
َ

أ ّن  �ِٰ ََ َو  ََ و ُُ ُۡمّت َّ �ل ِ إ ۥٓ  َآُاهُ َِ ۡو
َ

أ  َۡ ِ ۥٓۚ إ َآَءهُ َِ ۡو
َ

ََ أ و َ�ۡعلَُم  ََ ۡم  َ�َُه سوروا[ ﴾ ٣ۡ�
ا]٣٤:اتألنفال

Và tại sao Allah lại không trừng phạt chúng trong lúc 
chúng ngang ngược cản thiên hạ không cho vào Thánh 
đường linh thiêng (tại Makkah) và chúng cũng không 
phải là những người bảo quản nó (Thánh đường)? Quả 
thật, chỉ những người ngay chính sợ Allah mới là những 
người bảo quản nó, nhưng đa số bọn chúng không biết 
điều đó. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 34). 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

241 

Quả thật, có rất nhiều lời phán từ Qur’an cũng như 
những lời di huấn từ Sunnah cảnh báo về Shirk và kêu gọi 
đến với Tawhid, tiêu biểu các lời phán của Allah: 

ُدواْ � ﴿ ِۦ َشۡ� َو�ۡ�ُب ِه واْ َ �ُ ِ�ُۡ�  ََ َو  َ ا]٣٦:اسورواتلنااء[ ﴾اۖ  ٔٗ َّ

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). Tức các ngươi 
hãy độc tôn hóa Allah trong việc thờ phượng từ dâng lễ 
nguyện Salah, Du-a, giết tế, nguyện thề.  

Ngày nay, chúng ta thấy những người tự cho là tín 
đồ của Islam nhưng lại cầu xin khấn vái ai khác ngoài Allah 
khi gặp phải hoạn nạn trong khi Allah đã phán: 

ا  ﴿ ٗد َح
َ

أ  ِ َّ واْ َمَع � َۡدُع ُ �َ ِ فَ ّ َِ َد  ِج َّ �لَۡمَ�ٰ َ
ا]١٨:اتْ ا سورو[ ﴾  ١َوأ

Và các Masjid đều là của Allah. Do đó, chớ cầu nguyện, 
khấn vái một ai khác cùng với Ngài trong đó (Chương 72 
– Al-Jinn, câu 18). 

Một số người giết tế dâng cúng ai (vật) khác ngoài 
Allah, họ giết tế dâng cúng đến những người trong mộ, hoặc 
Jinn trong khi Allah phán: 

﴿  َۡ َ َۡ َو� ّ�َِك  ََ ِ َصّلِ ل ا]٢:اسورواتكتورم[ا﴾ ٢فَ

Hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế của 
Ngươi (Muhammad) (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 2). 

Có người đi Tawaf quanh mộ của những người 
ngoan đạo trong khi Allah phán: 
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ۡ�َۡيِت �ۡلَعتِيِق  ﴿ ُواْ َِٱ ّوف َّن َۡ ا]٢٩:اسورواتلج[ ﴾ ٢َو

Và họ hãy đi Tawaf (vòng quanh) ngôi đền lâu đời 
(Ka’bah). (Chương 22 – Al-Hajj, câu 29). 

Có người thề thốt bởi Nabi hay một vị ngoan đạo 
nào đó trong khi Nabi  đã di huấn, nói: 

اتهللاِا«ا َكااَمْ اَحلََفابَِغْ ِ ْشَ
َ
ْلاأ
َ
ا.رلتهاتلتمِاا»َ�َقْداَ�َفَماأ

“Ai thề thốt bởi ai khác ngoài Allah là kẻ vô đức tin hoặc 
là kẻ thờ đa thần.” (Tirmizhi). 

Quả thật, những người đó rơi vào tình trạng như thế 
nguyên nhân là do ngưỡng mộ một cách thái quá các vị 
ngoan đạo và bắt chước theo truyền thống của ông cha họ. 

Ông Umar  thuật lại rằng, Thiên sứ của Allah   
nói: 

ا«ا
َ
ُملِ�اَكَمااأ َْ نَاا�َاََاُ�

َ
ارَىاتْ�َ اَمْمَ�َمالافََِِ�َمااأ

ََ ادُْدُهالاَ�ُقوكُوتاَ�دُْداتهللاِاْطَمِتاتَل
ُا
ُ
ا.رلتهاتل اراالمالما»َلرَُسول

“Các người đừng ca ngợi Ta giống như những người 
Thiên Chúa giáo đã ca ngợi con trai của Maryam, bởi quả 
thật Ta chỉ là một người bề tôi, nên các người hãy nói: bề 
tôi của Allah và Thiên sứ của Ngài.” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah đã nghiêm cấm sự khen ngợi và 
ca tụng Người vượt quá mức giới hạn giống như những 
người Thiên Chúa giáo đã ca ngợi quá mức Nabi Ysa . 
Một số người trong bọn họ đã nói rằng Nabi Ysa là Allah tức 
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Chúa trời, một số khác thì lại bảo Người là con trai của 
Allah tức Chúa con. Đây quả thật là đại Shirk mà Allah đã 
phán rằng họ là những kẻ vô đức tin: 

ۡمَ ا﴿ َو �ل ُه  َ َّ � َّ ِ ُٓواْ إ َن قَال ُ ِ َّ � ََ َ�َف ۡد  َُ َمۖ لَ �َ َۡ َۡ ُن  َۡ ُح � ي ا]72:اسورواترائدو[ا﴾ َِ

Chắc chắn là không có đức tin cho những ai nói: “Quả 
thật, Allah chính là Giê-su (Nabi Ysa) con trai của 
Maryam”. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

Và không phải nghi ngờ rằng địa vị của Thiên sứ  
là địa vị cao quý, nhưng Thiên sứ cũng chỉ là một vị bề tôi 
mà thôi. Chính vì vậy, Nabi  đã chỉ dạy các tín đồ mô tả 
Người giống như những gì mà Thượng Đế của Người đã mô 
tả: Bề tôi của Allah và là vị Thiên sứ của Ngài. 

Một số nhóm người được cho các tín đồ của Islam 
nhưng vì ngưỡng mộ Thiên sứ một cách thái quá nên họ đã 
cầu xin khấn vái đến Người, họ cầu xin Người giải nạn, xin 
Người ban phúc lành, họ thề thốt bởi tên gọi của Người nên 
họ đã rơi vào đại Shirk phủ định hoàn toàn Tawhid. 

Một số nhóm người khác thì đi ngược lại, họ không 
tuân lệnh Người , chống đối lại sự hướng dẫn và chỉ đạo 
của Người . Và mỗi tín đồ Muslim phải luôn cảnh giác tất 
cả những điều sai trái đó. 

Người Muslim phải tuân lệnh Thiên sứ , phải 
chấp hành theo đúng mệnh lệnh của Người  một cách 
đúng mực không thái quá trong việc tôn kính đến nỗi sùng 
bái và cũng không xem thường đến nỗi bất kính và bất tuân 
lệnh. 
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Quả thật, Nabi  đã cảnh báo cộng đồng của 
Người, nói: 

ُغلُّوا«ا
ْ
ْمابِال ُِ ُغلَُوافََِِ�َمااَهلََكاَمْ اَكَناَ�دْلَ

ْ
ا.رلتهاأحدا»ِكاتّييِ اإِيَاُ�ْماَلتل

“Các ngươi hãy coi chừng việc thái quá trong tôn giáo, bởi 
quả thật, những người trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ 
vì sự thái quá trong tôn giáo.” (Ahmad). 

Trong Hadith này, Nabi  cấm các tín đồ có những 
hành động, những lời nói thái quá trong tôn giáo, dù đó là lời 
khen hay là sự chỉ trích, tất cả phải đi theo đúng bản chất của 
sự việc, bởi đây là nguyên nhân làm cho những cộng đồng 
trước đây bị hủy diệt, họ đã yêu thương quá mức các vị 
ngoan đạo đến nỗi sùng bái họ, điều này giống như những 
người đứng lên kêu gọi làm tiệc mừng sinh nhật cho Nabi  
với ý nghĩa rằng thể hiện tình yêu thương đến Người trong 
khi họ không biết rằng tình yêu đối với Người là sự tuân thủ 
theo mệnh lệnh và chỉ đạo của Người. Và thực chất việc làm 
tiệc ăn mừng sinh nhật cho Nabi không nằm trong chỉ thị và 
giáo huấn của Nabi  cũng không phải là đường lối của các 
vị Sahabah ngoan đạo của Người, mà nó là việc làm của 
những người đổi mới tôn giáo: những người Bid’ah. 

Và ai chịu suy ngẫm về điều này sẽ biết được mối 
nguy hiểm của việc ngưỡng mộ quá mức những người ngoan 
đạo. Cho nên, phải đưa những người ngoan đạo trở về với vị 
trí đích thực của họ và từ bỏ việc có thái độ thái quá đối với 
họ. 
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Sheikh Islam  nói: Hadith này là lời cảnh báo 
chúng cho tất cả mọi hình thức thái quá, trong quan niệm, tư 
tưởng, lời nói và cũng như hành động. 

Tiêu biểu cho hình thức thái quá trong quan niệm và 
tư tưởng: Tôn vinh và kính trọng cũng như ngưỡng mộ các 
vị ngoan đạo quá mức, đây là một trong những nguyên nhân 
cho việc thờ phượng họ. 

Tiêu biểu cho hình thức thái quá trong hành động: 
Ném các trụ Jamarat trong Hajj bằng những cục đá to. 

Tiêu biểu cho hình thức thái quá trong lời nói: Bổ 
sung thêm những lời tụng niệm cho những lời tụng niệm đã 
được Sunnah qui định. 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói ba lần:   

ُعوَنا«ا َّ ُماَنَ
ْ
 .رلتهامالما»َهلََكاتك

“Những người thái quá sẽ bị hủy diệt.” (Muslim). 

Thái quá ở đây muốn nói thái quá trong lời nói, hành 
động cũng như trong thờ phượng. 

Nabi  đã nói “Những người thái quá sẽ bị hủy 
diệt” ba lần nhằm nhấn mạnh vấn đề cũng như Người muốn 
truyền đạt thông tin một cách rõ ràng. 
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Người Thờ Phượng Allah Ngay Tại Mộ Của 
Một Người Ngoan Đạo Sẽ Phải Chịu Trừng 

Phạt, Nói Chi Đến Việc Một Người Thờ Phượng 
Người Trong Mộ? 

Allah tạo ra chúng ta là để thờ phượng và tuân lệnh 
Ngài, Ngài cảnh báo chúng ta không làm trái mệnh lệnh của 
Ngài. Quả thật, đã có những bằng chứng giáo lý về những 
lời hứa trừng phạt những ai thờ phượng Allah tại mộ của 
người ngoan đạo mặc dù họ chỉ định tâm thờ phượng Allah. 
Hành động này được coi là sự nghịch đạo bởi vì nó là 
phương tiện dẫn đến Shirk và nó bị hứa hẹn sự trừng phạt 
huống chi đối với ai thờ phượng một vị ngoan đạo nào đó? 

Nếu như chỉ là việc thờ phượng Allah tại ngôi mộ 
của một người ngoan đạo nào đó đã không được phép, bị 
hứa sẽ phải chịu trừng phạt thì dĩ nhiên việc thờ phượng một 
vị ngoan đạo lại càng nghiêm trọng hơn và đáng bị trừng 
phạt nặng hơn bởi vì đó là đại Shirk. 

Thờ phượng Allah tại mộ của một người ngoan đạo 
nào đó là phương tiện dẫn đến việc thờ phượng chủ nhân của 
ngôi mộ, những gì dẫn đến điều Haram là Haram, cho nên 
tất cả các phương tiện, những phương thức dẫn đến Shirk 
đều Haram. 

Bà A’ishah  thuật lại rằng bà Ummu Salmah  

đã kể cho Thiên sứ của Allah  về một nhà thờ Thiên Chúa 
mà bà đã nhìn thấy tại xứ Alhabashah, và về những bức họa 
trong đó, thì Người  nói: 
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اِلُحا«ا  ََ َعدُْداتك
ْ
اإَِذتاَماَتاِ�يِهُماتل َِكاقَْو م

َ
لَ
ُ
اِلُحاا-أ ََ ِلاتكَمُجُلاتك

َ
اَ�ْ�ِهِاا-أ َ�نَْوتاَعَ

ا َّ اتك َك
ْ
ارِل ِِ اِ�ي َوُرلت ََ اَل ال اَمْاِ ًدت َِك

َ
لَ
ُ
اأ ال اتهللاِاَوَر اِبنَْد ُِ

ْ
َل
ْ
اتْ تُر رلتهاا»اِشَ

ا.تل ارا

“Đó là một nhóm người khi nào trong số họ có một người 
ngoan đạo nào đó chết đi thì họ lại xây một cái nhà thờ 
trên ngôi mộ của người đó, họ vẽ trong đó những bức họa, 
những người đó là những tạo vật xấu xa nhất đối với 
Allah.” (Albukhari). 

Những người này đã kết hợp hai điều sai trái, một 
cái sai về ngôi mộ và cái sai nữa là họ vẽ những bức họa làm 
hình tượng. 

Bà Ummu Salmah  đã kể cho Thiên sứ của Allah 

 nghe lúc Người đang trên giường bệnh về một cái nhà 
thờ mà bà đã nhìn thấy ở xứ Alhabashah, trong đó toàn là 
những bức tranh, thế là Người đã cho bà biết rằng những 
người Do Thái và Thiên Chúa giáo một khi có một người 
ngoan đạo nào đó trong số họ chết đi thì họ lại xây trên mộ 
của người đó một nhà thờ và họ vẽ, tạc các hình tượng thể 
hiện các việc làm ngoan đạo của người đó trong nhà thờ và 
họ thờ phượng Allah tại ngôi mộ này, rồi Nabi  bảo rằng 
quả thật những người này là những tạo vật xấu xa nhất và 
lệch lạc nhất đối với Allah. 

Đây là lời cảnh báo cho những ai thời sau họ phải 
tránh xa sự thái quá đối với các ngôi mộ của những người 
ngoan đạo, bởi sự thái quá đó sẽ khiến cho một người bề tôi 
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thờ phượng những người ngoan đạo trong mộ cùng với 
Allah. 

Hadith là một bằng chứng chỉ ra rằng người nào thờ 
phượng Allah tại mộ của một người ngoan đạo nào đó thì y 
là một tạo vật xấu xa nhất trong các tạo vật đối với Allah. 
Như vậy, người thờ phượng người ngoan đạo đang nằm 
trong mộ chắc chắn lại càng xấu xa và tồi tệ hơn nữa? 

Và những người đã xây dựng cái nhà thờ đó đã tập 
hợp hai điều sai lệch: 

Điều sai lệch thứ nhất: Sai lệch về các ngôi mộ bởi 
việc xây trên chúng những tượng đài, những nhà thờ để họ 
thắp nến và thực hiện các nghi lễ thờ phượng. 

Điều sai lệch thứ hai: Sai lệch về việc tạc các hình 
tượng.  

Quả thật, Nabi  đã cấm cộng đồng tín đồ của 
Người xây cất trên các mộ và vẽ, tạc về các hình tượng có sự 
sống. Bởi quả thật những người thiếu suy nghĩ đã tôn vinh 
các ngôi mộ của những người ngoan đạo, họ xây các nhà thờ 
bên trên chúng và vẽ tranh, tạc các bức tượng trong đó biểu 
hiện các việc làm ngoan đạo của những người trong mộ, sau 
đó là họ thờ phượng chúng. 

Việc sai lệch về các ngôi mộ còn nghiêm trọng hơn 
sự sai lệch của việc thờ phượng các bụt tượng bởi lẽ người 
thờ phượng mộ người ngoan đạo cảm thấy có sự tin tưởng 
hơn là thờ phượng các khúc gỗ hoặc đá, vì điều này nên ta 
thấy những người thờ phượng các ngôi mộ của những người 
ngoan đạo thường tỏ vẻ cung kính và khép nép hơn cả khi họ 
ở trong các ngôi nhà của Allah, họ thề thốt bởi các tên gọi 
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của những người đó, họ cầu nguyện khấn vái họ khi gặp nạn, 
họ giết tế dâng cúng lên những người đó và bố thí của cải để 
được những người đó phù phộ. Cũng chính vì những sai lệch 
này nên Thiên sứ  đã nghiêm cấm ngay cả việc dâng lễ 
nguyện Salah tại các ngôi mộ. 

Sheikh Islam  nói: Nếu một người định tâm dâng 
lễ nguyện Salah tại các ngôi mộ để được nhiều phúc lành thì 
đây là một việc vô cùng sai lệch bởi tất cả những người 
Muslim đều biết rằng tôn giáo của Thiên sứ  không cho 
phép dâng lễ nguyện Salah tại các ngôi mộ, và người nào lấy 
chúng làm các thánh đường thì sẽ bị nguyền rủa, và một 
trong những điều đổi mới nghiêm trọng cũng như những 
nguyên nhân Shirk là dâng lễ nguyện Salah tại các ngôi mộ 
và lấy chúng làm các thánh đường. 

Quả thật, Thiên sứ  đã luôn quan tâm việc bảo 
toàn Tawhid, Người luôn nhắc nhở các tín đồ và luôn cảnh 
báo họ ngay cả những lúc tình trạng sức khỏe đang gặp nguy 
kịch. Chúng ta hãy nhớ lại lúc Thần chết xuống để rút hồn 
của Người , Người đã phải đối mặt với những trận mê sản 
của cái chết, tuy vậy, Người  vẫn luôn quan tâm đến việc 
bảo toàn Tawhid. Bà A’ishah nói: Mỗi khi Thiên sứ của 
Allah  mê sản rồi tỉnh lại thì Người thường nói: 

ا ات« ااهللاُالَْعنَُة اَمَااِجَد نِْبيَائِِهْم
َ
اأ اُ�دُوَر لت ُِ َ

َ
اتت ارَى ََ اَلتَل َُهوِد

ْ
اتل رلتهاا»َعَ
ا.تل اراالمالم
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“Allah nguyền rủa những người Do Thái và những người 
Thiên Chúa giáo về việc họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ 
làm các thánh đường.” (Albukhari, Muslim). 

Nabi  lo sợ cho cộng đồng tín đồ của Người bị 
lầm lạc sau khi Người qua đời, Người lo sợ họ sẽ tôn vinh 
mộ của Người giống như hành động của những người Do 
Thái và Thiên Chúa giáo đã làm đối với mộ các vị Nabi của 
họ. Người  bảo hai nhóm người này bị nguyền rủa vì việc 
làm đó của họ mục đích muốn nhắc nhở và cảnh báo chung 
cho các tin đồ của Người phải tránh xa nó. 

Học giả Al-Qurtubi nói: Nội dung Hadith là muốn 
cắt đứt hết mọi phương tiện dẫn đến việc thờ phượng trong 
những nơi có các mộ cũng giống như cắt đứt mọi nguyên 
nhân dẫn đến việc thờ phượng các bụt tượng. 

Sheikh Islam  nói: Quả thật, sự nguyền rủa là 
muốn nói về hành động, và dâng lễ nguyện Salah tại các mộ 
thuộc về hành động đó ngay cả không xây thánh đường lên 
chúng. 

Dâng lễ nguyện Salah tại các ngôi mộ thuộc về hành 
động nhận lấy chúng làm thành các thánh đường, do đó, 
người nào dâng lễ nguyện Salah tại các mộ thì coi như y đã 
lấy chúng là các Thánh đường và nó nằm trong phần bị 
Thiên sứ  nguyền rủa. Và cho dù không xây Thánh đường 
tức chỉ việc dâng lễ nguyện Salah tại các ngôi mộ hoặc 
hướng về chúng thì đó coi như đã nhận lấy chúng làm các 
thánh đường, hành động đó bị nguyền rủa cho dù không có 
xây cất các thánh đường. 
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Và sau khi Nabi  qua đời, các Sahabah đã thi 
hành theo lời di huấn của Người, bởi họ là cộng đồng duy trì 
và bảo toàn Tawhid hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ về 
Shirk hơn ai hết, quả thật họ luôn thực hiện và làm theo 
những gì mà Nabi  đã cảnh báo cộng đồng của Người về 
việc nhận lấy các mộ làm các thánh đường. Bởi thế, khi 
Người  chết đi thì họ đã không trưng bày mộ của Người ra 
bên ngoài, họ không chôn cất Người bên ngoài căn nhà của 
Người và cũng không chôn cất Người  cùng với các vị 
Sahabah tại khu chôn cất Albaqia mà chôn Người  ngay 
bên trong ngôi nhà của Người, điều này có hai nguyên nhân: 

Nguyên nhân thứ nhất: Theo Sunnah của Allah thì 
các vị Nabi của Ngài khi chết đi sẽ được chôn cất ngay tại 
nơi mà họ đã từ giã cõi trần. 

Nguyên nhân thứ hai: Các Sahabah lo sợ mọi 
người sẽ lấy mộ của Người  làm thánh đường, điều đó sẽ 
dẫn tới việc thờ phượng Người. 

Quả thật, Allah đã bảo vệ ngôi mộ Nabi của Ngài 
không bị lấy làm Thánh đường, đó là Ngài đã đáp lại lời cầu 
xin của Người  khi Người nói: 

َُنًااُ�ْعدَدُا « َْعْلاَ�ْ�ِااَل
َ
ات

َ
ا.موطساماككا» تكلَُهَماَ

“Lạy Allah, xin Ngài đừng để cho mộ của bề tôi thành bụt 
tượng được thờ phượng!” (Muwatta’ Malik). 

Học giả Al-Qurtubi nói: Bởi lý do này, những người 
Muslim đã ngăn chặn đường vào mộ của Người bằng cách 
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làm hàng rào xung quanh sợ rằng có người lấy địa điểm mộ 
của Người làm Qiblah để họ hướng về nó khi dâng lễ 
nguyện Salah. Họ đã xây hai bức tường rào từ phía hai trụ 
của ngôi mộ làm cho chúng thành một góc hình tam giác từ 
phía bắc, vì vậy không ai có thể nhận ra ngôi mộ của Người 
để hướng về nó. 

Jundab bin Abdullah  thuật lại ông đã nghe Thiên 
sứ của Allah  nói trước khi Người qua đời khoảng năm 
đêm: 

اتهللاِا«ا
َ
اإِل
ُ
بَْمأ
َ
اأ ّّ ااإِ ْماَخِليلم ُِ وَناِلاِمنْ ُِ ْنايَ

َ
اَخِليًماافََِِناتهللاَااأ ِّ

َِ َ اقَِداتتَ
َ
َ�َعال

ٍما ِْ بَاابَ
َ
ُتاأ ِْ َ

َ
ََت َمِلاَخِليًما

ُ
تاِمْ اأ ًِ اإِبَْمتِهيَماَخِليًماَلكَْواُكنُْتاُمَاِ  َِ َ

َ
َكَمااتت

اَكنَا اَمْ  اَلذَِن ََ
َ
اأ اِلِيِهْمااَخِليًم ََ اَل نِْبيَائِِهْم

َ
اأ اُ�دُوَر لَن ُِ اَ�اَِ  اَكنُوت ْم ُِ َ�دْلَ

ْ�َهاُ�ْماَ�ْ اَذكَِكا
َ
اأ ّّ ُقدُوَراَمَااِجَداإِ

ْ
لتاتل ُِ ََافََماَ�َاِ 

َ
 .رلتهامالما»َمَااِجَداأ

“Quả thật Ta trở về với Allah một cách không can hệ với 
việc các ngươi coi ai đó trong các ngươi là vị Khaleel 
(người được Allah yêu thương và quí mến nhất), bởi quả 
thật Allah đã lấy Ta làm vị Khaleel giống như Ngài lấy 
Nabi Ibrahim làm Khaleel, và nếu Ta muốn lấy ai đó trong 
cộng đồng của Ta làm vị Khaleel thì chắc chắn Ta sẽ lấy 
Abu Bakr. Chẳng phải những người thời trước các ngươi 
đã lấy mộ các vị Nabi của họ và mộ những người ngoan 
đạo trong cộng đồng của họ làm các nhà thờ đó sao? Do 
đó, các ngươi không được phép lấy các ngôi mộ làm các 
thánh đường, quả thật Ta nghiêm cấm các ngươi làm điều 
đó.” (Muslim). 
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Thiên sứ của Allah  trước khi qua đời khoảng 
năm đêm, Người nói cho biết rằng Người vô can với việc lấy 
ai đó trong cộng đồng của Người làm vị Khaleel bởi vì Allah 
đã chọn Người là vị Khaleel của Ngài giống như Ngài đã 
chọn Nabi Ibrahim . Và Khaleel (người được Allah yêu 
thương nhất trong các vị Nabi) đối với Allah chỉ có hai 
người mà thôi, điều này cũng không phủ định rằng họ phải 
thờ phượng Allah, còn tình yêu thương chung cho tất cả các 
vị Thiên sứ và những người có đức tin khác thì Allah yêu 
thương họ và họ yêu thương Ngài. 

Thiên sứ  bày tỏ thái độ của Người rằng nếu như 
Người có thể lấy ai đó làm Khaleel thì chắc chắn Người sẽ 
chọn Abu Bakr, điều này chứng tỏ rằng Abu Bakr là người 
rất cao quý nhất trong cộng đồng tín đồ của Nabi 
Muhammad , và đây cũng là ngụ ý chỉ định Abu Bakr sẽ 
kế vị thay Người  bởi vì một người khi yêu thương ai đó 
nhiều hơn những người khác thì người được yêu thương đó 
đáng là người được y tin tưởng và cho thay mặt của mình 
khi cần. 

Và trong Hadith, Người  nói: “Do đó, các ngươi 
không được phép lấy các ngôi mộ làm các thánh đường, 
quả thật Ta nghiêm cấm các ngươi làm điều đó.”, đây là lời 
cấm đoán vào lúc cuối đời của Người .  

Người cảnh báo cộng đồng tín đồ phải tránh xa việc 
lấy các mộ làm các thánh đường “quả thật Ta nghiêm cấm 
các ngươi làm điều đó”, tức Ta nghiêm cấm các ngươi lấy 
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các ngôi mộ làm các thánh đường bởi đó là con đường dẫn 
đến Shirk.  

Việc nghiêm cấm lấy các ngôi mộ làm các Thánh 
đường mang ba ý nghĩa: 

Ý nghĩa thứ nhất: Chỉ trích những người trước thời 
của họ đã có hành động như vậy. 

Ý nghĩa thứ hai: Cảnh báo họ tránh xa hành động 
đó. 

Ý nghĩa thứ ba: Lời Người  nói “quả thật Ta 
nghiêm cấm các ngươi làm điều đó”, là người muốn truyền 
tải trong lời nghiêm cấm sự khuyên nhủ đến cộng đồng của 
Người về tính nghiêm trọng của việc làm đó. 

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

ا ُقدُوَرا«
ْ
اتل ُِ اَ�اَِ  اَلَمْ  ْحيَاءم

َ
اأ الَُهْم اتكَااَبُة ُِ ارُْدِرُ� اَمْ  اتَلاِس تِر اِشَ اِمْ  إَِن

ا.رلتهاأحدا»َمَااِجَدا

“Quả thật, người xấu xa và thảm hại nhất trong nhân loại 
là những ai phải đối mặt với giờ khắc tận thế khi họ vần 
còn tại thế và những ai lấy các mộ làm các Thánh đường.” 
(Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  cho biết rằng vào thời điểm 
gần kề của ngày tận thế thì điều tốt và những người tốt sẽ 
không còn nữa chỉ còn lại những kẻ xấu xa và họ sẽ là những 
người phải đối mặt với thảm kịch của giờ tận thế, và trong 
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những kẻ xấu xa đó có thành phần là những người lấy các 
ngôi mộ làm các thánh đường. 

 Và một trong cách hình ảnh của việc lấy các ngôi 
mộ làm các thánh đường là xây cất bên trên các ngôi mộ các 
thánh đường, hoặc lấy các ngôi mộ làm nơi thờ phượng 
Allah như dâng lễ nguyện Salah tại đó, tụng niệm, Du-a ở đó 
và cho rằng Du-a ở đó sẽ được đáp lại hoặc tụng niệm ở đó  
sẽ được ban nhiều ân phước cho dù không xây thánh đường 
bên trên chúng. 

Việc thắp nến lên các ngôi mộ, viết chữ lên chúng, 
xây các tượng đài, bia mộ, treo các hình ảnh và làm dịch vụ 
cho khách viếng, tất cả đều thuộc vào hình thức lấy các ngôi 
mộ làm các thánh đường, tất cả đều là phượng tiện dẫn đến 
Shirk. Và một trong những điều đáng ngạc nhiên của Islam 
là những sự việc Haram này đã được nhiều người Muslim 
thời sau này làm và cho rằng đó là hình thức đến gần Allah 
trong khi chúng lại là điều lệch lạc và xấu xa nhất. 

Quả thật, Nabi  đã cảnh báo mọi người về Shirk 
nhưng vẫn rất nhiều người với tên gọi là Muslim vướng vào. 
Tuy nhiên, mặc dù Shirk đang tồn tại và diễn ra càng ngày 
càng mạnh hơn cùng với những người kêu gọi đến với nó 
nhưng Tawhid vẫn có chỗ đứng vững chắc và được lan 
truyền như lời Nabi  đã nói: 

َمِلا«ا
ُ
اِمْ اأ ارََزتُلاَطائَِفةم ُّاََ َ

ْ
اتل ورَا  َعَ َُ ْلاَخالََفُهْما اوًاَمنْ

َ
كَُهْماأ َِ ُهْماَمْ اَخ ّ َُ ايَ ََ

ْمُماتهللاِا
َ
اأ ِتَ
ْ
 .مافُابليِا»اَحَلايَس

“Sẽ vẫn còn một nhóm thuộc cộng đồng tín đồ của Ta đi 
trên con đường chân lý luôn được phù hộ, những kẻ rời bỏ 
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họ cũng như đi con đường khác họ sẽ không thể làm hại 
được họ cho đến khi lệnh của Allah được thi hành (lệnh về 
giờ tận thế)” (Hadith được thống nhất là Sahih bởi toàn thể 
các học giả chuyên Hadith). 

Cầu xin Allah phù hộ cho chúng ta là những người 
thuộc nhóm người đi trên chân lý đó!!! 

Rất nhiều người đã hỏi về tình trạng mộ Nabi  
rằng tại sao nó lại nằm bên trong Thánh đường Nabawi của 
Người, và phần giải đáp cho sự thắc mắc này là câu trả lời 
với nhiều phương diện khác nhau như đã được Sheikh 
Muhammad bin Uthaymeen  đề cập: 

Thứ nhất: Thánh đường không được xây trên mộ 
mà nó đã được xây dựng vào lúc sinh thời của Nabi . 

Thứ hai: Nabi  không được chôn cất trong Thánh 
đường. 

Thứ ba: Việc nhập các ngôi nhà của Nabi , trong 
đó có ngôi nhà của A’ishah , vào bên trong Thánh đường 
không phải là điều được toàn thể các vị Sahabah đồng thuận 
và thống nhất quan điểm với nhau, mà sự việc này chỉ diễn 
ra sau khi hầu hết các Sahabah đã qua đời chỉ còn lại một 
phần thiểu số trong số họ mà thôi, đó là vào khoảng năm 94 
Hijr (tức khoảng năm 673 tây lịch). Do đó, đây không phải 
là sự việc được các Sahabah đồng ý hoặc đã đồng loạt thống 
nhất ủng hộ và tán thành, ngay cả vào thời điểm triển khai sự 
việc vẫn có một số vị đã phản đối không tán thành, tiêu biểu 
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như Saeed bin Almusayyib thuộc thế hệ Ta-bi’een đã không 
đồng ý cho việc làm này. 

Thứ tư: Mộ của Nabi  không phải nằm trong 
Thánh đường, ngay cả khi sau khi các ngôi nhà của Nabi  
được nhập vào bên trong Thánh đường, bởi vì mộ của Nabi 
nằm độc lập trong nội phòng của bà A’ishah , chứ không 
phải là một phần của Thánh đường. Do đó, Thánh đường 
không phải được xây dựng trên mộ, vì lẽ này mà mộ của 
Nabi  nằm trong một nơi được rào chắn xung quanh bởi 
ba lớp rào, hơn nữa một cánh rào được đặt ở một góc sai 
lệch với Qiblah tức tạo thành góc tam giác và cánh rào khác 
ở góc hướng bắc, việc làm này mục đích để một người 
không thể hướng về mộ của Người  khi dâng lễ nguyện 
Salah.  

Với tất cả những phương diện được nêu trên đã xóa 
đi những thắc mắc mà những người tôn sùng các mộ đã lập 
luận. Họ nói rằng sự việc này đã có từ thời của Ta-bi’een 
cho đến ngày nay, và những người Muslim quả thật đã công 
nhận và không một ai phản đối điều này. Chúng ta nói với 
họ: Quả thật, việc phản đối đã có từ trong thời của Ta-bi’een, 
chứ sự việc không phải là vấn đề được toàn thể người 
Muslim thời đó đồng thuận và tán thành, còn nếu như ai đó 
cho rằng nó đã được tất cả người Muslim thời Ta-bi’een 
đồng thuận thì bốn phương diện được nêu trên là câu trả lời 
rất rõ ràng. 
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Sự Thái Quá Đối Với Các Mộ Của Những 
Người Ngoan Đạo Sẽ Biến Chúng Thành Những 

Thần Tượng Được Thờ Cúng Ngoài Allah 
Quả thật, các trái tim của con người thường luôn yêu 

quý những người ngoan đạo, và Iblis chỉ gieo điều Shirk lên 
con cháu Adam bằng sự thái quá trong tình yêu đối với 
những người ngoan đạo và tôn vinh các mộ của họ. Tawhid 
và Shirk là hai điều trái nghịch nhau không thể đi cùng nhau 
giống như ngày và đêm, do đó, khi nào có Shirk thì Islam sẽ 
không còn nữa. Bởi lẽ này nên Nabi  đã lo sợ cho cộng 
đồng tín đồ của Người dính vào việc tôn vinh mộ của Người 
một cách thái quá giống như những gì đã xảy ra trong cộng 
đồng Do Thái và Thiên Chúa giáo trong việc họ tôn vinh mộ 
các vị Nabi của họ quá mức đến nỗi biến chúng thành các 
thần tượng được thờ cúng ngoài Allah và bị Ngài phẫn nộ. 
Nabi  vì lo sợ nên đã cầu xin Thượng Đế của Ngài đừng 
biến ngôi mộ của Người thành một thần tượng được thờ 
phượng, Người đã cầu nguyện nói: 

َُنًااُ�ْعدَدُا « َْعْلاَ�ْ�ِااَل
َ
ات

َ
ا.ترما اماككارلتها» تكلَُهَماَ

“Lạy Allah, xin Ngài đừng để cho mộ của bề tôi thành bụt 
tượng được thờ phượng!” (Hadith do Imam Malik ghi lại). 

Quả thật, Allah đã đáp lại lời cầu nguyện của vị 
Nabi của Ngài, Ngài đã bảo vệ mộ của Người trong ba lớp 
rào chắn xung quanh để không ai có thể làm cho nó thành 
bụt tượng được thờ cúng, ở mộ của Người không có một thứ 
gì từ những bức tượng hay những hình ảnh tranh họa nào, 
không một ai đi Tawaf quanh mộ cũng chẳng một ai giết tế 
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dâng cúng nó, Allah đã bảo vệ nó từ lúc Người  qua đời 
cho đến ngày hôm nay. 

Và giáo luật Islam nghiêm cấm việc theo đuổi các di 
tích của những người ngoan đạo như các ngôi mộ của họ, 
những nơi họ thường ngồi, hoặc những địa điểm họ thường 
dâng lễ nguyện Salah, bởi những thứ đó sẽ đưa lối đến việc 
thờ phượng họ. Quả thật, các vị Sahabah đã thường lo sợ 
việc ngưỡng mộ và yêu quí những người ngoan đạo cũng 
như tôn vinh những di tích của họ một cách thái quá nên họ 
đã ngăn chặn triệt để cánh cửa dẫn đến Shirk và sai lệch. 

Một trong những hình ảnh tiêu biểu cho việc các vị 
Sahabah luôn lo sợ bị dính vào Shirk là sự kiện khi mà 
những người Muslim chinh phục được xứ sở Ba Tư thì họ 
tìm thấy trong nhà chứa tài sản và của cải của Hermzan, một 
vị vua vĩ đại của người Ba Tư, có một chiếc giường năm trên 
đó là thi hài của một người mà người ta thường gọi là 
Daniel, một người mà dân Ba Tư đã rất yêu quí và sùng 
kính. Thế là Umar  đã ra lệnh cho đào mười ba mộ vào 
ban đêm rồi đem thi thể đó chôn vào một trong mười ba cái 
mộ đã được đào lúc đêm khuya, sau đó lấp tất cả các mộ lại 
thật bằng phẳng mục đích để giấu kín mọi người để họ 
không biết đâu là mộ của người đó để khỏi tôn thờ nó ngoài 
Allah một cách ngu muội. 

Và Umar  cũng ra lệnh cho chặt bỏ cái cây mà 
Nabi  đã từng nhận lời giao ước trung thành của một vị 
Sahabah, bởi vì đã có nhiều người đến đó dâng lễ nguyện 
Salah và ông lo sợ họ bị lầm lạc. 
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Và trong lời Du-a mà Nabi  cầu xin Allah bảo vệ 
mộ của Người khỏi bị trở thành một bụt tượng được con 
người thờ phượng, Người có nói thêm một câu: 

اتهللاِا«ا ُِ ااتْشاََداَنَل نِْبيَائِِهْماَمَااِجَداَعَ
َ
لتاُ�دُوَراأ ُِ َ

َ
ا»اقَْوٍ اتت

“Allah đã rất phẫn nộ đối với nhóm người đã lấy mộ các vị 
Nabi của họ làm các Thánh đường”. 

Mujahid nói: Nabi nói thêm câu này sau lời cầu xin 
Thượng Đế của Người “Lạy Allah, xin Ngài đừng để cho 
mộ của bề tôi thành bụt tượng được thờ phượng!” là muốn 
lưu ý cho các tín đồ về những nguyên nhân làm Thượng Đế 
phẫn nộ và giận dữ, trong đó mang ý nghĩa nghiêm cấm việc 
dựng lên những gì trên các mộ, nghiêm cấm việc dâng lễ 
nguyện Salah tại đó. 

Imam Malik ghét các việc làm đó, ông nói: Tôi 
viếng thăm mộ của Nabi và ông đưa ra lập luận cho thái độ 
không thích bởi lời Du-a của Nabi : 

ا ا« اُ�ْعدَُد َُنًا اَل اَ�ْ�ِى َْعْل
َ
ات ََ ا اتهللاِاتكلَُهَم ُِ اَنَل اُ�دُوَرااتْشاََد لت ُِ َ

َ
اتت اقَْوٍ  َعَ

نِْبيَائِِهْماَمَااِجدَا
َ
 »اأ

“Lạy Allah, xin Ngài đừng để cho mộ của bề tôi thành bụt 
tượng được thờ phượng! Allah đã rất phẫn nộ đối với 
nhóm người đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm các Thánh 
đường”. 
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Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Và 

trong Hadith cho thấy rằng Người  không cầu xin che chở 
và phù hộ ngoại trừ với điều gì mà Người lo sợ nó xảy ra. 

Và thuộc tính phẫn nộ và giận dữ của Allah được 
xác nhận trong Qur’an và Sunnah. Allah sẽ giận dữ khi 
người bề tôi làm điều Ngài nghiêm cấm và sự giận dữ của 
Ngài sẽ có mức độ khác nhau. Trong Hadith nói về Shafa’ah, 
Nabi nói : 

ا « اَ�ْعَدهُااتهللاَاإَِن َِ اَ�ْغَل اَللَْ  ُِ اِمثْلَ ُِ اَ�دْلَ ِْ اَ�ْغَل اكَْم اَنَلدًا َْوَ 
ْ
اتل َِ اَنِل قَْد

ُِا ا.رلتهاتل اراالمالما»ِمثْلَ

“Quả thật, Allah giận dữ trong ngày hôm nay (Ngày Phán 
Xét) với cơn thịnh nộ chưa từng có trước đó và Ngài sẽ 
không bao giờ giận dữ giống như vậy sau đó.” (Albukhari, 
Muslim). 

Và cơn giận dữ và thịnh nộ của Allah đối với những 
kẻ vô đức tin khác với sự giận dữ của Ngài đối với những 
người tin tưởng làm điều tội lỗi. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٰٓ َو�ۡلُعّز َٰت  ُم �لّ� ۡ�ُت َء ََ فَ
َ

ا]١٩:اسورواتل م[ ﴾ ١أ

Há các ngươi (Những người thờ đa thần) đã nhìn thấy 
thần Allat và thần Al-Uzza,..? (Chương 53 – Annajm, câu 
19). 

Trong thời Jahiliyah có một người đàn ông tốt bụng 
đã thường cung cấp thức ăn miễn phí cho những người đi 
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làm hành hương Hajj và mọi người đã gọi bằng cái tên qua 
việc làm thiện tốt của ông, rồi sau khi người đàn ông này 
qua đời, những người thiếu suy nghĩ đã tôn vinh ông một 
cách thái quá ngưỡng mộ và ca ngợi việc làm thiện tốt của 
ông, họ đã dâng cúng và thờ phượng mộ của ông và từ đó 
mộ của ông trở thành thần tượng được thờ cúng lớn nhất 
trong các thần tượng của thời Jahiliyah. 

Giáo luật Islam không phân biệt giữa mộ của những 
người ngoan đạo với mộ của những người không ngoan đạo 
mà tất cả các mộ đều giống nhau, người nào làm trái lại điều 
đó thì coi như y đã mở ra cánh cửa Shirk và thờ cúng các 
ngôi mộ. 

Ibnu Abbas  nói rằng Thiên sứ của Allah  
nguyền rủa phụ nữ đi viếng mộ (Hadith do Abu Dawood), 
bởi việc viếng thăm mộ của phụ nữ được cho là mang lại 
những điều không tốt bởi họ thường than khóc và dễ dàng 
xúc động hơn đàn ông. Sự nguyền rủa có nghĩa là nghiêm 
cấm phụ nữ đi đến các mộ và hành động đó thuộc vào các 
đại tội. Tương tư, Thiên sứ của Allah cũng nguyền rủa 
những người lấy khu chôn cất làm các địa điểm thờ phượng 
hoặc thắp nến, nhang đèn, bởi tất cả đều là sự thái quá dẫn 
đến đại tội Shirk. 

Phụ nữ là phái yếu, kém tính chịu đựng và kiên 
nhẫn, dễ dàng xúc động nên có thể gây ra những điều không 
tốt ở các mộ. Ibnu Taymiyah nói rằng ông không từng nghe 
bất cứ vị học giả Islam nào nói khuyến khích phụ nữ đi 
viếng mộ mà chỉ có sự tranh cãi nhau giữa nghiêm cấm và 
được phép, nhưng qua sự xác nhận bởi các bằng chứng giáo 
luật thì cho thấy phụ nữ bị cấm đi viếng mộ. 
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Đàn ông đi viếng mộ có ba tình huống: 

Tình huống thứ nhất: Người Muslim đi viếng mộ 
vì để thực hiện một việc làm theo Sunnah, y sẽ cầu nguyện 
chung cho những người trong mộ hoặc cầu nguyên riêng cho 
chủ nhân của ngôi mộ nào mà y quen biết, và tốt nhất là y 
nên Du-a bằng lời Du-a được Nabi  chỉ dạy hoặc các lời 
Du-a mà các vị Sahabah đã cầu nguyện.  

Tình huống thứ hai: Đi viếng mộ để thờ phượng 
Allah tại nơi đó chẳng hạn như đến đó để dâng lễ nguyện 
Salah, hoặc để cầu nguyện Allah, hoặc giết tế dâng cúng lên 
Ngài hoặc để sờ chạm vào mộ mong được sự phù hộ từ chủ 
nhân của các mộ, hoặc có người đến mộ để thắp nhang đèn, 
nến hay có những hành động thái quá đối với các mộ. Đây là 
sự viếng mộ mang tính Bid’ah (không có trong giáo lý 
Islam) và là một những phương tiện dẫn đến đại Shirk. 

Tình huống thứ ba: Đi viếng mộ để giết tế dâng 
cúng cho người trong mộ hoặc đi viếng mộ để xin người 
trong mộ phù hộ che chở và ban phúc lành, hoặc đi viếng mộ 
để xin người trong mộ ban cho con cái chẳng hạn, đây là 
những việc làm thuộc dạng đại Shirk. 

Ibnu Abbas  cũng thuật rằng Thiên sứ của Allah 
 nguyền rủa những người lấy các mộ là các thánh đường 
và thắp nến, đèn ở các mộ (Hadith do Abu Dawood), có 
nghĩa là Thiên sứ của Allah nguyền rủa những ai lấy các 
ngôi mộ làm nơi dựng lên các Thánh đường, hoặc những ai 
thắp nhang đèn, nến trên chúng, hoặc dâng lễ nguyện Salah 
và Du-a ở đó hay những hình thức thờ phượng nào khác. 
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Đây là việc làm Haram được tất cả giới học giả Islam đồng 
thuận. Trong bộ Sahih Muslim có ghi rằng Nabi  đã nói: 

َْهاا«ا
َ
لّوتاإِل ََ ََارُ ُقدُوِراَل

ْ
اتل ِْلُاوتاَعَ

َ
 .رلتهامالما»ََات

“Các ngươi chớ đừng ngồi lên mộ và chớ dâng lễ nguyện 
Salah hướng về nó” (Muslim). 

Các Thánh đường được dựng lên để làm nơi tụng 
niệm Allah, đọc Qur’an và dâng lễ nguyện Salah trong đó, 
như vậy nếu các ngôi mộ được chọn lấy làm nơi thực hiện 
những điều trong các Thánh đường thì coi như chúng là các 
Thánh đường. 

Học giả Ibnu Qayyim  nói: Việc lấy các ngôi mộ 
là các thánh đường và thắp nến đèn lên chúng là những việc 
làm thuộc các đại tội. 

Bắt buộc đối với người Muslim nào dâng lễ nguyện 
Salah trong Thánh đường được xây trên mộ thì phải thực 
hiện lại lễ nguyện Salah đó. Sheikh Abdul Aziz bin Baz  
nói: “Lễ nguyện Salah trong các thánh đường có các ngôi 
mộ trong đó là không có giá trị, bắt buộc người Muslim phải 
thực hiện lại những Salah mà y đã dâng trong đó”. 

Quả thật, Allah đã qui định sự ăn năn sám hối để cho 
những ai phạm phải lỗi lầm và sai trái được cơ hội tìm lại ân 
phúc và lòng thương xót của Ngài. Một người phạm tội biết 
tỉnh ngộ rồi quay về sám hối với Allah, y hối hận về những 
điều đã làm, y hứa sẽ không tái phạm, cầu xin Ngài tha thứ 
và năng làm việc tốt thì Allah sẽ  xoá hết tội lỗi của y. 
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Do đó, người Muslim khi phạm phải  sai lầm thì hãy 
quay về sám hối với Allah thì Allah sẽ luôn mở rộng tấm 
lòng từ bi mà tha thứ lỗi lầm cho y, ngay cả lỗi lầm đó là sự 
vô đức tin và Shirk, Ngài phán: 

َ�لََف  ﴿ ۡد  م ّما قَ َۡ لَُه ُ�ۡغَف واْ  ََِتُه ٓواْ إَِ ُ َُ َ�َف َن  ُ ِ ّّ ِ ا]٣٨:اسورواتألنفال[ ﴾قُل ّل

Hãy bảo những kẻ không có đức tin rằng nếu chúng 
ngưng (việc tội lỗi của chúng) thì việc làm quá khứ của 
chúng sẽ được tha thứ. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 38). 

Những kẻ đã giết các vị Nabi của họ, những kẻ đã 
nói rằng Allah là Chúa ba ngôi và những kẻ nói rằng Chúa 
chính là Giê-su con trai của Maryam là những kẻ sai lệch 
quá mức, nhưng nếu họ biết quay đầu sám hối thì Allah vẫn 
rộng lượng tha thứ cho họ, Ngài phán: 

رۖ  ﴿ و ُ َ�ُف َّ َو� ۥۚ  َُه ون َُ َتۡغفِ َۡ َ � َو  ِ َّ ََ إَِ� � و وُ� َ�ُت  �َ فَ
َ

ۖم  أ :اسورواترائدو[ ﴾ ٧رِّحي
ا]74

Thế tại sao họ không chịu tạ tội với Allah và xin Ngài 
tha thứ? Quả thật, Allah là Đấng Hằng tha thứ và 
Thương xót. (Chương 5 – Al-Mi-idah, câu 74). 

Allah luôn rộng mở cánh cửa từ bi cho những người 
biết quay đầu sám hối, Ngài phán trong một Hadith Qudsi: 

ْا «
ُ
ات ْم ُِ اإِنَ اِبدَاِدى يًعاايَا اَجِ اتّلنُوَ  ْنِفُم

َ
اأ نَا

َ
اَلأ اَلتَلَهاِر ابِاكلَيِْل ئُوَن َِ

مْا ُِ ْنِفْمالَ
َ
ا.رلتهامالما» فَاْساَْغِفُملِ�اأ

“Này hỡi những bề tôi của TA, quả thật các ngươi làm 
chuyện tội lỗi và sai trái ngày đêm, và TA là Đấng sẽ tha 
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thứ hết tất cả tội lỗi, do đó các ngươi hãy cầu xin TA tha 
thứ TA sẽ tha thứ cho các ngươi.” (Muslim). 

Allah phán trong Qur’an của Ngài: 

﴿  َ َّ � َّ ِ ِۚ إ َّ ةِ � رّۡ�َ ن  ْ ِم وا َنُن ُۡ ََ  ََ ۡم  ِه َِ نُف
َ

أ  ٰ َ�َ ْ وا فُ ۡوَ
َ

أ َن  ُ ِ َّ َي � ٰعَِباَِ ََ قُۡل 
 ِ ُوَب َ�ِيًعاۚ إ ن ََ � َُ ُم َ�ۡغفِ ِحي َّ ُر �ل و َو �ۡلَغُف ُّهۥ ُه ا]٥٣:اسورواتكزمم[ ﴾ ٥ن

Hãy bảo họ: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm 
cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về 
Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ 
mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực 
Khoan dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

َ�ۡعَمۡل  ﴿ ن  رٗ َوَم و َ َ�ُف َّ ِد � ِ ََ  َ َّ َتۡغفَِِ � َۡ َ � ّم  �ُ ُهۥ  ََ ۡف ََ ِۡم  َ�ۡظل ۡو 
َ

ا أ وًٓء ا رِّحيمٗ � ُ�
ا]١١٠:اسورواتلنااء[ ﴾ ١

Và ai làm điều tội lỗi hoặc bất công với bản thân mình 
rồi cầu xin Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah, Hằng tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. (Chương 4 – Annisa’, câu 110). 

Người nào nghĩ rằng tội lỗi quá lớn sẽ không nhận 
được sự khoan dung của Allah thì người đó thực sự đã nghĩ 
xấu về Ngài. Bởi đã biết nhiều người bề tôi từng là anh em 
của những tên Shaytan nhưng khi họ biết sám hối quay về 
xin Ngài tha thứ thì Ngài đã tha thứ và hướng dẫn cho thành 
những người ngoan đạo và tốt lành. 

Do đó, người nào dính một thứ gì đó từ vết bẩn của 
Shirk hoặc tội lỗi thì hãy mau mau rửa nó với nước sám hối 
cầu xin tha thứ bởi quả thật Allah luôn yêu thương những 
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người biết quay đầu sám hối và những người giữ gìn thân thể 
thanh sạch. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói:  

ْذَ�دْا«ا
َ
اأ ّّ اَذنْداًاَ�َقاَلارَّ اإِ َِ

ْذنَ
َ
ُتاَ�َمًماَذنْداًاا-ُتاَذنْداًاإَِنارَُجًماأ

ْ
ْلاقَاَلاَبِمل

َ
ا-أ

ا ُِ ُخ
ْ
اَلَ�س َِ اتَلنْ اَ�ْغِفُم اَرّ�ا ُ

َ
َنال

َ
اأ ًاَ�َعِلَم اَ�َقاَلاَبَزالََجَلاَ�دِْدىاَبِمَلاَذنْدا فَاْنِفْمُه

اَ�َقاَلا َِخَم ا اَذنْداً َِ ْذنَ
َ
اأ ْل
َ
اأ َِخَم ا اَذنْداً اَبِمَل َُُم ا اِلَعدِْدى َفْمُت َِ ا اقَْد ِِ اابِ ّّ اإِ رَّ 

افَاْنِفْمهُا ُتاَذنْداً
ْ
اَبِمل ا. َِ اتَلنْ اَ�ْغِفُم اَرّ�ا ُ

َ
ال َن

َ
اَ�دِْدىاأ اَبِلَم

َ
اَلَ�َعال اَ�دَارََك َ�َقاَل

َِخمَا اَذنْداًا َِ ْذنَ
َ
ْلاأ
َ
َِخَماأ َُُماَبِمَلاَذنْداًا َفْمُتاِلَعدِْدىا َِ ا اقَْد ِِ ابِ

ُِ ُخ
ْ
َ�َقاَلارَّ ا.اَلَ�س

ُتاَذنْا
ْ
اَبِمل ّّ اقَْدا.اداًافَاْنِفْمهُاإِ ِِ ابِ

ُِ ُخ
ْ
اَلَ�س َِ ُاَرّ�ااَ�ْغِفُماتَلنْ

َ
َنال

َ
َ�َقاَلاَبِلَماَ�دِْدىاأ

يَْعَمْلاَمااَشاَءا
ْ
َفْمُتاِلَعدِْدىافَل ا.رلتهاأحدا »َِ

“Quả thật, một người làm điều tội lỗi rồi y nói: Thưa 
Thượng Đế của bề tôi, quả thật bề tôi đã làm điều tội lỗi, 
xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. Allah sẽ nói: Bề tôi của 
TA đã làm một điều tội lỗi nhưng y biết rằng y có một 
Thượng Đế tha thứ tội lỗi, nên Ta đã tha thứ cho bề tôi 
của TA. Rồi y lại làm điều tội lỗi khác, xong y nói: Thưa 
Thượng Đế của bề tôi, quả thật bề tôi đã làm điều tội lỗi, 
xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. Allah nói: Bề tôi của TA 
đã làm một điều tội lỗi nhưng y biết rằng y có một Thượng 
Đế tha thứ tội lỗi, nên Ta đã tha thứ cho bề tôi của TA. Rồi 
y lại làm điều tội lỗi khác nữa và khác nữa, y nói: Thưa 
Thượng Đế của bề tôi, quả thật bề tôi đã làm điều tội lỗi, 
xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. Allah nói: Bề tôi của TA 
đã làm một điều tội lỗi nhưng y biết rằng y có một Thượng 
Đế tha thứ tội lỗi, nên Ta đã tha thứ cho bề tôi của TA, hãy 
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cứ làm gì Ngươi muốn.” (Ahmad). Có nghĩa là cứ mỗi lần 
làm điều tội lỗi xong thì y lại thành tâm ăn năn và sám hối. 

Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng cho chúng ta thành 
những người biết ăn năn sám hối, cầu xin Ngài tha thứ cho 
tất cả chúng ta, những người còn sống cũng như những 
người đã chết!!! 
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Sự Bảo Toàn Tawhid, Ngăn Chặn Mọi Con Đường 
Dẫn Đến Shirk Của Nabi  

Hồng ân vĩ đại mà Allah, Đấng Tối Cao, đã ban cho 
các bề tôi của Ngài là Ngài đã cử phái một vị Thiên sứ đến 
với họ, một vị Thiên sứ được Ngài lựa chọn từ trong số họ, 
đó là Muhammad . Ngài phán: 

و ۖ  ﴿ رَُ� ۡم  �ُ ۡد َجآَء َُ ۡم َعزِ�زٌ  لَ �ُ َِ نُف
َ

أ ۡن  م  ّمِ ٌص َعلَۡيُ� َحَِ� ۡم  َعنَِت ِ َما  ه َعلَۡي
وۖف  رَُء  �َِ ۡؤِمن ۖم  َِٱلُۡم   ]١٢٩لا١٢٨:اسورواتلو�ة[ ﴾ ١رِّحي

Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến với 
các ngươi, Y buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ và hết 
sức lo lắng và quan tâm đến các ngươi, Y luôn thương 
xót cho những người tin tưởng. (Chương 9 – Attawbah, 
câu 128, 129). 

Allah cho biết rằng Thiên sứ Muhammad  xuất 
thân từ trong số họ, họ biết rất rõ về lý lịch của Người, họ 
hiểu được tiếng nói của Người, họ tin tưởng Người và luôn 
đặt sự tin cậy ở nơi Người, đó là cách nhanh nhất và gần gủi 
nhất trong việc hiểu và tiếp nhận các Thông điệp được 
truyền đạt, như Ngài đã phán Quả thật, một sứ giả xuất 
thân từ các ngươi đã đến với các ngươi. 

Ngài cũng cho biết rằng Thiên sứ Muhammad  là 
một người có lòng thương xót với cộng đồng của Người, 
Người đau buồn khi cộng đồng của Người gặp chuyện đau 
buồn  Y buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ.  
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Sau đó, Ngài đề cấp đến việc rằng Thiên sứ  luôn 
quan tâm và nỗ lực hết mình trong việc hướng dẫn và chỉ 
dạy các cộng đồng của Người chỉ mong mọi sự tốt lành đến 
với họ trên đời này và ở cõi Đời Sau, Ngài phán: và Y hết 
sức lo lắng và quan tâm đến các ngươi. 

Và cuối câu Kinh, Ngài phán rằng Thiên sứ 
Muhammad  luôn rất thương yêu những người có đức tin: 
Y luôn thương xót cho những người tin tưởng. 

Và một trong những biểu hiện về lòng thương xót 
của Người  đối với cộng đồng của Người là Người đã 
toàn tâm toàn lực trong việc ngăn chặn mọi nẻo đường dẫn 
đến Shirk, Người đã cảnh báo, lưu ý, chỉ đạo từ cụ thể đến 
tổng quát, Người cắt đứt tất cả những phương tiện, những 
cách thức dẫn đến nó. 

Và một trong những hành động bảo toàn Tawhid là 
Người  đã nghiêm cấm việc làm cho các ngôi nhà trở nên 
hoang vắng giống như các ngôi mộ vì không có dâng lễ 
nguyện Salah Sunnah, không có Du-a, Zikir và không đọc 
Qur’an, Người  nói: 

َا«ا
ْ
اَناَ�نِْفُماِمَ اتل ََ ْماَمَقابَِماإَِناتكَشيْ ُِ َْعلُوتاُ�يُورَ

َ
ات اُسوَروُاََ ِِ اِ�ي

ُ
ىاُ�ْقَمأ ِ

َ
يِْتاتل

ََقَمِوا
ْ
ا.رلتهامالما»تل

“Các ngươi đừng làm cho ngôi nhà của các ngươi thành 
những ngôi mộ, quả thật, Shaytan sẽ chạy khỏi ngôi nhà 
nào mà trong đó có đọc chương Albaqarah” (Muslim). 
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Người  khuyến khích các tín đồ năng hành đạo 
trong các ngôi nhà của họ, Người nói: 

َمَوا«ا ََ اتك
َ
الاإَِ ِِ َمْمِءاِكابَسِْا

ْ
َمِواتك ََ فَْلَلا

َ
ْمالافََِِناأ ُِ ّ�َهااتَلاُساِكاُ�يُورِ

َ
لّوتان ََ فَ
َمْتاُوَ�َةا

ْ
ا.رلتهاتل اراا »تك

“Này hỡi người dân, các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah 
trong nhà của các ngươi, bởi quả thật lễ nguyện Salah tốt 
nhất của một người là y thực hiện nó ngay trong nhà của 
mình, ngoại trừ lễ nguyện Salah bắt buộc (5 lễ nguyện 
Salah hằng ngày)” (Albukhari). 

Và Người  cấm thực hiện các lễ nguyện Salah tại 
các ngôi mộ bởi hành động đó là của những người thờ đa 
thần từ những người Do Thái và Thiên Chúa giáo và bởi vì 
Người  không muốn cộng đồng của Người có những hành 
động giống những kẻ ngoại đạo. 

Thiên sứ  cấm dâng lễ nguyện Salah, Du-a cũng 
như những hình thức thờ phượng khác tại khu mộ, ngay cả 
việc dâng lễ nguyện Salah là chỉ muốn hướng đến Allah chứ 
không phải là thờ cúng các mộ. Nguyên nhân Người  cấm 
thờ phượng Allah tại các mộ của những người ngoan đạo là 
vì nó sẽ dẫn đường đến Shirk và biến sự thờ phượng Allah 
thành sự thờ phượng những người trong mộ, và đó là điều 
Bid’ah xấu xa trong tôn giáo. 

Nabi  cấm lấy mộ của Người làm nơi tổ chức các 
lễ hội, tiệc tùng, Người  nói: 
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َْعلُوتاَ�ْ�ِىاِ�يًدت «
َ
ََات ا.رلتهاأبوادتلدا» َل

“ ...Và các ngươi chớ lấy mộ của Ta làm nơi lễ hội..” (Abu 
Dawood). 

Lễ hội ở đây có nghĩa là lặp đi lặp lại việc viếng 
thăm mộ của Người  và mọi người tập họp lại ở đó thành 
một tục lệ cố định để thờ phượng Allah, đây là hình thức dẫn 
đến Shirk. Và việc cấm ở đây không phải chỉ riêng mộ của 
Người mà cấm đối với tất cả các mộ nói chung. Việc Người 
 chỉ nhắc đến mộ của Người trong lời di huấn vì mộ của 
Người được coi là tốt đẹp nhất trên trái đất, Người  muốn 
nói rằng tuy mộ của Người là ngôi mộ tốt đẹp nhất nhưng 
vẫn bị cấm lấy nó làm nơi cho các lễ thì nói chi đến những 
ngôi mộ khác. 

Không được phép du hành từ nơi xa xôi và vượt bao 
trở ngại chỉ vì muốn đi viếng mộ của Nabi  bởi vì Người 
đã di huấn: 

ا ا« َمْاِ ِد
ْ
اَلتك ت َِ اَه اَمْاِ ِدى اَمَااِجَد ارََمرَِة

َ
اإِل

َ
اإَِ اتكمَّحاَل اََُشّدلت ََمتِ اََ

ْ
تل

قَْصا
َ
َمْاِ ِداتأل

ْ
ا.رلتهامالما»َلتك

“Các ngươi không được vượt đường xa xôi để đi viếng bất 
cứ nơi nào ngoại trừ ba Thánh đường: Thánh đường này 
của Ta (tức Thánh đường Annabawi), Thánh đường 
Alharam (Makkah) và Thánh đường Al-Aqsa (Jerusalem-
Palestine)” (Muslim). 

Do đó, nếu người nào định tâm vượt đường xa xôi 
chỉ để đi viếng mộ của Nabi  thì việc đi viếng đó là 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

273 

Haram (không được phép), còn nếu như y định tâm để được 
dâng lễ nguyện Salah tại Thánh đường Annabawi đồng thời 
viếng thăm mộ của Người  thì điều đó là được phép. 

Nabi  nói: 

ْما«ا ُِ َمرَ ََ افََِِنا َ لّوتاَعَ ََ َْعلُوتاَ�ْ�ِىاِ�يًدتاَل
َ
ات ََ ْماُ�دُوًرتاَل ُِ َْعلُوتاُ�يُورَ

َ
ات ََ

اَحيُْثاُكنْاُْما ِِ ا.رلتهادتلدا»َ�دْلُُغ

“Các ngươi đừng làm cho ngôi nhà của các ngươi thành 
những ngôi mộ, và các ngươi chớ lấy ngôi mộ của Ta làm 
nơi của lễ hội, và các ngươi hãy Salawat (cầu bằng an và 
phúc lành cho Ta bởi quả thật sự Salawat) của các ngươi 
sẽ được truyền đến Ta từ bất cứ nơi nào các ngươi hiện 
diện” (Abu Dawood). 

َ�اا« ََ اَمْ ا ََ ا َ َ�اتهللاُااَعَ ََ تاَمًوا ابَِهااَبْاً ِِ ا.رلتهامالما»اَبلَيْ

“Ai Salawat cho Ta một lần thì Allah sẽ Salawat cho người 
đó mười lần” (Muslim). 

Và một trong những lời Salawat tốt nhất cho Nabi 
 là: 

ا ا« ََ ا اَكَما اُمََمٍد اِِل الََعَ اُمََمٍد اَعَ �ّ ََ ا اِِلاتكلَُهَم الََعَ اإِبَْمتِهيَم اَعَ لَيَْت
ا اَعَ َت

ْ
ابَاَر� اَكَما اُمََمٍد اِِل الََعَ اُمََمٍد اَعَ اَلَ�ارِْك يدم ِ

ََ ا يدم اَحِ اإِنََك إِبَْمتِهيَم
ا يدم ِ

ََ ا يدم اِِلاإِبَْمتِهيَماإِنََكاَحِ
 »إِبَْمتِهيَمالََعَ

“Ollo-humma Solli ala Muhammad wa ala a-li Muhammad 
kama sollayta ala Ibrahim wa ala a-li Ibrahim, innaka hami-
dum maji-d; wa ba-rik ala Muhammad wa ala a-li 
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Muhammad kama ba-rakta ala ala Ibrahim wa ala a-li 
Ibrahim, innaka hami-dum maji-d”. 

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban bằng an cho Muhammad 
và dòng dõi của Muhammad giống như Ngài đã ban bằng 
an cho Ibrahim và dòng dõi của Ibrahim, quả thật, Ngài là 
Đấng đáng được ca ngợi và Toàn Năng; và xin Ngài ban 
phúc lành cho Muhammad và dòng dõi của Muhammad 
giống như Ngài đã ban phúc lành cho Ibrahim và dòng dõi 
của Ibrahim, quả thật, Ngài là Đấng đáng được ca ngợi và 
Toàn Năng”. 

Tất cả các hành động và việc làm của cộng đồng tín 
đồ của Người  không được phơi bày trình diện cho Người 
 ngoài việc cầu xin bằng an và phúc lành cho Người mà 
thôi, không giống như những người Bid’ah nghĩ rằng tất cả 
các hành động của các tín đồ của Người đều được phơi bày 
trình diện cho Người. 

Quả thật, Allah đã ra lệnh bảo các bề tôi có đức tin 
của Ngài phải Salawat cho vị Nabi của Ngài, Ngài phán: 

ُهۥ ﴿ َت َُ ِ س ٰ ََ َوَم  َ َّ � َّ ِ هِ  إ ْ َعلَۡي وا َل َّ  ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ ٰ�َ ۚ ِ ّ َِ ّّ � َ�َ ََ و َُصَل ُ
ًما  لِي َۡ َ � واْ  ُِم ا]٥٦:اسورواتألحزت [ا﴾  ٥َوَ�ّل

Quả thật, Allah và các Thiên thần luôn Salawat cho 
Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy Salawat và cầu 
xin bằng an cho Y (Chương 33 – Al’Ahzab, câu 56). 

Thiên sứ  cũng đã bảo các tín đồ Salawat nhiều 
cho Người từ bất cứ nơi nào trên trái đất, dù ở gần hay ở xa, 
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tất cả đều được truyền đến nơi Người, không cần phải đến 
ngay tại mộ của Người. 

Al-Hasan  con trai ông Ali  nói: “Các ngươi ở 
đây và những ai ở Andalusia chẳng có gì khác nhau cả”. Và 
quả thật, đây là ân huệ trọn vẹn và sự dễ dàng mà Allah đã 
ban cho những người Muslim. Một người Muslim chào 
Salam đến Người  tại mộ của Người hay y chào Salam 
đến Người từ một nơi xa xôi thì tất cả lời chào Salam đó của 
y đều được truyền tải đến Người, như Người đã nói: 

َمِلاتكَاَمَ ااإَِناهللاِا«ا
ُ
رِْ اَسَياِحَ�اُ�دَلُّغوِ�اِمْ اأ

َ
ًةاِكاتأل َِ ا.رلتهاأحدا»َمَمئِ

“Quả thật, ở nơi Allah có các Thiên thần di chuyển đây đó 
trên trái đất, họ sẽ truyền tải đến Ta lời Salam của cộng 
đồng tín đồ của Ta” (Ahmad). 

Quả thật, các vị Sahabah của Người  luôn quan 
tâm việc bảo toàn Tawhid, họ luôn cắt đứt hết mọi con 
đường dẫn đến Shirk. 

Ông Ali bin Al-Husain nhìn thấy một người đàn ông 
đi vào lối được mở ngay chỗ mộ của Nabi  và đứng cầu 
nguyện ở đó thì ông ngăn cản và nói: Tôi sẽ nói cho anh 
nghe một Hadith mà tôi đã nghe từ cha tôi, ông thuật lại từ 
ông nội của tôi rằng Thiên sứ  có nói: 

ا«ا َ لّوتاَعَ ََ َْعلُوتاَ�ْ�ِىاِ�يًدتاَل
َ
اَحيُْثاُكنْاُْماََات ِِ ْماَ�دْلُُغ

ُِ َمرَ ََ اا»فََِِنا

“Các ngươi chớ lấy ngôi mộ của Ta làm nơi của lễ hội, và 
các ngươi hãy Salawat (cầu bằng an và phúc lành cho Ta 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

276 

bởi quả thật sự Salawat) của các ngươi sẽ được truyền đến 
Ta từ bất cứ nơi nào các ngươi hiện diện”. 

Việc ngăn cản và phản đối ai đó làm điều sai quấy 
và chỉ dạy những người không hiểu biết là điều được qui 
định trong giáo lý Islam. 

Như vậy, một người đi đến Thánh đường của Nabi 
 chỉ vì muốn đứng ngay mộ của Người chào Salam đến 
Người chứ không có ý đến dâng lễ nguyện Salah trong 
Thánh đường là một hình thức lấy mộ của Người  làm nơi 
nghi lễ, bị nghiêm cấm. 

Sheikh  Islam nói: Tôi chưa từng biết rằng có ai 
đó cho phép điều đó bởi đó là một hình thức lấy mộ làm nơi 
nghi lễ. 

Và nếu như một người định tâm đến mộ của Nabi 
 để chào Salam rồi khi y đi vào Thánh đường thì y có 
dâng lễ nguyện Salah trong đó thì cũng là điều bị nghiêm 
cấm vì đó là hình thức lấy mộ làm nơi nghi lễ và thờ phượng 
không được phép trong giáo lý Islam. 

Imam Malik không thích người dân Madinah mỗi khi vào 
Thánh đường thì lại đến mộ của Nabi  để chào Salam 
Người  bởi vì những người Salaf (tức các Sahabah và những 
vị Ta-bi’een ngoan đạo) đều không làm như vậy, mà họ 
thường đến Thánh đường của Nabi  là để dâng lễ nguyện 
Salah, khi nào dâng lễ nguyện Salah xong thì họ ngồi lại 
hoặc là ra về chứ họ không đến mộ của Người để chào 
Salam, trừ khi họ vào hoặc ra từ cánh cổng có đi ngang qua 
mộ của Người thì họ chào Salam đến Người, vì họ đều hiểu 
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rằng việc Salawat và chào Salam đến Người  trong lễ 
nguyện Salah sẽ tốt và hoàn thiện hơn, hơn nữa vào thời của 
họ, nội phòng của bà A’ishah năm trên lối vào, chỉ cần bước 
vào cửa là nhìn thấy nó ngay tuy nhiên họ đã không vào 
trong đó để Salawat hay chào Salam hoặc Du-a gì cả, họ hay 
những người khác đều như vậy bởi lẽ họ biết rõ rằng Nabi 
 đã cấm họ bởi lời di huấn của Người : “Các ngươi 
chớ lấy ngôi mộ của Ta làm nơi của lễ hội”. Trừ trường 
hợp khi nào ai đó trong số họ từ chuyến đi xa trở về thì họ 
đến và chào Salam Người , như Ibnu Umar đã làm như 
vậy khi đi xa về, ông đến và chào Salam, nói: 

ايَاا اَبلَيَْك اتكَاَمُ  ٍمل ِْ ابَ بَا
َ
اأ ايَا اَبلَيَْك اتكَاَمُ  اتِهللال ارَُسْوَل ايَا اَبلَيَْك تكَاَمُ 

َ�اَاه
َ
ا.أ

“Chào an lành đến Người hỡi Thiên sứ của Allah, chào an 
lành đến ông ôi Abu Bakr, chào an lành đến người thưa 
cha của con!”. Chào Salam xong là ông ra về ngay chứ 
không đứng lại cầu nguyện thêm gì nữa. 

Sheikh Islam  nói: Sự việc này không được ai 
trong các vị Sahabah của Thiên sứ truyền dạy lại, do đó, nó 
là điều Bid’ah, và tất cả các vị Imam của Islam đều đồng 
thuận rằng khi Du-a thì không được phép hướng mặt về phía 
ngôi mộ. Và trong Hadith còn là bằng chứng cấm vượt 
đường xa xôi để đến viếng mộ Nabi  hoặc bất cứ ngôi mộ 
nào khác, hoặc bất cứ địa điểm nào khác bởi vì đó là hình 
thức lấy mộ làm nơi cho các nghi lễ, và nó là một trong 
những nguyên nhân lớn dẫn tới Shirk. 
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Những lẽ trên đã cho chúng ta thấy rằng quả thật 
Nabi  đã luôn quan tâm việc bảo toàn Tawhid cũng như 
ngăn chặn mọi con đường dẫn tới Shirk. Và đây là biểu hiện 
lòng thương xót và sự quan tâm lo lắng của Người  đối 
với cộng đồng tín đồ của Người, Người  đã luôn chỉ dạy 
và hướng dẫn họ những con đường ngay chính bởi đó là con 
đường của thành công và hạnh phúc. 

Và ý nghĩa của lời chứng nhận rằng Muhammad là 
vị Thiên sứ của Allah: Thừa nhận rằng là Người  là bề tôi 
của Allah và là vị Thiên sứ của Ngài được cử phái đến cho 
toàn nhân loại, thi hành theo mệnh lệnh của Người, tin vào 
những điều Người thông tin và tránh xa những gì Người 
ngăn cấm, và chỉ được phép thờ phượng Allah theo sự 
hướng dẫn và đường lối của Người. 

Và trong lời chứng nhận (Muhammad là vị Thiên sứ 
của Allah) có hai trụ cột: đó là Người  là người bề tôi của 
Allah và là vị Thiên sứ của Ngài. Với hai đặc điểm này, 
Người  trở thành người tốt đẹp và cao quý nhất trong tạo 
vật của Allah. Ý nghĩa của “người bề tôi” là người phục  
dịch và tuân lệnh tức Người  chỉ là một con người phàm 
tục như bao con người khác, Người  được hưởng quyền 
lợi và có trách nhiệm như bao con người khác, như Allah đã 
phán: 

﴿  ٓ َما َّ ِ ََ�ۖ  قُۡل إ � و  نَا
َ

مۡ  � ُلُ� ۡث ا]١١٠:اسورواتكتهف[ ﴾ ّمِ
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Hãy bảo họ (Muhammad!): Quả thật, Ta chỉ là một con 
người phàm tục giống như các ngươi mà thôi. (Chương 
18 – Al-Kahf, câu 110). 

Và quả thật Người  đã thực hiện và thi hành đúng 
theo cương vị của một người bề tôi. Allah phán: 

ۥۖ  ﴿ َدهُ اٍف َ�ۡب �ََِ ُ َّ � ََ ۡۡ لَ
َ

ا]٣٦:اسورواتكزمم[ ﴾ �

Há Allah không đủ cho bề tôi của Ngài ư? (Chương 39 – 
Azzumar, câu 36). 

Còn ý nghĩa của “Thiên sứ” là người được cử phái 
đến với nhân loại để kêu gọi họ trở về với Allah như một 
người báo tin vui và một vị cảnh báo. 

Hai đặc điểm của Người  trong lời chứng nhận đã 
phủ định hành động thái quá của các tín đồ Muslim đối với 
Người . Có rất nhiều người vì quá tôn kính và ngưỡng mộ 
Người  quá mức một cách lệch lạc nên đã nâng cấp bậc 
của Người lên ngang hàng với Allah mà quên đi rằng Người 
 cũng là một người bề tôi của Allah như bọn họ. Họ đã 
cầu xin phúc lành từ nời Người, cầu xin Người phù hộ che 
chở. Ngược lại với việc tôn kính và ngưỡng mộ Người quá 
mức thì có người lại không tin tưởng nơi Người, xem thường 
chỉ đạo và mệnh lệnh của Người. Tất cả những người này 
đều là những người lệch lạc và sai quấy. 

Cầu xin Allah phù hộ và che chở chúng ta thành 
những người luôn đi theo đúng đường lối Tawhid từ lời nói, 
hành động và tâm niệm, đúng với Sunnah của Nabi 
Muhammad . 
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Nói Về Một Số Tín Đồ Trong Cộng Đồng Này 
Thờ Phượng Các Thần Tượng 

Tawhid là điều bắt buộc trong các điều bắt buộc, còn 
Shirk là điều lớn nhất và nặng nhất trong các điều nghiêm 
cấm, cho nên phải cảnh giác Shirk và phải tuyệt đối tránh xa 
nó.  

Quả thật một số câu Kinh cũng như Hadith đã có nói 
về việc một số tín đồ trong cộng đồng này thờ phượng các 
thần tượng. 

Bởi lẽ người nào cầu nguyện đến ai (vật) khác ngoài 
Allah hoặc thờ phượng đến chúng thì người đó đã nhận lấy 
chúng là thần tượng bị trục xuất khỏi tôn giáo và danh xưng 
Islam của y sẽ không còn giá trị cho y nữa. Đã có biết bao 
nhiều người với tên gọi là Islam nhưng thực chất lại là 
những kẻ vô đức tin, thờ đa thần, Munafiq (giả tạo đức tin), 
bản chất sự việc là ở tinh thần tôn giáo và thực chất của nó 
chứ không phải ở tên gọi hay những ngôn từ trên môi.  

Chúng ta hãy suy ngẫm về lời phán của Allah sau 
đây: 

َِص  ﴿ ن  ْ ُوا وُ
ُ

أ َن  ُ ِ َّ ََ إَِ� � َ َۡم ُ ل
َ

وِ  ا يبٗ � ُٰغ َّ َو�ل ۡبِت  ِ�ۡ َِٱ  ََ و ُۡؤِمُن ِٰب ُ ََ ُِ َن �ۡل  ﴾ّمِ
ا]٥١:النااءسوروات[

Há Ngươi (Muhammad) không lưu ý đến những kẻ đã 
được ban cho một phần Kinh sách ư? Chúng tin tưởng 
nơi pháp thuật và Tà thần. (Chương 4 – Annisa’, câu 51). 

Câu Kinh này được mặc khải xuống nói về Ka’ab 
bin Al-Ashraf và Hayy bin Al-Akhtab, hai người này là hai 
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nhà thông thái của những người Do Thái, khi hai người này 
đến Makkah thì cư dân ở đây hỏi họ: Các ông là những 
người của Kinh sách, là những người thông thái, vậy xin các 
ông hãy cho chúng tôi biết về chúng tôi và về Muhammad? 
Hai nhà thông thái này nói với cư dân Makkah: Các người 
đang đi trên con đường tốt đẹp và được hướng dẫn. Họ nói 
điều đó trong sự ghen tị oán ghét vì họ biết Muhammad  
thực sự trên điều Chân lý. Thế là Allah mặc khải xuống: 

َِص  ﴿ ْ ن ُوا وُ
ُ

َن أ ُ ِ َّ ََ إَِ� � َ َۡم ُ ل
َ

وِ  ا يبٗ � ُٰغ َّ َو�ل ۡبِت  ِ�ۡ ََ َِٱ و ُۡؤِمُن ِٰب ُ ََ ُِ َن �ۡل ّمِ
 �ً بِي �َ ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َن � ٰٓ ِم َد ۡه

َ
أ ٓءِ  ََ ُؤ ٰ�َ ْ وا َُ َ�َف َن  ُ ِ ّّ ِ ََ ل ُو ول ُُ سوروا[ ﴾ ٥َوَ�

ا]٥١:اتلنااء

Há Ngươi (Muhammad) không lưu ý đến những kẻ đã 
được ban cho một phần Kinh sách ư? Chúng tin tưởng 
nơi pháp thuật và Tà thần và chúng nói với những kẻ 
không có đức tin rằng họ là những người được hướng 
dẫn đúng đường hơn là những người Muslim có đức tin. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 51). 

Allah, Đấng Tối Cao cho Nabi của Ngài, 
Muhammad , biết về những người Do Thái, những người 
được ban cho kiến thức từ Kinh sách của Allah, đó là Kinh 
Tawrah (Cựu ước) và Injil (Tân ước), họ biết rõ về những 
điều Chân lý về Allah, biết rõ rằng tất cả mọi sự thờ phượng 
chỉ được phép dành riêng cho Allah, mặc dù vậy, họ lại tin 
vào những điều không chân lý đó là tôn thờ các thần tượng, 
tin vào sự bói toán và ma thuật, họ phục tùng Shaytan trong 
các sự việc đó, họ yêu thích và quý trọng những người theo 
tà đạo hơn những người của chính đạo bởi lòng ghen tị và 
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hận thù của họ. Câu Kinh là một sự chê trách đối với họ 
đồng thời là một cảnh báo cho chúng ta phải cẩn trọng 
không hành động như họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

﴿  ّٖ�َِ� م  ُِئُ� َّب ن
ُ

ةً  قُۡل َهۡل � وَ� َ�ٰلَِك َمُث ن  وَغَ  ّمِ  ُ َّ ُه � ن ّلَعَن ِۚ َم َّ َد � ِضَب ِعن
سَِك َ�ّۖ  ٰ َٓ ْو

ُ
أ  ۚ وَ  ُٰغ َّ َد �ل وََ�َب  ََ �ِ ز َنا َ ۡۡ َو� ةَ  ََ ََ ُِ ُم �ۡل وََجَعَل ِمۡنُه  ِ ه َٗ  َعلَۡي َضَل ّمَ�

َ
َوأ ا 

وَ  �َ ن  بِيِل َع َّ ا]٦٠:اسورواترائدو[ ﴾ ٦آءِ �ل

Hãy bảo họ: “Há Ta (Muhammad) có nên báo cho các 
người biết về một điều còn tồi tệ hơn cái đó liên quan đến 
việc trừng phạt từ Allah hay chăng?”. Những kẻ mà 
Allah đã nguyền rủa, đã giận dữ, những kẻ mà Allah 
biến thành khỉ, heo cũng như những kẻ của Tà thần là 
những kẻ này rất tồi tệ về chỗ ở và lạc xa con đường 
bằng phẳng (của Islam). (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
60). 

Những người Do Thái đã lạc khỏi tôn giáo của họ, 
họ đã giết chết tôn giáo Islam, tôn giáo chỉ tôn thờ một mình 
Allah duy nhất. Allah, Đấng Tối Cao đã phán với Nabi của 
Ngài, Muhammad , bảo Người hãy nói với những kẻ lạc 
khỏi tôn giáo của họ: Các ngươi có muốn Ta nói cho các 
ngươi biết những kẻ sẽ bị Allah trừng phạt ở Ngày Phán xét 
không? Đó là những người Do Thái mà Allah đã nguyền rủa 
và giận dữ, quả thật, Ngài đã trừng phạt những kẻ của ngày 
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thứ bảy(5) bằng cách biến họ thành khỉ và heo, và những kẻ 
thờ Tà thần. 

Khi Allah phán về câu chuyện những người trong 
hang núi, Ngài có đề cập về lời nói của những người thắng 
thế trong việc bàn thảo của họ về những người trong hang 
núi kỳ lạ này: 

﴿  ٰ واْ َ�َ َن َغلَُب ُ ِ َّ  قَاَ  �
َ

دٗ أ ِج َۡ م ّم َّ َعلَۡيِه َذ َّتِخ َّ ِۡم  َِه :اسورواتكتهف[ ﴾ ٢ا ۡۡ
ا]٢١

Nhưng những người thắng thế trong việc bàn thảo đó lại 
nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ xây cất một thánh đường lên 
chỗ của họ” (Chương 18 – Al-Kahf, câu 21). 

Câu chuyện về những người trong hang núi là một 
câu chuyện đáng để con người suy ngẫm. Những người 
trong hang núi là một nhóm người ngoan đạo, vì chính đạo 
của họ, họ đã chạy trốn khỏi cộng đồng thờ đa thần của mình 
để tránh sự hãm hại của cộng đồng. Một số người trong 
những người ngoan đạo này đã chạy và ẩn náu trong hang 
núi. Họ đã ngủ trong hang núi này suốt ba trăm lẻ chín năm. 
Đây là một trong những phép màu về quyền năng của Allah. 
Họ đã ngủ xuyên suốt thời gian dài như thế mà không ăn hay 
uống bất cứ một thứ gì, Allah chỉ lật trở thân người của họ 
sang phải và sang trái. Rồi sau giấc ngủ dài, Ngài đã đánh 
thức họ dậy và để cho thiên hạ biết về sự việc của họ, họ đã 
sống một khoảng thời gian rồi chết đi. Thế là thiên hạ tranh 
                                                           
(5) Một số những người Do Thái khi Allah qui định không cho phép họ săn 
bắt cá vào ngày thứ bảy thì họ lại không tuân lệnh Ngài bằng cách là bày 
trò muốn qua mặt Ngài, họ không săn bắt cá vào ngày thứ bảy nhưng lại 
lùa cá vào một nơi rồi chặn lại để ngày hôm sau bắt. 
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luận nhau về sự việc của họ, những người thắng thế trong 
cuộc thảo luận nói rằng chỗ của họ (những người trong hang 
núi) phải được dựng lên một Thánh đường để mọi người nhớ 
đến họ và tìm phúc lành nơi họ.  

Câu chuyện mang nội dung trình bày về sự thái quá 
của những người Thiên Chúa giáo trong việc tôn vinh những 
người ngoan đạo bằng cách dựng lên các thánh đường bên 
trên mộ của họ với mục đích để tưởng nhớ và ghi danh họ, 
nhưng rồi dần dần sau đó sự tưởng nhớ đó biến thành sự thờ 
phượng, cuối cùng họ đã thờ phượng những người chết trong 
mộ thay vì thờ phượng Allah. 

Allah khiển trách những người Thiên Chúa này về 
điều đó để khuyến cáo cộng đồng này đừng đi theo con 
đường của họ. Và quả thật, cộng đồng này đã tôn vinh mộ 
các vị ngoan đạo quá mức đến nỗi xây bên trên chúng các 
Thánh đường để thờ phượng Allah, nhưng rồi sự thờ phượng 
này chuyển thành thờ phượng chính những người trong mộ. 
Điều này hoàn toàn giống với việc làm của những người 
Thiên Chúa giáo đã làm trước đây. 

Nabi  đã cảnh báo cộng đồng tín đồ của Người 
tiếp bước trên con đường của những kẻ thời trước, ông Abu 
Saeed thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

ا اَدَخلُوتا« اكَْو اَحَل ال َرتٍع ِِ ابِ
ًَ الَِذَرت اِشْ�ًت اِشْ�ًت ْم ُِ اَ�دْلَ اَكَن اَمْ  اَسَنَ َتْدَُعَ 

َ
ل

ارَِدْعاُُموُهْما ِث َماَ  ْْ ا.رلتهاتل اراالمالما»ُج

“Chắc chắn các ngươi sẽ đi theo các đường lối của những 
kẻ trước thời các ngươi, các ngươi sẽ đi theo giống như họ 
từng bước từng bước một, các ngươi bắt chước theo họ 
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đến nỗi nếu họ có chui vào hang của con thằn lằn cát thì 
các ngươi cũng chui vào theo” (Albukhari, Muslim). 

Hadith muốn nói rằng những người ngu muội thiếu 
hiểu biết thuộc cộng đồng này sẽ đi theo bước chân của 
những dân Kinh sách. Hadith là một sự thông tin nhưng ý 
nghĩa của nó là sự nghiêm cấm theo bước đường của họ. Và 
những gì mà Nabi  thông tin thật sự đã xảy ra, đây chính 
là một trong những dấu hiệu sứ mạng Nabi của Thiên sứ  
cũng như những phép màu của Người. 

Và trong một Hadith khác, Nabi  đã khuyến cáo 
cộng đồng của Người đừng bắt chước theo những người thờ 
đa thần, Người nói: 

ابَِقْوٍ اَ�ُهَواِمنُْهْما«ا َِ ا.أبوادتلدارلتها»َمْ اَََشدَ

“Ai bắt chước một nhóm người nào đó thì người đó là 
đồng bọn của họ” (Abu Dawood). 

Bởi lẽ sự bắt chước theo một nhóm người nào đó 
trong thờ phượng hay trong phong cách sinh hoạt đều dẫn 
đến việc hủy hoại tôn giáo của những người Muslim, nói lên 
sự yêu thương và ưa chuộng của họ đối với những người 
ngoại giáo đồng thời đó là một cách tôn vinh thêm cho niềm 
tự hào của người ngoại giáo. 

Và tiếc thay cho những người thiếu hiểu biết trong 
cộng đồng này đã theo bước đường của những người Do 
Thái và Thiên Chúa giáo như thờ phượng tà thần, yêu quý 
những người sai lệch hơn những người theo đúng Chân lý, 
tôn vinh mộ các vị ngoan đạo, xây cất các thánh đường bên 
trên các mộ, phản đối và kháng lại Kinh sách của Allah và 
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Sunnah của vị Thiên sứ của Ngài , đề cao và xem trọng 
cũng như đi theo các sách cải biên lệch lạc, ăn đồng tiền 
Riba’, chiếm đoạt tài sản, tổ chức các lễ hội ăn mừng lệch 
lạc không được qui định trong đường lối của Islam như tết 
mừng năm mới, lễ tình nhân, ngày của mẹ và những ngày lễ 
khác, chuyên dùng lịch Tây mà quên đi lịch Hijri của Islam, 
bắt chước phong cách ăn mặc và tạo kiểu tóc giống như 
người lệch lạc, yêu thích dùng tiếng nói của họ khi không 
cần thiết, ... đây là sự từng bước từng bước một làm đi theo 
chân của họ. 

Do đó, bắt buộc chúng ta phải cảnh giác và cẩn 
trọng tránh bắt chước theo những người Do Thái và Thiên 
Chúa giáo, phải bám sát theo con đường ngay chính đồng 
thời cầu nguyện xin Allah làm vững chắc bước chân của 
chúng ta trên tôn giáo này cho đến Ngày chúng ta trở về gặp 
Ngài. 

Ông Thawban  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

ُتَهاااإَِناتهللاَا«ا
ْ
اُمل َمِلاَسسَدْلُُغ

ُ
اأ يُْتاَمَشاِرَ�َهااَلَمَغاِرَ�َهااَلذَِن

َ
رَْ افََمأ

َ
اتأل َزلَىاِلَ

ُتا
ْ
ل
َ
اَسس ّّ اَلذِ

ََ ْ�يَ
َ
ْحََماَلتأل

َ
�ِْ اتأل َ ّْ َت

ْ
يُتاتل َِ ْب

ُ
ْنااَمااُزلَِىاِلاِمنَْهااَلأ

َ
َمِلاأ

ُ
َرّ األ

ْ�ُفِاِهْمافَسَْاتَِديَحا
َ
ََاَُُالَّطاَبلَيِْهْماَبُدّلتاِمْ اِسَوىاأ ْنا

َ
ََاُ�ْهِلَتَهااَِِانٍَةابَِعاَمٍةاَلأ

يْاُا ََ �ْ
َ
اأ ّّ ايَُمّداَلذِ

ََ ا ُِ َلاًءافَِِنَ
اإَِذتاقََليُْتاقَ ّّ َكاَ�يَْلاَُهْماَلذَِناَرّ اقَاَلايَااُمََمُداإِ

اِسَوىا اِمْ  اَبُدّلت اَبلَيِْهْم َسلَّط
ُ
اأ ََ ا ْن

َ
اَلأ ابَِعاَمٍة اَِِانٍَة ْهِلَتُهْم

ُ
اأ ََ ا ْن

َ
اأ َمِاَك

ُ
أل

وَنا ُِ ايَ اَحَل ارَِها ََ �ْ
َ
ابِس اَمْ  اَبلَيِْهْم اتْجاََمَي اَلكَِو اَ�يَْلاَُهْم اَُْاتَِديُح ْ�ُفِاِهْم

َ
أ

اَ�ْعُلهُا َِ ا.رلتهامالما»ْماَ�ْعًلااَ�ْعُلُهْماُ�ْهِلُكاَ�ْعًلااَلَُْا
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“Quả thật, Allah đã thu nhỏ trái đất lại cho Ta nhìn thấy 
hướng đông và hướng tây của nó, và quả thật cộng đồng 
của Ta sẽ có mặt trên khắp mọi hướng mà Ta được cho 
nhìn thấy, cộng đồng tín đồ của Ta được ban cho hai kho 
báu vàng và bạc, và quả thật Ta đã cầu xin Thượng Đế 
của Ta phù hộ cho cộng đồng của Ta không làm tiêu tan 
hai kho báu đó bởi hạn hán và tai ương cũng như không 
bị kẻ thù xâm chiếm và cai trị. Quả thật, Thượng Đế của 
Ta nói: Này Muhammad! Khi Ngươi giải quyết một điều gì 
thì điều đó sẽ được phù hộ, và quả thật TA cho Ngươi và 
cộng đồng của Ngươi không bị tiêu tan hai kho báu đó bởi 
hạn hán và sẽ không bị cai trị bởi kẻ thù, và cho dù tất cả 
những kẻ ngoại đạo từ mọi hướng của trái đất có hợp lại 
để xâm lược các ngươi thì họ cũng không thể làm để đạt 
được mục đích”. (Muslim). 

Cũng với nội dung Hadith này, nhưng Ahmad và 
Abu Dawood có phần bổ sung rằng Nabi  có nói thêm: 

َاا« َمِلاتكَايُْفاك
ُ
ُمِللَّ�اَلذَِذتالُِ َياِكاأ

ْ
اتك ئَِمَة

َ
َمِلاتأل

ُ
اأ َخاُفاَعَ

َ
اأ ايُْمَ�ْياَلذَِ�َما ْم

َمِلا
ُ
اأ اِمْ  اَ�دَائُِل َُ َْ

ْ
ايَل اَحَل اتكَااَبُة اَ�ُقوُ  ََ اَل ِقيَاَمِة

ْ
اتل ايَْوِ 

َ
اإِل َ�نُْهْم

تبُوَنا َِ َمِلاَك
ُ
اَسيَُتوُناِكاأ ُِ ْلرَاَناَلذِنَ

َ
َمِلاتأل

ُ
اَ�دَائُِلاِمْ اأ ِ�َ�اَحَلاَ�ْعدَُد ُمْاِ

ْ
بِاك

ايَْزُ�مُا اُكُّهْم اارََمرُوَن اَطائَِفةم ارََزتُل ََ اَ�ْعِدىاَل َ َِ
انَ ََ اتَلِبيَّ�ا اَخاَ�ُم نَا

َ
اَلأ ّ َِ

انَ ُِ نَ
َ
ن

اَخالََفُهمْا اَمْ  ُهْم ّ َُ ايَ ََ ا اِهِم�َ  ََ ا ُّ َ
ْ
اتل اَعَ َمِل

ُ
اأ اتاِمْ  ْمُم

َ
اأ ِتَ
ْ
ايَس َبَزااهللاِاَحَل

ا»لََجَلا

“Và quả thật, Ta chỉ lo sợ cho những vị Imam lệch lạc 
trong cộng đồng của Ta, và sự gây chiến thù hằn giữa họ 
sẽ vẫn tiếp diễn cho tới ngày tận thế, và giờ tận thế sẽ 
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không đến cho tới khi trong cộng đồng của Ta có nhóm 
người trở thành đồng bọn của những người thờ đa thần, 
và cho tới khi trong cộng đồng của Ta có những nhóm 
người thờ cúng bụt tượng, rồi trong cộng đồng của Ta sẽ 
có ba mươi kẻ nói dối, tất cả bọn họ đều cho mình là Nabi, 
nhưng quả thật Ta là vị Nabi cuối cùng không có vị Nabi 
nào sau Ta nữa, tuy nhiên trong cộng đồng của Ta vẫn 
còn một nhóm tín đồ luôn được phù hộ đi trên con đường 
chân lý, những kẻ đi ngược lại với họ và chống đối họ sẽ 
không thể hãm hại được họ cho tới khi mệnh lệnh của 
Allah cho giờ tận thế đến”. 

Hai Hadith này bao hàm những sự việc, những thông 
tin trung thực cũng như các bằng chứng chứng minh sứ 
mạng Nabi của Thiên sứ : 

Thứ nhất: Allah đã thu nhỏ toàn bộ trái đất để cho 
Thiên sứ của chúng ta nhìn thấy cộng đồng tín đồ của Người 
chiếm được các lãnh thổ từ Đông sang Tây, Người nhìn thấy 
rõ những sự việc hiện ra giống như một người đang nhìn vào 
chiếc gương. Và quả thật, thực tế đã diễn ra theo như lời của 
Người  đã thông tin, cộng đồng tín đồ của Người thực sự 
đã chinh phục và lan rộng từ Đông sang Tây. Người  cho 
biết rằng cộng đồng tín đồ của Người sẽ được ban cho hai 
kho báu và điều đó đã xảy ra như lời của Người: Cộng đồng 
tín đồ của Người quả thật đã ngự trị được hai vương quốc 
Kisra (Ba Tư) và Qaisar (La mã), hai vương quốc này sở hữu 
kho vàng và bạc và châu báu, đó là vào thời kế vị Khalifah 
của Umar , ông đã chi dùng kho châu báu này vào con 
đường chính nghĩa của Allah.  



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

289 

Thứ hai: Nabi  đã cầu nguyện cho cộng đồng của 
Người, đây là tấm lòng thương xót trọn vẹn của Người đối 
với cộng đồng của Người, Người đã cầu nguyện hai điều cho 
họ: 

Điều thứ nhất: Người  cầu nguyện Thượng Đế 
của Người chớ đừng hủy diệt cộng đồng tín đồ của Người 
bằng những trận hạn hán khắc nghiệt và quả thật Allah đã 
đáp lại lời cầu xin của Người. Những cộng đồng của thời 
trước như cộng đồng Ad, Thamud đã bị trừng phạt rất khủng 
khiếp trái với cộng đồng này bởi Allah đã bảo vệ họ bởi lời 
cầu nguyện của vị Nabi  của Ngài. 

Điều thứ hai: Người  cầu nguyện Thượng Đế của 
Người chớ đừng để những kẻ ngoại đạo cai trị đất nước và 
lãnh thổ của cộng đồng Người cho dù chúng có hợp nhau lại 
từ mọi nơi trên trái đất. Allah đã đáp lại lời cầu xin của 
Người khi mà cộng đồng tín đồ của Người không có sự chia 
rẻ và mâu thuẫn với nhau, nhưng nếu như nhìn thấy những 
kẻ ngoại đạo cai trị họ thì đó là điều xảy ra giống như Người 
 đã cho biết khi cộng đồng của Người có sự chia rẻ. 

Thứ ba: Nabi  lo sợ cho cộng đồng của Người 
trước những kẻ Imam lệch lạc, những học giả, những nhà 
lãnh đạo lệch lạc dẫn dắt họ khỏi con đường chân lý. 

Quả thật, Allah đã phán nói về sự hối hận muộn 
màng của những đi theo các vị Imam lệch lạc: 
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َ�و  ﴿ بِي َّ نَا �ل و َضَل
َ

فََ آَءنَا  َ�َ َوُ� َنا  ََ ََ َ�ا َنا  َطۡع
َ

أ  ٓ ا َّ ِ ٓ إ َرّ�َنا  ْ ُوا سوروا[ ﴾ ٦َوقَال
ا]٦٧:اتألحزت 

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 chúng con đi lạc đường. 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 67). 

Thứ tư: Một trong những điều mà Nabi  thông 
tin là xảy ra nội chiến trong cộng đồng này, Người cho biết 
rằng sự giao chiến này vẫn xảy ra cho đến ngày tận thế, và 
sự thực này đã xảy ra, nó bắt đầu từ sự kiện nổi loạn trong 
thời của Uthman và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. 

Thứ năm: Một trong những điều Nabi  thông tin 
là sự xuất hiện Shirk và thờ cúng bụt tượng trong cộng đồng 
này. Người  nói rằng giờ tận thế sẽ không đến cho tới khi 
nào một số nhóm tín đồ trong cộng đồng này dính vào Shirk 
và ra khỏi tôn giáo của Islam bởi lòng ham muốn của họ, họ 
cùng chung sống với những người thờ đa thần; và giờ tận thế 
cũng sẽ không đến cho tới khi nào có nhiều tín đồ trong cộng 
đồng của Người thờ cúng các bụt tượng. Và quả thật, những 
gì Người nói đều đã xảy ra, rất nhiều người thiếu hiểu biết 
trong cộng đồng này đã thờ phượng mộ của những người 
ngoan đạo, họ cúng tế, thề nguyện, Du-a, đi Tawaf ... 

Thứ sáu: Một trong những điều Nabi  thông tin 
là xuất hiện những kẻ tự xưng là Nabi, Người cho biết số 
lượng là 30 kẻ nói dối, điều này có nghĩa là có rất nhiều 
những kẻ như vậy nhưng trong đó 30 người là những người 
có sức gây ảnh hưởng nhất, những tên nói dối này đã xuất 
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hiện trong thời của Thiên sứ  và thời sau này. Và 
Muhammad là vị Nabi cuối cùng, sau Người không có vị 
Nabi nào nữa. 

Nhưng cho dù như thế nào thì trong cộng đồng tín 
đồ của Nabi Muhammad  vẫn luôn tồn tại một nhóm 
người luôn đi đúng theo Sunnah của Người như Người  
đã nói: “tuy nhiên trong cộng đồng của Ta vẫn còn một 
nhóm tín đồ luôn được phù hộ đi trên con đường chân lý, 
những kẻ đi ngược lại với họ và chống đối họ sẽ không thể 
hãm hại được họ cho tới khi mệnh lệnh của Allah cho giờ 
tận thế đến”. 

Nabi  báo tin vui cho cộng đồng này rằng dù 
trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì vẫn mãi còn một nhóm 
tín đồ luôn được phù hộ theo đúng chân lý, họ luôn gìn giữ 
và duy trì giáo luật đúng đắn của Allah, họ vẫn đi trên con 
đường chân lý mặc cho những kẻ chống đối tìm cách hãm 
hại, bởi vì Allah luôn phù hộ và che chở cho họ như Ngài đã 
phán: 

﴿  �َِ ۡؤِمن ُۡم ُ �ل ُۡ َ َنا ن ا َعلَۡي ُّ َح  ََ ا]٤٧:اسورواتكمل [ ﴾ ٤َوَ�

Và TA (Allah) có trách nhiệm phải giúp đỡ những 
người có đức tin (Chương 30 – Arrum, câu 47). 

Và nhóm người này sẽ luôn vững bước trên chân lý 
cho đến Ngày tận thế, tức gần đến giờ tận thế, bởi vì Nabi có 
nói rằng trước khi xảy ra sự kiện tận thế thì tất cả những 
người có đức tin đều sẽ chết đi bởi một cơn gió nhẹ nhàng 
thổi qua, chỉ còn lại những kẻ vô đức tin sẽ là những nạn 
nhân của giờ tận thế. Cầu xin Allah phù hộ và che chở cho 
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chúng ta luôn là nhóm người được Ngài giúp đỡ vững bước 
trên con đường chân lý của Ngài. 

Như vậy, các câu Kinh cũng như các Hadith được 
trình bày ở trên đã cho chúng ta biết rằng trong cộng đồng 
tín đồ của Nabi Muhammad  sẽ có những người dính vào 
Shirk và thờ cúng các bụt tượng. Cho nên bắt buộc chúng ta, 
những người Muslim phải cảnh giác để khỏi rơi vào điều 
được Người  cảnh báo và phải luôn bám sát lấy Tawhid 
để trở thành những người bề tôi chỉ luôn tôn thờ một mình 
Allah duy nhất. 
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Nói Về Ma Thuật và Bùa Ngải 
Allah đã tạo ra các bề tôi trên một bản chất tự nhiên 

thanh sạch và tinh khiết, đó là bản chất tôn thờ Allah duy 
nhất. Nhưng Shaytan, kẻ thù của con người luôn tìm cách 
xúi bẩy con người lệch khỏi con đường ngay chính, nó đến 
xúi bẩy con người từ mọi hướng và từ mọi nẻo đường, nó 
bày vẽ cho con người để rồi con người mê tín dị đoan, tin 
vào bói toán. Và Islam là tôn giáo loại trừ mê tín dị đoan 
khỏi tư tưởng và tâm hồn.  

Và khi con người bỏ mặc Tawhid, đức tin Iman trở 
nên yếu đi, và sự thờ đa thần trở thành nhiều hơn nên sự bói 
toán, ma thuật, bùa ngải tìm cách lẫn vào. 

Quả thật, ma thuật, bùa ngải và bói toán là những đại 
trọng tội tuyệt đối bị nghiêm cấm. Những tên dùng ma thuật, 
bói toán phá rối tâm hồn con người, lừa gạt tư tưởng và nhận 
thức. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٌَ و ُن ۡ�َ ۡو 
َ

أ  ٌَ ِح َ�ا  ْ ُوا َّ قَال ِ وٍ  إ رُّ� ن  م ّمِ َ�ۡبلِِه ن  َن ِم ُ ِ َّ � �َ
َ

� ٓ ٰلَِك َما ََ  ﴾ ٥ َك
ا]٥٢:اسورواتلتر�ات[

Đúng như thế, không một Sứ giả nào đến gặp những ai 
sống trước chúng mà không bị xuyên tạc là một tên phù 
thủy hay  là một thằng điên. (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 52). 

Tất cả những cộng đồng đều nói với các vị Thiên sứ 
của họ một cách xuyên tạc như thế này. 
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Ma thuật, bùa ngải là đại Shirk phủ định toàn bộ 
Tawhid, nó là điều bị nghiêm cấm trong tất cả mọi tôn giáo, 
và nó sẽ không đạt được kết quả trừ phi phải thờ cúng những 
tên Shaytan và tuân lệnh chúng. Ma thuật và bùa ngải gây ra 
nhiều điều xấu cho cộng đồng và xã hội, nó đã giết chết bao 
nhiêu mạng người, làm bệnh tật và mất trí cho bao nhiêu 
người, nó chia cắt tình vợ chồng, gây oán hận và thù hằn 
giữa các thành viên trong gia đình, tất cả những gì ma thuật 
và bùa ngải mang lại toàn là sự hủy hoại và ác đức. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 

ُِح � ُ�ۡفل  ََ َ�ٰ َو
َ

َحۡيُ  �  َُ ِح ا َّ ا]٦٩:اسورواطِ[ ﴾ ٦ل

và nhà ảo thuật cho dù thế nào cũng không thể thắng 
nổi (sự thật). (Chương 20 – Taha, câu 69). 

Lời của Allah là xác thực, người dùng ma thuật và 
bùa ngải chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân của y cả, y 
chẳng thoát được bệnh tật cũng như biến cố mà Allah giáng 
xuống, y cũng chẳng thu thập được lợi ích hoặc nâng cao vị 
trí của bản thân mà tất cả đều nằm trong sự định đoạt của 
Allah, Đấng Toàn năng. 

Những bằng chứng giáo luật nghiêm cấm ma 
thuật và bùa ngải: 

Allah phán:  

ٰٖق�  ﴿ َخَ� ۡن  ِ ِم ة ََ ِِ �لِخ ۥ  ُٰه َما َ�ُ ٰ َ ََ ۡش ِن � ََم ْ ل وا ُِم ۡد َعل َُ اتلقمو[ ﴾ َولَ :اسورو
ا]١٠٢
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Và quả thật, họ biết rằng ai mua bán phép thuật thì sẽ 
không được hưởng bất cứ phần tốt đẹp nào ở Đời Sau. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 102). 

Có nghĩa là những người Do Thái biết rõ rằng người 
nào hài lòng với ma thuật và bùa ngải để đổi lấy giáo luật 
của Allah thì người đó sẽ không có được phần tốt đẹp nào ở 
Đời Sau bởi người đó đã bán tôn giáo của y để mua lấy đời 
sống trần gian. Đây là một lời hứa trừng phạt, điều đó chỉ ra 
rằng ma thuật và bùa ngải là điều nghiêm cấm. 

Trong lời phán của Allah: 

وِ   ﴿ ُٰغ َّ َو�ل ۡبِت  ِ�ۡ ََ َِٱ و ُۡؤِمُن ا]٥١:اسورواتلنااء[ ﴾ُ

Chúng tin tưởng nơi pháp thuật và Tà thần. (Chương 4 
– Annisa’, câu 51). 

Umar  nói: pháp thuật có nghĩa là ma thuật và bùa 
ngải, tà thần có nghĩa là Shaytan. Câu Kinh là một sự khiển 
trách những người Do Thái đã tin vào bùa ngải và ma thuật. 

Còn Jabir  thì nói: Tà thần là những tên bói toán 
được những tên Shaytan xuống mách bảo về những điều mà 
chúng nghe lén được trên tầng trời hạ giới, chúng chỉ nói 
thật có một điều và nói dối cả trăm điều, chúng thêm bớt 
theo ý của chúng. Trước khi Nabi  nhận được Sứ mạng thì 
ở mỗi bộ lạc Ả rập đều có một vị thầy bói toán để họ tư vấn 
mọi vấn đề, thế là Allah cho Islam đến dẹp hết những điều 
đó và Ngài cho canh gác nghiêm ngặt trên trời bởi nhiều hỏa 
tiển (sao băng). 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

ُمو�َِقاِتااتكَادْيَااتْجاَنِدُوتا«
ْ
الابِاهللاِااتكّاْكُاا«اَلاقَااُه َااَلَماالاتهللاِاارَُسوَلاايَااقَاكُوت.اا»اتك

مُا ْْ ااَحَم َااتلَِلااتَلْفِسااَلَ�اُْلاالاَلتكّا
َ
ُّااتُهللاِرَ َ

ْ
ُلاالابِال

ْ
�
َ
ُلاالاتكّمَ�ااَلأ

ْ
�
َ
اَمالِااَلأ

َتِيمِا
ْ
االاتل

ّ
ُفاالاتكَزْحِفاايَْو َااَلتَلَوِ ِْ نَاِتااَلقَ ََ ْْ ُم

ْ
ُمْؤِمنَاِتااتك

ْ
َغافَِمِتااتك

ْ
رلتهاا»اتل

 .تل اراالمالم

 “Hãy tránh bảy điều hủy hoại”. Các vị Sahabah liền hỏi : 
“Thưa Thiên sứ của Allah, chúng là những gì ?”. Thiên sứ 
nói: “Đó là shirk (tức gán cho Allah một đối tác ngàng 
hàng cùng với Ngài), ma thuật (bùa ngải), truất đi mạng 
sống mà Allah đã làm thành thiêng liêng ngoại trừ để thiết 
lập công lý, cho vay ăn lãi, xâm chiếm tài sản của con mồ 
côi, trốn chạy trên chiến trường, và vu khống những người 
phụ nữ đạo đức không giữ thân thể”. (Albukhari và 
Muslim). 

Bảy điều này sẽ hủy diệt người thực hiện chúng, 
chúng mang lại sự trừng phạt trên đời này và ở Đời Sau. Bởi 
vậy, Nabi  cảnh báo các tín đồ tránh xa chúng. 

Điều thứ nhất: Shirk, tổ hợp với Allah trong thờ 
phượng. Nabi  đã liệt kê nó trước tiên vì nó là tội lớn nhất 
trong các đại trọng tội, là tội mà Allah không bao giờ tha thứ 
nếu không biết sám hối, người thực hiện nó sẽ phải đời đời 
kiếp kiếp ở trong Hỏa ngục không có ngày trở ra. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ۖ ّّاُر ُٰه � ٰ َو
ۡ

َوَمَ َة  ّن َ�ۡ � ِ ه ُ َعلَۡي َّ َم � َّ َح ۡد  َُ َۡ  ِ َّ ُۡ�ِۡك َِٱ � ن  ُّهۥ َم َ�  إِن ٰلِِم َّ َوَما لِل
 ٖ ر َصا ن

َ
أ ۡن   ]٧٢:اسورواترائدو[ا﴾  ٧ ِم

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). 

مۖ  ﴿ ٌم َعِظي َك لَُظۡل ۡ َّ �لّ�ِ ِ ا]١٣:اسوروالقمان[ ﴾ ١ إ

Quả thật, Shirk là điều sai quấy vô cùng nghiêm trọng. 
(Chương 31 – Luqman, câu 72). 

Khi Nabi  được hỏi rằng tội nào lớn nhất thì 
Người bảo rằng: 

َْعَلاِ�ِا«ا
َ
ْنات

َ
ا.رلتهاتل اراالمالما»انِّدتالَْهَواَخلََقَكااأ

“Đó là tạo ra một thần linh để thờ phượng cùng với Allah 
trong khi Ngài là Đấng Tạo Hóa” (Albukhari, Muslim). 

Điều thứ hai: Ma thuật, bùa ngải. Nabi liệt kê nó 
ngay sau Shirk vì nó đã phủ nhận Allah và thờ phượng 
những tên Shaytan bằng cách dâng cúng lên chúng, cầu 
nguyện và khấn vái đến chúng. Ma thuật, bùa ngải tập hợp 
cả năm điều hủy hoại sau nó, mỗi điều trong năm điều sau 
ma thuật và bùa ngải chỉ mang một tính chất riêng biệt hoặc 
là liên quan đến tính mạng, hoặc là liên quan đến tài sản của 
cải hoặc là liên quan đến danh dự nhưng ma thuật và bùa 
ngải bao hàm tất cả những tính chất đó. 
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Điều thứ ba: Giết một mạng người Muslim mà 
Allah cấm xâm hại, trong đó bao hàm cả mạng sống của 
người ngoại đạo nằm trong hiệp ước hòa bình với những 
người Muslim. Trong một Hadith khác, Nabi  nói: 

ا ْرَ�ِعَ�ا«
َ
اأ اَمِاَ ِو اِمْ  ارُوَجُد اِرََُها اَلذَِن ال ََنِة

ْ
اتْ ايََمْماَرتِةََة اكَْم اُمَعاَهًدت اَ�اََل َمْ 

ًماا ا.رلتهاتل اراا »ََ

“Ai giết một người ngoại đạo nằm trong hiệp ước hòa bình 
thì người đó sẽ không ngửi được mùi hương của Thiên 
Đàng mặc dầu mùi hương của nó lan tỏa đi xa với khoảng 
cách bốn mươi năm thời gian” (Albukhari). 

Điều thứ tư: Cho vay lấy lãi, quả thật Nabi  đã 
nguyền rủa người cho vay, người ủy thác, người chứng kiến 
và người ghi chép việc cho vay. 

Điều thứ năm: Ăn chặn hay chiếm đoạt tài sản của 
trẻ mồ côi. Allah, Đấng Tối Cao phán:  

﴿  َّ ِ رٗ إ ۡم نَا ونِِه ُن َُ  ِِ  ََ و ُ�لُ
ۡ

ََُ َما  َّ ِ ًما إ ۡل َُ  ٰ ََ ٰ ََ َ َۡ �  َٰ َٰ ۡم
َ

أ  ََ و ُ�لُ
ۡ

ََُ َن  ُ ِ َّ � ۖ�
 ٗ� َ�عِ  ََ ۡو ۡصلَ ا]١٠:اءسورواتلناا[ ﴾ ١� َوَ�َي

Quả thật, những ai ăn bớt tài sản của trẻ mồ côi một 
cách bất chính thì chẳng khác nào nuốt lửa vào trong 
bụng. Và họ sẽ sớm bị thiêu đốt trong Hỏa ngục. 
(Chương 4 – Annisa, câu 10). 

Điều thứ sáu: Đào ngũ hay bỏ chạy khi đương đầu 
với địch. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِذٖ وَ  ﴿ َۡوَمس ۡم ُ َُولِِّه ن ُ ِفٗ  َم َّ ُمَتَح  َّ ِ ۥٓ إ هُ ََ ُ َ َتا ٍ َُ ُِ ِ ةٖ  ا ّل َِ�ٰ فَِئ ا إ ً ِ�ّ ۡو ُمَتَح
َ

َ  أ ۡد َ َُ آَء َۡ
َضبٖ  َن � ََِغ ُ� ّمِ ِص َۡم ََ �ل َو�ِۡئ ُمۖ  َجَهّن ُٰه  ٰ َو

ۡ
َوَمَ  ِ ا]١٦:اسورواتألنفال[ ﴾ ١َّ

Và ai quay lưng về phía địch vào Ngày (đụng độ) đó, trừ 
phi quay lưng lại để dụ địch rồi đánh ngược trở lại hoặc 
rút về nhập với đoàn quân của mình, thì chắc chắn là tự 
rước sự Giận dữ của Allah vào mình và chỗ cư ngụ của 
người đó sẽ là Hỏa ngục, một trạm đến cuối cùng thật 
thảm hại. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 16). 

Điều thứ bảy: Vu khống những phụ nữ có đức tin 
làm chuyện Zina (gian dâm, thông dâm). Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

ۡمُ  ﴿ ٰفَِ�ِٰت �ل َٰ َ�ِٰت �ۡل َص ُۡمۡح ََ �ل و ُۡ َۡ َ َن ُ ُ ِ َّ � َّ ِ ََ إ َو�لِخ َيا  َۡ �َ � ِِ  ْ وا َ�ِٰت لُعُِن ةِ ۡؤِم
مۖ  اٌب َعِظي ۡم َعَذ ا]٢٣:اسورواتلور[ ﴾ ٢ َولَُه

Quả thật, những ai vu khống những người đàn bà có 
đức tin trinh thục, ngây thơ thì sẽ bị quyền rủa ở đời này 
và ở Đời Sau và họ sẽ phải bị một sự trừng phạt vô cùng 
đau đớn (Chương 24 – Annur, câu 23). 

Bảy điều hủy hoại là những điều mà mỗi tín đồ 
Muslim phải cảnh giác tránh xa chúng, và nếu ai đó lỡ phạm 
phải một điều gì đó trong chúng thì phải mau mau sám hối 
với Allah trước khi linh hồn chia lìa thể xác trở về với cõi 
Vĩnh hằng. 

Ma thuật và bùa ngải là đại trọng tội gây hại cho con 
người, cộng đồng và xã hội, do đó, theo giáo luật Islam 
người hành nghề (sử dụng) ma thuật và bùa ngải phải bị tử 
hình. 
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Ông Jundab  thuật lại rằng Nabi  nói: 

ابِاكَايِْفا«ا َ�ةم ْ ََ ا.حاأنِاموقوفرلتهاتلتمِاالقالاتكَْيا »َحّداتكَااِحِما

“Mức án cho kẻ sử dụng ma thuật và bùa ngải là chặt 
đầu” (Tirmizhi ghi lại, ông nói: Hadith này chính xác chỉ là 
lời của Sahabah). 

Trong Sahih Albukhari có ghi, ông Bija-lah bin 
Abdah thuật lại: Umar bin Alkhattab  đã ghi: Các ngươi 
hãy giết tất cả những người sử dụng ma thuật và bùa ngải dù 
nam hay nữ. Bija-lah bin Abdah nói: Thế là chúng tôi đã giết 
ba thầy bùa. 

Một ghi nhận chính xác rằng bà Hafsah  đã ra 
lệnh giết một người nữ hầu vì ở nơi cô ta có bùa thuật thế là 
cô ta bị giết. 

Cách giải bùa ngải và ma thuật hiệu quả là dùng các 
lời tụng niệm, những lời Du-a theo Sunnah và các câu Kinh 
Qur’an. Một người có đức tin nếu như thường xuyên tụng 
niệm Allah, thường xuyên cầu xin Allah phù hộ che chở với 
những lời Du-a cũng như thường xuyên đọc Qur’an thì sẽ 
được Allah phù hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của mà 
thuật và bùa ngải. 

Quả thật, Nabi của chúng ta, Muhammad , đã dạy 
chúng ta cách ngừa phòng tà ma và bùa ngải với những lời 
Du-a cũng như những câu Kinh Qur’an: 

Đọc ba lần vào mỗi sáng cũng như mỗi buổi chiều 
và khi đi ngủ hai chương Kinh: 
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ّبِ �ۡلَفلَِق  ﴿ ََ ِ َ َُ و ُع
َ

أ َخلََق  ١قُۡل  ِ َما  ن َ�ّ َوقََب  ٢ِم ا  ِ�ٍق إََِ �َ ِ  ٣َوِمن َ�ّ
ِد  َُ ِِ �ۡلُع ِٰت  �َٰ �ّّّ � ِ ن َ�ّ َد  ٤َوِم ََ َح ا  ََ ِ ٍد إ �ِ َحا  ِ ن َ�ّ  ]سورواتلفلُ[ا﴾٥َومِ

﴿  َُ و ُع
َ

أ ُِ قُۡل  ّّا ّبِ � ََ ِ َ١  ُِ ّّا لِِك � َۡ٢  ُِ ّّا � ِ ٰه ََ ِ ُِ  ٣إ َوا ۡوَۡ� ل � ِ ن َ�ّ ِم
 ُِ ا ّن َ ۡۡ �٤  ُِ ّّا  ِ ر و ُد ُّ  ِِ  ُُ ِ و ُوَۡ� ي ُ ِ َّ �٥  ُِ ّّا َو� ةِ  ّن ِ�ۡ َن � سوروا[ا﴾٦ِم
 ]تلاس

Đọc vào mỗi sáng và chiều câu Kinh Kursi: 

َو �لۡ � ﴿ َّ ُه ِ إ َٰه  ََ ِ ٓ إ ََ  ُ َّ ۖ ة ِ�َن ُذهُۥ  ُخ
ۡ

ََُ  ََ  ۚ وُم َي َُ َ �ۡل َُ   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ �ل  ِِ َما  ۥ  ُ�ّ  ۚ َۡومۖ ن  ََ َو
َوَما  ۡم  ُِۡدُِه

َ
� َ�ۡ ََ ُم َما  َ�ۡعلَ ۦِۚ  ِه ن َۡ ِ َِِ  َّ ِ ۥٓ إ َدهُ �َۡشَفُع ِعن ي  ِ َّ ا � ََ ن  � َم ِِ ض

َ ۡۡ � ِِ َوَما 
ءٖ  ۡ�َِ�  ََ و ََ ُ�ِيُن َو ۡمۖ  ِ  َخۡلَفُه ِۦٓ إ ه ِم ۡن ِعۡل ِٰ  َّ ّمِ َٰ ٰ َٰ َّ ُه �ل ِ�َي َۡ َوِ�َع ُك  ۚ َشآَء َِما  َ

 �َ ََ َو  ۖ َِ ض
َ ۡۡ ُم  ُٔ َو� ِ َ �ۡلَعِظي َو �ۡلَع َوُه َماۚ  ِحۡفُظُه هُۥ  َُ ا]٢٥٥:اسورواتلقمو[ ﴾ ٢و

Đọc hai câu Kinh cuối của chương Albaqarah, bởi 
Nabi  nói: 

ِِخِماُسوَروِا«ا اِمْ ا ابِاخيَتَْ�ِ
َ
ْلٍَةاَكَفاَاهُااَمْ اقََمأ

َ
ََقَمِواِكال

ْ
ا.رلتهاتل اراا » تل

“Ai đọc hai câu Kinh cuối của chương Albaqarah trong 
đêm thì chúng sẽ bảo vệ người đó” khỏi mọi điều xấu. 
(Albukhari). 

Đọc ba lần vào mỗi sáng chiều các lời tụng niệm 
sau: 
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ّاا�اتهللاِا«ا َُ ايَ ََ ىا ِ
َ
اِكاتكَاَماِءالَُهَواتكَاِميُياتل ََ رِْ اَل

َ
اِكاتأل ءم اَشْ ِِ اَمَياتْسِم

َعِليُما
ْ
ا.رلتهاأبوادتلدا»تل

“Bissmilla hillazhi la yadhurru ma’asmihi shayun fil-ardh wa 
la fis sama’ wa huwas sami’ul ali-m” 

“Nhân danh Allah, Đấng mà với tên của Ngài sẽ không có 
bất cứ thứ gì trên trái đất và trong bầu trời có thể gây hại, 
và Ngài là Đấng Hằng nghe và Am tường” (Abu Dawood). 

ِلَماِتا«ا َِ ُبوُذابِ
َ
َُااتهللاِاأ اَمااَخلَ ا.رلتهاأبوادتلدا».اتَلاَماِتاِمْ اَشّ

“A-u-zhu bikalima-tillah atta-mmat min sharri ma kholaqo” 

“Với các lời phán hoàn hảo của Allah, bề tôi câu xin Ngài 
phù hộ tránh khỏi mọi điều xấu mà Ngài đã tạo ra.” (Abu 
Dawood). 

Một trong những phương cách phòng ngừa ma thuật 
và bùa ngải là ăn bảy quả chà là loại Ajwah vào mỗi sáng 
trước khi ăn những thứ khác, bởi Nabi  nói: 

ا ا« مم ْْ اِس ََ اَل اُسّم َْوَ 
ْ
اتل اَذكَِك ُه َ َُ ايَ اكَْم اَبْ َووً اَ�َمَمتٍت اَِِادِْي َدَح ََ ارَ رلتهاا»َمْ 

ا.تل اراالمالم

“Ai sáng thức dậy ăn bảy quả chà là Ajwah thì trong ngày 
hôm đó sẽ không bị ngộ độc hay bị bùa ma ám hại” 
(Albukhari, Muslim). 

Sheikh Abdul Aziz bin Bazz  nói giải thích về 
Hadith này rằng nó bao hàm tất cả các loại chà là của 
Madinah, Ajwah hay không phải Ajwah, mong rằng Allah sẽ 
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ban cho phúc lành trên tất cả các loại quả chà là nói chung, 
tuy nhiên Hadith lại chỉ nói riêng về chà là của Madinah ý 
muốn đề cao các quả chà là ở Madinah tốt hơn, mong Allah 
ban phúc lành trên tất cả các loại chà là khi ăn bảy quả vào 
buổi sáng. 

Cầu xin Allah ban phúc lành và bằng an cho tất cả 
chúng ta ở đời này và cõi Đời Sau. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

304 

 
Trình Bày Về Những Thứ Thuộc Các Hình 

Thức Ma Thuật Và Bùa Ngải 
Có nhiều thứ thuộc về hình thức ma thuật và bùa 

ngải, nhưng một số người lại không nhận biết chúng, thậm 
chí có người còn tin rằng những người sử dụng những thứ 
ma thuật và bùa ngải đó là những người Wali (người của 
Allah, được Ngài yêu thương và phù hộ) nhưng thực chất họ 
là những người của Shaytan, họ phục tùng Shaytan đến quấy 
phá con cháu của Adam. Do đó, người Muslim phải biết 
phân biệt giữa những người là Wali của Allah với những 
người là kẻ thù của Ngài như thầy bùa, thầy bói và những kẻ 
tương tự, những kẻ có những hành vi siêu thường như có thể 
kéo những vật nặng bằng tóc của mình hoặc cho chiếc xe 
bốn bánh chạy ngang qua người mà không bị thương, hoặc 
đâm lưỡi kiếm vào bụng, ... tất cả những thứ đó đều là do có 
sự trợ giúp của Shaytan. 

Những người Wali của Allah là những người luôn 
yêu thương Allah, luôn tuân thủ mọi mệnh lệnh và chỉ đạo 
của Ngài, luôn tránh xa những điều bị nghiêm cấm, sức 
mạnh của họ được Allah ban thông qua lòng Taqwa (kính sợ 
Ngài), sự tụng niệm, Tawhid và đọc Qur’an, còn những 
người của thế giới tà ma sẽ trở nên yếu đuối trước lời tụng 
niệm Allah cũng như việc đọc Qur’an. 

Trong một Hadith, Nabi  có nói:  

ِا«ا
ْ
َواِمَ اتْ َ َ َّ ْمَ اَلتل ََ ِعيَافََةاَلتل

ْ
 .رلتهاأحدا»دِْتاإَِناتل
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“Quả thật, Iyafah, Taraq, và Tiyarah đều thuộc về trò ma 
quỷ của Shaytan” (Ahmad). 

Nabi  đã trình bày trong Hadith ba điều, tất cả đều 
nằm trong các hình thức của ma thuật và bùa ngải: 

Thứ nhất: Iyafah là hình thức đoán vận qua các loài 
chim, những người Ả rập trước kia thường dựa vào các loài 
chim để đoán vận may rủi. Mỗi khi họ muốn đi xa hay muốn 
kinh doanh thì họ thường mang quạ hay bồ câu hoặc những 
loài chim khác ra ném lên trời hoặc thả chúng ra, nếu chúng 
bay về hướng tay phải thì đó là điềm báo cho điều may, họ 
sẽ vui vẻ khởi hành hoặc sẽ kinh doanh như đã định, còn nếu 
như chim bay đi theo hướng bên trái thì đó là điềm báo cho 
điều rủi ro không tốt lành và họ sẽ thôi khi đi xa nữa hoặc sẽ 
ngưng kinh doanh theo kế hoạch đã định. 

Quả thật, Nabi  đã bác bỏ những thói quen ngu 
muội này, Người đã dạy chúng ta dâng lễ nguyện Salah cầu 
xin sự che chở và phúc lành từ nơi Allah. 

Thứ hai: Taraq là hình thức vẽ các đường lên mặt 
cát để bói toán, đây cũng giống như một thầy bói đất,  những 
người thấy bói theo hình thức này cho rằng họ biết vô điều 
vô hình, họ biết được những điều xảy ra ở tương lai và 
những điều đã xảy trong quá khứ và họ đưa ra cách giải trừ 
các điều rủi. 

Do đó, người Muslim phải xác định rằng những 
người này là những kẻ dóc láo và lường gạt, bởi vì chỉ có 
Allah duy nhất mới biết rõ về những điều vô hình, Ngài 
phán: 
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﴿  ۚ ُ َّ � َّ ِ ِِ �ۡلَغۡيَب إ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ِِ �ل ن  ُم َم َ�ۡعلَ  َّ ا]٦٥:اسورواتلمل[ ﴾ قُل 

Hãy bảo họ (Muhammad!): Không một ai trong các 
tầng trời và trái đất biết được điều vô hình ngoại trừ 
Allah (Chương 27 – Annaml, câu 65). 

Thứ ba: Tiyarah, là sự tin rằng vào những loài chim 
cụ thể nào đó mang điềm báo xấu hay điều không tốt lành, 
chẳng hạn như họ quan niệm rằng nếu thấy con chim cú bay 
ngang qua một ngôi làng nào đó thì đó là điềm báo rằng 
trong ngôi làng sẽ có người chết, tương tự, sự tin rằng những 
ngày cụ thể nào đó trong tháng hoặc tháng nào đó trong năm 
không tốt lành. Quả thật, đây là điều Shirk được Nabi  
cảnh báo, Người nói: 

ُواِشْا«ا َ َ َّ اتل ا.رلتهاتلتمِاا»كم

“Tiyarah là Shirk” (Hadith do Tirmizhi ghi lại). Bởi vì trong 
sự việc này, con người hướng con tim đến ai (vật) khác 
ngoài Allah. 

Alhasan nói: Trò ma quỷ của Shaytan là những âm 
thanh của chúng, những âm thanh của Shaytan là tất cả mọi 
âm thanh kêu gọi đến những điều sai quấy và lệch lạc, là tất 
cả những âm thanh bị nghiêm cấm cũng như những tiếng 
nhạc. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡ�َتَنۡعَت  ﴿ ِن � ۡز َم ۡ�َتۡفزِ ۡوَُِك َو� َِص َ م   ]٦٤: سورواترستء[  ﴾  ِمۡنُه

Tùy khả năng của ngươi, hãy lôi cuốn và cám dỗ những ai 
trong bọn chúng bằng cách dùng âm thanh quyến rũ của 
ngươi!  (Chương 17 – Al-Isra, câu 64).  
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Ibnu Abbas thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ِماَزتَداَمااَزتَدا«ا ْْ ًمااِمَ اتّلُ وِ اتْ�اَبََساُشْعدًَةاِمَ اتكّا
ْ
رلتهاأبواا»َمِ اتْ�اَبََساِبل

ا.دتلد

“Ai học hỏi kiến thức từ thuật chiêm tinh thì coi như y đã 
học một phần của ma thuật và bùa ngải.” (Abu Dawood). 

Hadith mang ý nghĩa cấm đoán cũng như cảnh báo 
các tín đồ rằng người nào học một thứ gì đó từ thuật chiêm 
tinh thì coi như người đó đã học một thứ gì đó từ ma thuật và 
bùa ngải, bởi lẽ trong thuật chiêm tinh có những điều không 
phải là sự thật và trong đó có những sự kiện, những hiện 
tượng thuộc cõi vô hình chỉ có Allah mới biết rõ về chúng 
trong khi những nhà chiêm tinh lại phán đoán các sự kiện 
xảy ra trên trái đất dựa vào các ngôi sao, họ cho rằng đứa bé 
này nếu do sao này chiếu mạng thì sẽ được hạnh phúc và 
đứa bé kia nếu do sao kia chiếu mạng thì sẽ gặp bất hạnh, 
nhưng thực tế các ngôi sao trên trời chẳng có liên quan gì 
đến số mạng của con người hay những gì xảy ra trên trái đất, 
mà tất mọi hoạt động của vũ trụ cũng như số mạng của con 
người đều do một mình Allah định đoạt và chi phối. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُ  �ۡلَغۡيَ   ﴿ ِ ّ�َ َوُ� ةِ  اَع َّ ُم �ل َدهُۥ ِعۡل َ ِعن َّ � َّ ِ ِي إ ر َۡد ِم� َوَما ُ رَۡحا
َ ۡۡ � ِِ ُم َما  َوَ�ۡعلَ

 َۖ ۡف دٗ  ََ ُب َغ َِ ا َُۡ� ََ ۖ ّما ۖ ِٖ ض
َ

أ ّيِ 
َ

ََِ  َُ ۡف ََ ِي  ر َۡد َّ � َوَما ُ ِ ۚ إ وُ  ُم ٌم ََ َ َعلِي َّ

  �ُِ ا]٣٤:اسوروالقمان[ ﴾  ٣َخب

Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ khắc 
Phục sinh sẽ xảy đến khi nào, và Ngài là Đấng ban mưa 
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xuống và biết những gì nằm trong các dạ con. Và không 
một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày 
mai; và không linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất 
mà y sẽ chết. Quả thật, Allah là Đấng Hiểu biết và Am 
tường. (Chương 31 – Luqman, câu 34). 

Nabi  nói: 

ا«ا اَسْسم ِِ
َغيْ
ْ
اتهللاُااَمَفاِ�يُحاتل

َ
اَ�ْعلَُمَهااإَِ ااََ

َ
رَْحاُ اإَِ

َ
اتأل َُ اَ�ْعلَُماَماارَِغي ََ اتهللاُالا

ا
َ
اإَِ اَنٍد اِك اَما اَ�ْعلَُم ََ اَل ااتهللاُال

َ
اإَِ َحدم

َ
اأ ُم ََ َم

ْ
اتك ِت

ْ
ايَس اَمَل اَ�ْعلَُم ََ اَل ََااتهللاُال اَل ل

ا
َ
رٍْ اَ�ُموُتاإَِ

َ
ّىاأ
َ
ابِس ااتهللاُارَْدرِىاَ�ْفسم

َ
اَ�ْعلَُماَمَلاَ�ُقوُ اتكَااَبُةاإَِ ََ ا»اتهللاُالاَل

ا.رلتهاتل ارا

“Các chìa khóa của cõi vô hình có năm không một ai biết 
được nó ngoài trừ một mình Allah duy nhất, không một ai 
biết được những biến đổi trong các dạ con ngoại trừ Allah, 
không một ai biết được những gì xảy ra vào ngày mai 
ngoại trừ Allah, không một ai biết được khi nào cơn mưa 
đến ngoại trừ Allah, không một linh hồn nào biết được 
mảnh đất nào y sẽ chết ngoại trừ Allah, và không một ai 
biết được khi nào đến giờ tận thế ngoại trừ Allah.” 
(Albukhari). 

Tất cả những điều vô hình đều thuộc về kiến thức 
của Allah, riêng về việc xác định phương hướng dựa vào các 
sao để biết được hướng Qiblah hay một hướng đi nào đó thì 
không nằm trong phần nghiêm cấm, bởi Allah đã phán: 

﴿  ََ و َ�ۡهَتُد ۡم  ِم ُه ّّۡج ا]١٦:اسورواتلْل[ ﴾ ١َو�ِٱ
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Và nhờ các ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) xác 
định được phương hướng. (Chương 16 – Annahl, câu 16). 

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

ا«ا َُ َكاَلَمْ اَ�َعلَ ْشَ
َ
َماَ�َقْداأ َْ َماَلَمْ اَس َْ َُُماَ�َفَثاِ�يَهااَ�َقْداَس ا َمْ اَ�َقَداُ�ْقَدوً

ا ِِ ْ
َ
اإِل َ ُّ ا.رلتهاتلناائا »َشسْئًااُل

“Ai buộc một cái thắt gút rồi thổi vào đó thì đó là bùa 
thuật, và ai làm bùa thuật hoặc đeo một thứ gì đó và tin 
tưởng vào nó thì mang tội Shirk”. (Annasa-i). 

Nabi  đã cảnh báo cộng đồng tín đồ của Người về 
những gì được gọi là bùa thuật với những sợi dây thắt gút và 
người nào có hành vi như vậy thì đó là hành vi Shirk bởi bùa 
thuật sẽ không có hiệu nghiệm ngoại trừ phải thờ phượng 
các Shaytan và tuân phục chúng. Quả thật, Allah đã ra lệnh 
bảo phải cầu xin Ngài phù hộ che chở khỏi những điều xấu 
từ những người dùng bùa thuật này, Ngài phán: 

ِد  ﴿  َُ ِِ �ۡلُع ِٰت  �َٰ �ّّّ � ِ ن َ�ّ  ]4:اسورواتلفلُ[ ﴾ ٤َوِم

Tôi cầu xin Thượng Đế của rạng đông phù hộ và che 
chở khỏi sự tác hại của những kẻ phù phép vào những 
chiếc gút thắt (Chương 113 – Al-Falaq, câu 4). 

Nabi  bảo rằng “ai đeo một thứ gì đó và tin 
tưởng vào nó” thì đó là những người lệch lạc và thua thiệt, 
họ đã rơi vào tình trạng Shirk vì họ đã tin tưởng vào tạo vật 
trong khi Allah là Đấng Tạo hóa, Ngài mới đáng để họ tin 
tưởng và phó thác, như Ngài phán: 
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ۥۖ  ﴿ َدهُ اٍف َ�ۡب �ََِ ُ َّ � ََ ۡۡ لَ
َ

  ]٣٦:اسورواتكزمم[ ﴾ �

Há Allah không đủ cho đám bề tôi của Ngài ư? 
(Chương 39 – Azzumar, câu 36). 

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

اتَلاِسا«ا َقالَُةاَ�ْ�َ
ْ
اتلَِميَمُةاتل اِ�َ ُِ َعْل

ْ
ْماَمااتل ُِ نَبّئُ

ُ
ََاأ
َ
ا.رلتهامالماا»أ

“Các ngươi có muốn Ta cho các ngươi biết thế nào là vu 
khống và lừa dối không? Đó là mách lẻo chuyện thiên hạ.” 
(Muslim). 

Nabi  muốn cảnh báo cộng đồng tín đồ của Người 
về hành vi mách lẻo, đó là đem chuyện của người này nói 
với người kia rồi lấy chuyện của người kia nói với người này 
gây ra xích mích và hận thù giữa mọi người với nhau. Và 
hành vi mách lẻo cũng là trong những nguyên nhân khiến 
một người bị trừng phạt trong cõi mộ như Nabi  đã nói: 

ا اَ�ْمِ ابِاَلِميَمِةا« َن ََ افَ َحُدُهَما
َ
اأ َما
َ
اأ اَكِدٍ  اِك بَاِن َِ اُ�َع اَلَما بَاِن َِ َُع

َ
ال اإَِ�ُهَما َما

َ
أ

َنا ََ َمااتخَخُمافَ
َ
اِمْ ابَْوِلِاَلأ اَُْاتَِتُ

ا.رلتهامالما»ََ

“Hai người đó (hai người trong mộ) đang bị hình phạt, họ 
không bị hình phạt bởi những trọng tội mà thật ra một 
trong hai đi mách lẻo còn người kia thì  làm vệ sinh không 
sạch khi đi tiểu” (Muslim). 

Mách lẻo là một trong những hình thức bùa thuật, 
Yahya bin Abu Kathir nói: Mách lẻo, lừa dối hủy hoại trong 
một giờ bằng bùa thuật hủy hoại trong một năm. Abu 
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Alkhitab nói: Mách lẻo gây rối quan hệ giữa mọi người là 
một hình thức của bùa thuật. 

Điểm giống nhau giữa bùa thuật và mách lẻo là hai 
thứ này đều gây chia rẻ các trái tim cũng như gây rối giữa 
mọi người; còn điểm khác nhau là bùa thuật khiến người 
thực hiện trở thành kẻ ngoại đạo bởi đã thờ phượng và phục 
tùng Shaytan và hình phạt trên cõi đời này đối với người 
dùng bùa thuật là tử hình, riêng mách lẻo là đại trọng tội, 
người thực hiện nó không trở thành người ngoại đạo cũng 
không bị tử hình. 

Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  
nói: 

ًمتا«ا ْْ َيَاِناكَِا
ْ
ا.رلتهاتل اراالمالما »إَِناِمَ اتل

“Quả thật, hùng biện là một phần của bùa thuật” 
(Albukhari, Muslim). 

Nguyên nhân Nabi  nói lời này là vì có hai người 
đàn ông từ phương đông đến và thuyết giảng với mọi người, 
và mọi người đều bị thu hút bởi lời hùng biện của hai người 
đó nên Người  đã nói: “Quả thật, hùng biện là một phần 
của bùa thuật” vì hùng biện giỏi sẽ làm mê hoặc người nghe 
và tác động mạnh mẽ đến trái tim cũng giống như bùa thuật 
khiến người ta mê muội không còn ý thức được sự thật, 
người nghe có thể chấp nhận cái sai và phản đối cái chân lý. 
Đây chỉ là một cách so sánh. Sự hùng biện bị nghiêm cấm là 
sự hùng biện đổi trắng thành đen, đổi sai thành đúng, còn đối 
với sự hùng biện để giải thích và làm rõ điều chân lý giáo 
luật tán dương và khen ngợi. 
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Có một người đã hỏi Umar bin Abdul Aziz về một 
vấn đề thì ông đã trình bày rất rõ ràng về vấn đề đó rồi người 
đàn ông đó nói: Thề bởi Allah, đây đúng là một loại bùa 
thuật Halal. 
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Nói Về Bói Toán Và Xem Tướng Số 
Quả thật, Shaytan đã thiết lập cho các vị thầy bùa, 

những nhà bói toán những hành vi của nó, nó nhập vào thân 
xác của họ, nói bằng chiếc lưỡi của họ. Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

﴿  ََ و وُح ُ ََ  �َ َ�ِٰن َّ �لّش ۡ ٓ َا َِ ۡو
َ

أ مۡ إَِ�ٰ  ا]١٢١:اسورواتألنعا [ ﴾ �ِِه

Và quả thật, những tên Shaytan, chúng truyền cảm lời 
xúi giục vào bạn bè của chúng. (Chương 6 – Al-An’am, 
câu 121). 

Những người theo chúng đã hài lòng với những việc 
làm dơ bẩn của chúng, phải dùng đến những thứ dơ bẩn, 
phải ở vào những nơi bẩn thỉu, họ không nghe Qur’an và 
luôn lẩn trốn khỏi nó, họ giết con vật nhân danh ai khác 
ngoài Allah, họ không tắm và không tẩy rửa wudu. 

Bản chất của những người này thường là thiếu hiểu 
biết, lệch lạc, nói dối và vu khống, và họ không thể học được 
bùa thuật ngoại trừ phải lấy bản thân của họ thờ phượng cho 
Shaytan. 

Và trước khi Nabi  nhận lãnh sứ mạng Thiên sứ 
thì đã có rất nhiều người hành nghề bói toán, họ được Jinn 
thông tin lại những gì mà chúng nghe lén được từ lời nói của 
các vị Thiên thần trao đổi với nhau trên tầng trời hạ giới, và 
sau khi Người  nhận được sứ mạng Thiên sứ thì Allah đã 
cho canh gác nghiêm ngặc tầng trời hạ giới, những tên 
Shaytan đi lên nghe lén sẽ bị những hỏa tiển đánh đuổi. Và 
rất nhiều người không hiểu biết nghĩ rằng những tên thầy bói 
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này là những Wali của Allah nhưng thực chất họ là những 
Wali của Shaytan, như Allah đã phán: 

عٗ  ﴿ ُهۡم َ�ِي ُ�ُ ۡوَم َ�ۡ قَ َوَ� ّنِ  ِ�ۡ َٰمۡعَ�َ � ََ َآاُُهم ا  َِ ۡو
َ

أ َوقَاَ    � َِ س َن �ۡ�ِ ُم ّمِ ُ ۡ�َ ُۡ ۡ�َت ِد �
ََِبۡعٖض  ُضَنا  ۡع ََ ۡمَتَع  ۡ�َت َرّ�َنا �  َِ س َن �ۡ�ِ ٓ  ّمِ ۚ قَاَ  َوَ�لَۡغَنا َا َّ ّجۡلَت 

َ
أ ٓي  ِ َّ َجلََنا �

َ
أ

ّّا ٌم َعلِيمۖ � ي ُِ َح َرّ�َك   َّ ِ ۗ إ ُ َّ َشآَء � َّ َما  ِ ٓ إ ِۡيَها َن  ُ ِٰنِ ۡم َ� �ُٰٰ َو  ﴾ ١ ُر َمۡث
ا]١٢٨:اسورواتألنعا [

Và vào một ngày, Ngài sẽ tập hợp tất cả trở lại, và phán: 
“Hỡi tập đoàn Jinn! Chắc chắn các ngươi đã kết nạp 
nhiều (vong hồn) của loài người”. Những Wali của chúng 
sẽ thưa: “Lạy Thượng Đế! Chúng tôi đã vui vầy với nhau 
nhưng (cuối cùng) chúng tôi đã mãn hạn kỳ mà Ngài đã 
ấn định cho chúng tôi”. (Allah) phán: Lửa của Hỏa ngục 
sẽ là chỗ cư ngụ mà các ngươi sẽ vào sống đời đời kiếp 
kiếp trong đó trừ phi Allah muốn khác đi. Và quả thật, 
Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) Rất mực Thông 
suốt và Biết hết mọi việc. (Chương 6 – Al-An’am, câu 
128). 

Trong một Hadith, Nabi  có nói: 

َتااَم ْاا«
َ
ُااَبَمتفًااأ

َ
ل
َ
ءٍااَ� ْاافََاس ُِا َشْ َدقَ ََ َااَ�ُقوُلاابَِماافَ ُااُ�ْقدَْلاامْاك

َ
َموماال ْرَ�ِع�َااََ

َ
اأ

ْلَةًا
َ
ا.رلتهامالما»ال

“Người nào tìm đến thầy bói hay những người xem tướng 
số để hỏi y một điều gì đó và  tin những gì y nói thì việc 
dâng lễ nguyện Salah của người đó sẽ không có giá trị 
trong bốn mươi ngày” (Muslim). 
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Nabi  trình bày rõ rằng những ai tìm đến thầy bói 
hoặc tướng số để hỏi họ về những điều vô hình mà chẳng 
một ai biết rõ ngoài Allah thì lễ nguyện Salah của người đó 
sẽ không có giá trị tức không được ban thưởng ân phước. 
Đây là một sự nghiêm cấm việc tìm đến thầy bói và tướng 
số. Những người tìm đến thầy bói để hỏi thôi đã bị nghiêm 
cấm thì nói chi đến những kẻ hành nghề bói toán và tướng 
số, chắc chắn họ sẽ phải chịu tội nặng hơn. 

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

َتااَم ْاا«
َ
ُِااناًاَكهِااأ َدقَ ََ نِْزَلاابَِمااَ�َفمَااَ�َقدْااَ�ُقوُلاابَِماافَ

ُ
ااأ اأبواا»اُمََمدٍااَعَ رلته

 .دتلد

 “Những ai tìm đến thầy bói và tin những gì y nói là đã 
phủ nhận những gì Allah đã mặc khải cho Muhammad” 
(Abu Dawood). 

Ông Imran bin Husain thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

َما « ِْ ْلاُس
َ
َمالاأ َْ ْلاَس

َ
ُاأ
َ
ّهَ ال ِِ ْلارُ

َ
َهَ الاأ َِ ْلارَ

َ
ُاأ
َ
ال َ َ َِ ْلارُ

َ
الاأ َ َ ََ لَسَْساِمَنااَمْ اَ�

اُمََمدٍا نِْزَلاَعَ
ُ
ابَِمااَ�ُقوُلاَ�َقْداَ�َفَمابَِمااأ ُِ َدقَ ََ َتاَكِهنًاافَ

َ
رلتهاتلبتراا » َلَمْ اأ

ا.بِسناداجيد

“Không phải là tín đồ của Ta những ai tin vào các điều gì 
đó là điềm báo may rủi hoặc những ai tìm đến thầy bói 
toán hoặc hành nghề bói toán, hoặc những ai tìm đến bùa 
thuật hoặc hành nghề bùa thuật. Và người nào tìm đến 
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thầy bói và tin những gì y nói là đã phủ nhận những gì 
Allah đã mặc khải cho Muhammad ” (Hadith do Albazar 
với đường dẫn truyền khá tốt). 

Cho nên, bắt buộc người bề tôi phải thật cảnh giác 
đến những điều mà Nabi  cảnh báo bởi chúng đều là 
những việc là Shirk, phủ nhận lời Mặc khải được mặc khải 
xuống cho Nabi Muhammad . 

Ibnu Abbas  nói về một nhóm người viết (أباجاد) 
và nhìn vào các ngôi sao: “Tôi không thấy rằng ai làm việc 
đó lại hưởng được phần tốt đẹp nào ở nơi Allah cả” 
(Hadith được Abdurrazzaq ghi lại trong Almusalnif). 

Quả thật việc học các chữ cái (أباجاد) và viết nó ra 
được chia thành hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Được phép nếu các chữ cái này 
mang ý nghĩa gì đó thực sự chẳng hạn như là một cách viết 
tắt cho một nguyên tắc tính toán gì đó, thí dụ giống như 
người ta thường dùng các chữ cái ( ا ...أبداهوز ) đặt trước các 
con số tính toán. 

Dạng thứ hai: Không được phép, đó là viết các chữ 
cái này và quan sát các ngôi sao để phán đoán những điều vô 
hình cũng như những gì xảy ra trên mặt đất. 

 Đây là dạng mà Ibnu Abbas  đã nói rằng người 
nào thực hiện nó không được hưởng phần tốt đẹp nào ở nơi 
Allah cả, bởi vì nó thuộc thuật bói toán và xem tướng số của 
những kẻ tự xưng là biết về cõi vô hình. 
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Và thật ra, những nhà bói toán cũng như những 
người xem tướng số chỉ có thể gây ảnh hưởng đến trái tim và 
tinh thần của những người yếu đuối, những người đi theo 
ham muốn dục vọng của bản thân, riêng những ai vững chắc 
trong đức tin Iman, thấm nhuần giáo lý Tawhid, luôn phó 
thác mọi sự việc cho Allah và luôn tụng niệm những lời 
Zikir, Du-a, những lời khấn vái xin phụ hộ và che chở được 
Nabi  chỉ dạy thì những kẻ bói toán, xem tướng số kia 
chẳng thể làm dao động tâm hồn và tinh thần của họ. Và 
thực chất, sự tác động của bùa thuật sẽ không có hiệu lực 
ngoài trừ Allah cho phép như Ngài đã phán: 

َِض  ﴿ م َ ِۚ َوَما ُه َّ � َِ َۡ ِ َِِ  َّ ِ ٍد إ َح
َ

ۡن أ ِۦ ِم ِه َن َ ّٓرِ� ا]١٠٢:اسورواتلقمو[ ﴾ ا

Và họ (những người làm bùa thuật) không hại được ai 
ngoài trừ có phép của Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 
102). 

Quả thật, những tên thầy bùa thuật làm mọi thứ dơ 
bẩn để phục tùng Shaytan, họ rèn luyện cho tâm hồn của họ 
trở nên ác đức và vô cảm, để rồi họ sẽ trở thành kẻ thù của 
Allah và kẻ thù của Allah sẽ chỉ gặp phải sự thất bại nhục 
nhã và thua thiệt một cách thảm hại. 

Allah phủ nhận sự thành đạt của họ với lời phán: 

﴿  ُ�  ََ َ�ٰ َو
َ

َحۡيُ  �  َُ ِح ا َّ ُِح �ل ا]٦٩:اسورواطِ[ ﴾ ٦ۡفل

Và nhà ảo thuật cho dù thế nào cũng không thể thắng 
nổi (sự thật). (Chương 20 – Taha, câu 69). 

Có nghĩa những tên thầy bùa thuật có tài ba như thế 
nào, có được sự trở giúp của Shaytan bao nhiêu đi chăng nữa 
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thì vẫn không thể thắng được những gì mà Allah đã qui định 
cho trái đất, chúng không thể làm dừng lại sự chuyển động 
của mặt trời và cũng chẳng thể làm rơi rụng các vì sao. 

Do đó, mỗi người Muslim phải luôn kiên định đức 
tin Iman, phải luôn tin tưởng và phó thác nơi Allah trong 
mọi hoàn cảnh, trong bất cứ tình huống khó khăn nào, phải 
nắm vững và thấm nhuần giáo lý Tawhid để khi đối mặt với 
những kẻ bói toán, xem tướng số cũng như các nhà phép 
thuật thì tấm lòng và tinh thần của họ luôn kiên cố hướng về 
Allah và không bị ảnh hưởng bởi tác động của những kẻ đó. 

Người Muslim phải hiểu rằng một người sống trên 
cõi đời trần gian này sẽ phải bị thử thách với bệnh tật, nỗi 
đau thể xác lẫn tinh thần, và những thứ ấy xảy đến có thể là 
do tội lỗi và sự nghịch đạo như Allah đã phán: 

﴿  ٖ�ِ ث ن َك ْ َع وا َوَ�ۡعُف ۡم  ِۡدُُ� ُ
َ

ۡت � َب ََ َِما َك فَب ةٖ  ِصيَب ن َم م ّمِ َٰبُ� ََ َ
أ  ٓ  ﴾ ٣َوَما

ا]٣٠:اسورواتكشورى[

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

Do đó, người Muslim phải mau mau quay đầu ăn 
năn sám hối và năng hành đạo cũng như làm nhiều việc thiện 
tốt, hãy luôn tin tưởng và phó thác cho Allah, noi theo 
đường lối và tấm gương cao quý của Nabi  để được Allah 
thương xót và che chở ở đời này và được Ngài thu nhận vào 
Thiên Đàng của Ngài ở Đời Sau. 

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành!!! 
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Giải Bùa Ngải Và Phép Thuật 
Chứng thực giáo lý Tawhid phải cần đánh thức con 

tim thường xuyên, để làm cho tâm hồn và tinh thần luôn 
được tinh khiết và trọn vẹn hướng về Allah trong sự hành 
đạo và thờ phượng. 

Nhưng đáng tiếc thay, thời đại ngày nay đã có rất 
nhiều người đã bôi xóa giáo lý Tawhid bởi những việc làm 
tội lỗi, một số người đã phạm vào những tội lỗi khiến họ rời 
khỏi hoàn toàn giáo lý Tawhid mà họ không hề nhận thấy 
điều đó. 

Quả thật, tôn giáo của Nabi Ibrahim  là tôn giáo 
tinh khiết và trong sạch, tôn giáo chỉ tôn thờ duy nhất một 
mình Allah, và đó là tôn giáo mà Allah đã ra lệnh cho tất cả 
nhân loại phải đi theo, và đó là mục đích mà Ngài tạo ra con 
người, Ngài phán: 

﴿  َِ و ُد َۡعُب َِ  َّ ِ ََ إ س َو�ۡ�ِ ّن  ِ�ۡ ُت � ُۡ َخلَ ا]٥٦:اتلتر�اتا سورو[ ﴾  ٥َوَما 
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Nếu chúng ta đã biết rõ rằng Allah tạo ra con người 
chúng ta là để thờ phượng Ngài thì chúng ta phải biết rằng 
sự thờ phượng sẽ không được gọi là sự thờ phượng ngoại trừ 
nó phải có lý Tawhid giống như lễ nguyện Salah sẽ không 
được gọi là lễ nguyện Salah ngoại trừ phải có Taharah (tẩy 
rửa thân thể), cho nên nếu trong thờ phượng có Shirk thì sự 
thờ phượng sẽ bị hư giống như Hadath (sự bài tiết của của 
thể qua hai con đường sinh dục và hậu môn) là hư Taharah. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مُ  ﴿ ََ لِۡل � َما َ� َِ م َِٱۡلُ�ۡف ِه َِ نُف
َ

أ  ٰ َن َ�َ ِدُ ِه ٰ ََ  ِ َّ َد � ِج َمَ�ٰ  ْ وا َُ ُم َ�ۡع  َ
َ

أ  �َِ � ِ�ۡ
 ََ و ِٰنُ ۡم َ� رِ ُه ّّا � ِِ َو ۡم  ٰلُُه َٰ ۡع

َ
أ ۡت  َحبَِن سَِك  ٰ َٓ ْو

ُ
ا]١٧:اسورواتلو�ة[ ﴾ ١أ

Những người thờ đa thần không xứng đáng làm công 
việc bảo quản các Thánh đường của Allah bởi vì chúng 
tự xác nhận mình không có đức tin. Đó là những kẻ mà 
việc làm sẽ không có kết quả và chúng sẽ vào ở đời đời 
kiếp kiếp trong Hỏa ngục. (Chương 9 – Attawbah, câu 
17). 

Nếu chúng ta biết rằng Shirk khi nào pha trộn vào 
trong thờ phượng thì sự thờ phượng sẽ bị hư đi, tất cả mọi 
việc làm ngoan đạo trở nên vô nghĩa và người làm Shirk sẽ 
phải chịu đày đọa đời đời kiếp kiếp trong Hỏa ngục thì 
chúng ta phải luôn biết tránh xa nó để sự thờ phượng của 
chúng ta luôn trọn vẹn hướng về một mình Alah duy nhất. 

Những người của Islam và đức tin Iman luôn tin 
tưởng vào sự định đoạt và sắp đặt của Allah, họ luôn biết 
rằng những điều đau thương mất mát, những tai họa xảy đến 
với họ đều là những thử thách nằm trong sự thử thách của 
Ngài. 

Do đó, khi nào người Muslim bị bệnh hoặc bị tổn 
thương thể trạng thì y luôn chỉ tìm đến sự phù hộ và che chở 
của Thượng Đế của y bởi y biết chắc chắn chỉ có Ngài mới 
là Đấng Quyền năng gây ra điều dữ và ban cho điều phúc 
lành, chỉ có Ngài mới có quyền năng cho y khỏi bệnh và làm 
mất đi cơn đau trên thể xác của y. 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

321 

Quả thật, bùa ngải và phép thuật đang hiện diện rất 
nhiều trong thời đại của chúng ta ngày nay. Đã có biết bao 
nhiêu con người đã bị nó tác động gây bệnh tật và thiệt hại 
thể xác, một số khác phải chịu cảnh vợ chồng chia cách con 
cái xa lìa. Và nó chính là việc làm ác đức và xấu xa của 
những tên Shaytan từ con người và loài Jinn. Cầu xin Allah 
phù hộ và che chở tránh khỏi những điều xấu đó của chúng!. 

Và khi con người bị hãm hại bởi bùa ngải và phép 
thuật thì họ cần đến sự giải thoát, họ đã tìm đến những thầy 
bùa, để nhờ vả họ giải thoát. Thầy bùa sẽ dùng bùa ngải và 
phép thuật để giải bùa và xua đuổi tà ma cho họ. Đây là cách 
giải bùa và xua đuổi tà ma bị nghiêm cấm trong giáo luật 
Islam. 

Ông Jabir  thuật lại, khi Thiên sứ của Allah  
được hỏi về cách giải bùa và xua đuổi tà ma của các thầy bùa 
thì Người nói:  

اِنا«ا ََ ا.رلتهاأبوادتلدالأحدا»ُهَواِمْ اَ�َمِلاتكَشيْ

“Đó là việc làm của Shaytan” (Abu Dawood, Ahmad). 

Việc giải bùa và xua đuổi tà ma gồm có hai dạng: 

- Dạng bị nghiêm cấm: Đó là dùng bùa thuật giải 
bùa và xua đuổi tà ma, dạng này thật ra thầy bùa sẽ cúng tế 
và khấn vái những tên Shaytan để chúng trợ giúp, đây là việc 
làm thuộc dạng đại Shirk, một việc làm Shaytan, người 
Muslim phải tránh xa nó ra. 

- Dạng được phép: Đây là hình thức giải bùa và xua 
đuổi tà ma bằng những lời thần chú từ các lời Zikir, Du-a 
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được Nabi  chỉ dạy cũng như từ các lời phán của Allah 
trong Kinh Qur’an, và bằng những loại thuốc điều trị và 
chữa bệnh được phép trong giáo luật. 

Do đó, người Muslim không được phép tìm đến gõ 
cửa các thầy bùa để nhờ vả họ giải bùa và xua đuổi tà ma bởi 
họ là đồng bọn của Shaytan, và quả thật điều xấu không bị 
loại trừ bởi điều xấu, mà bóng tối của sự vô đức tin chỉ được 
thấp sáng bởi ánh hào quang của đức tin Iman và Qur’an mà 
thôi. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َِ مَ  ﴿ ا َء َۡ ُُ َن �ۡل ُِ  ِم ّ�َ َُ ۖ َو آء ِشَف َو  ۖ  ا ُه ة رَۡ�َ مُ  َو َّ ّلِۡل ِ َ� إ ٰلِِم َّ �ل ُد  ََ َُزِ� َو  �َِ ۡؤِمن
رٗ  ا ََ ا]٨٢:اسورواترستء[ ﴾ ٨� َخ

Và TA ban xuống trong Qur’an điều chữa lành bệnh và 
một hồng ân cho những người có đức tin; ngược lại, chỉ 
làm cho những kẻ sai quấy thêm thua thiệt. (Chương 17 
– Al-Isra’, câu 82). 

Bùa thuật là một điều nghịch đạo vô đức tin, là một 
trong những điều làm hư tôn giáo Islam. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

﴿  َ� ََ َوَما  ۡح ِ َّ ل � َُ ّّا � ََ و ُ�َعّلُِم  ْ وا َُ َ�َف  �َ َ�ِٰن ّش �ل ّن  �ِٰ ََ َو ُٰن  َٰ َلۡي �ُ  ََ  ﴾ َف
ا]١٠٢:اسورواتلقمو[

Sulayman đã không phủ nhận đức tin mà chính những 
tên Shaytan đã phủ nhận đức tin, chúng chỉ dạy nhân 
loại phép thuật. (Chương 2 – Albaqarah, câu 102). 
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Đức tin Iman và lòng chân thành phó thác cho Allah 
của Người đọc và bệnh nhân sẽ làm mất đi độc tố của căn 
bệnh bởi phép của Allah. 

Giải bùa và xua đuổi tà ma bằng những lời thần chú 
được giáo luật qui định và cho phép sẽ mang lại hiệu quả 
mạnh mẽ trong việc trừ khử bùa ngải và ma thuật. Người 
đọc lời thần chú sẽ đọc và phun nhẹ trực tiếp lên nạn nhân bị 
bùa ám hoặc đọc rồi phun nhẹ vào nước và cho nạn nhân 
uống. Các lời thần chú chẳng hạn như: Câu Kinh Kursi (câu 
255, chương Albqarah), các câu Kinh nói về pháp thuật 
trong chương (Al-Araf, Yunus, và Taha), chương Al-
Kafirun, chương Ikhlas, chương Al-Falaq, chương Annas và 
cầu nguyện cho bệnh nhân được lành bệnh. 

Một trong những cách giải bùa và xua đuổi tà ma 
khác là lấy bảy lá táo tươi bóp với nước lả rồi đọc các lời 
thần chú vừa nên trên, xong phun nhẹ vào nước lá táo đó rồi 
cho bệnh nhân uống 3 hớp, phần nước lá táo còn lại thì tắm 
cho người bệnh. Nhớ là phải cầu xin Allah ban cho khỏi 
bệnh thật nhiều sau khi đọc xong các lời thần chú. 

Quả thật, việc yêu cầu người bệnh giết tế con vật gì 
đó để cúng Shaytan thì đó là một đại trọng tội bởi giết tế 
dâng cúng lên ai khác ngoài Allah là đại Shirk bị trục xuất 
khỏi tôn giáo Islam. 

Việc đưa cho người bệnh mặc một loại y phục nào 
đó hoặc đeo một sợi dây bùa ngải gì đó có ghi các chử cái 
hay các con số, hoặc các tên của những vị Thiên thần, các vị 
Nabi hoặc tên các vì sao hoặc tên của những Shaytan, đôi lúc 
họ còn ghi những câu Kinh Qur’an không đúng chính xác 
một cách thiếu hiểu biết, hoặc bảo người bệnh không được 
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đụng đến nước bốn mươi ngày, hoặc bảo người bệnh lánh xa 
mọi người giam mình trong phòng bốn mươi ngày, và điều 
này giống như những tên thầy bùa bảo người bệnh không lấy 
nước Wudu để dâng lễ nguyện Salah, không dâng lễ nguyện 
Salah tập thể tại Thánh đường... tất cả đều là những việc làm 
thuộc những việc làm của thầy bùa và pháp thuật, tất cả đều 
là hành vi của Shaytan. 

Do đó, người Muslim phải luôn thực sự tin tưởng 
Allah và phó thác mọi vụ việc cho Ngài, phải luôn hướng về 
Ngài và cầu xin Ngài phù hộ và che chở, bởi Ngài là Đấng 
Toàn năng trên mọi thứ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ّٖ�ُِ َ ُ َّ َك � َۡ ََ َ�ۡم ِشَف  َۡ  �َ �َ ۡ�ٖ فَ
َ�ِ َك  َۡ ََ َ�ۡم  َۡ ۖ َو َّ ُه ِ ۥٓ إ ُ�َ  ٰ َو َ�َ ُه َۡ

ءٖ  ۡ�َ  ِ
ّ�ُ  َۖ ِدُ ا]١٧:اسورواتألنعا [ ﴾١قَ

Và nếu Allah giáng tai họa lên ngươi (hỡi con người) thì 
ngoài Ngài sẽ không ai có thể xua đuổi nó; và nếu Ngài 
ban cho ngươi điều lành thì Ngài có quyền năng trên tất 
cả mọi thứ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 17). 

َو�َ  ﴿ وَٓء  ََ َ�ۡ�ِشُف �ل َو ُه  �َ ََ ا  ََ ِ َّ إ ۡضَن ُب �لُۡم ي ِ َُ ن  ّم
َ

� أ ِِ ض
َ ۡۡ َٓء � ُخلََفا ۡم  ُلُ� ۡجَع

 
َ

ۖ ءِ أ ٰه ََ  �ٗ ِۚ قَلِي َّ ََ ّمَع � و َُ ََذّك ِِ  ٦ ّما ُ ۡم  ِدُُ� َ�ۡه ن  ّم
َ

ۡ�َۡحَِ أ َو�  ِ ّ�َ ِٰت �ۡل َٰ لُ َُ

ِۦٓۗ  ِه ت رَۡ�َ ۡي  ۡ�َ ََُد ََ  � َ�ُۡ� َٰح  ََ ِ َّ ِ�ُل �ل َۡ ُ ن ُ  َوَم
َ

ۖ ءِ أ ٰه ا  ََ ُ َ�ّم َّ �  َٰ �ََ ُ ِۚ َّ ّمَع �
 ُ � ََ و �ُ ِ�ۡ٦  ْ َدُاا َ�ۡب ن  ّم

َ
�  أ ِِ ض

َ ۡۡ َو� آءِ  َم َّ َن �ل م ّمِ ُزقُُ� َۡ َ ن ُ َوَم ُدهُۥ  ُُعِي ّم  �ُ ۡلَق  َ ۡۡ �
 

َ
ۖ ءِ أ ٰه ََ  �َِ ِٰد� ََ ۡم  ۡم إَِ ُكنُت َٰنُ� �َ َۡ ُ َ ْ ُوا اُ ِۚ قُۡل َه َّ ِِ  ٦ّمَع � ن  ُم َم َل َ�ۡع  َّ قُل 
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�  َّ ِ إ َغۡيَب  ِِ �ۡل ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ُۚ �ل َّ  ََ و َعُث ُ�ۡب  ََ ُّا

َ
� ََ و َُ �َۡشُع سوروا[ ﴾  ٦َوَما 

ا]62 - 65:اتلمل

Há không ưu việt ư? Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) 
người đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và 
làm cho các ngươi (nhân loại) thành những người kế 
thừa trên trái đất. Có chăng một thần linh cùng chia sẻ 
quyền năng với Allah? Thật ít thay điều các ngươi ghi 
nhớ! Há không ưu việt ư? Đấng đã hướng dẫn các ngươi 
qua những lớp tăm tối của đất liền và biển cả và gởi 
những luồng gió làm người loan tin đến báo trước hồng 
ân (mưa) sắp đến của Ngài. Có chăng một thần linh cùng 
chia sẻ quyền năng với Allah? Allah là Đấng Tối 
Thượng, Ngài vượt trên tất cả mọi điều mà chúng qui 
cho Ngài. Há không ưu việt ư Đấng đã khởi sự việc tạo 
hóa rồi tái diễn nó lại và đã cung dưỡng cho các ngươi từ 
trên trời xuống dưới đất. Có chăng một thần linh cùng 
chia sẻ quyền năng với Allah? Hãy bảo chúng: “Các 
người hãy trưng các bằng chứng của các người ra xem 
nếu các người nói thật?” Hãy bảo họ (Muhammad!): 
Không một ai trong các tầng trời và trái đất biết được 
điều vô hình ngoại trừ Allah; và chúng không biết được 
giờ phút nào chúng sẽ được phục sinh trở lại. (Chương 
27 - Annaml, câu 62 - 65). 

Quả thật, Allah đã rất quảng đại đối với con người, 
Ngài đã ban cho con người nhiều cách bảo vệ bản thân trước 
kẻ thù, đức tin Iman vào Allah là cái chiêng chống đở, Zikir 
là quân trang, và lời cầu xin Ngài phù hộ là lưỡi kiếm, do đó, 
nếu một người quên đi các chiêng chống đở của mình, quên 
đi quân trang và lưỡi kiếm của bản thân thì đó là lỗi của 
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riêng y, bởi lẽ Shaytan và đồng bọn của nó không thể chế 
ngự được ai ngoại trừ những người xao lãng, riêng đối với 
những người luôn ghi nhớ đến Allah thì họ sẽ luôn chiến 
thắng trước những điều xấu và mọi sự hãm hại của những 
tên Shaytan từ loài Jinn và con người. 

Mỗi khi chúng ta tìm nơi ẩn náu và nương tựa nơi 
Allah là mỗi khi trái tim của chúng ta được tăng thêm sức 
mạnh và niềm tin. 

Quả thật, thế giời trần gian này chỉ lài một nơi của 
thử thách, con người sống trong nó phải đối mặt với điều bất  
hạnh và tai ương, đối mặt với bệnh tật và nghèo đói. Cho 
nên, người Muslim phải biết kiên nhẫn chịu đựng để vượt 
qua mọi thử thách, phải biết tìm kiếm những động cơ, những 
nguyên nhân hợp giáo luật trong việc vượt qua thử thách, 
phải luôn tránh xa những điều Allah nghiêm cấm, phải tin 
tưởng ở những điều được Allah sắp đặt và an bài và hãy chết 
trong giáo lý Tawhid chớ đừng trở về với Allah trong tình 
trạng Shirk và vô đức tin. 

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành!!! 
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Nói Về Việc Tin Vào Các Điềm Báo May Rủi 
Tôn giáo Islam là tôn giáo của sự lạc quan, tôn giáo 

báo tin vui mừng, tôn giáo dẫn đến niềm hạnh phúc, tôn giáo 
tuân lệnh và phủ phục Allah, Đấng Tối Cao. 

Trước khi Nabi  nhận lãnh sứ mạng Thiên sứ, con 
người sống trong sự ngu muội và dốt nát, trong sự lầm lạc và 
u tối. Theo thói quen và quan niệm thiếu hiểu biết, con 
người lúc bấy giờ thường mê tín dị đoan, họ thường cho rằng 
một sự vật gì đó là điềm báo không may cho bản thân hay 
cho cộng đồng. Đây là ý nghĩ bi quan một cách sai lệch, 
Islam đến đã loại bỏ tư tưởng và quan niệm lệch lạc này. 

Quả thật, Islam nghiêm cấm việc tin vào một thứ gì 
đó là điềm báo may rủi, bởi điều đó là cho trái tim con người 
rơi vào Shirk và tinh thần trở nên yếu ớt, họ sẽ không còn 
biết tin tưởng và phó thác cho Allah, họ chỉ tin vào những 
loài chim cụ thể nào đó, tin vào các vì sao và những thứ gì 
khác. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ و َ�ۡعلَُم  ََ ۡم  ۡ�َ�َُه
َ

أ ّن  �ِٰ ََ َو  ِ َّ َد � ۡم ِعن ُه َُ ِ س ٰ َٰ َما  َّ ِ ٓ إ ََ َ
سوروا[ ﴾ ١�

ا]١٣١:اتألبمتف

Nhưng thực chất đối với Allah điều xui xẻo chỉ là của 
chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết. (Chương 7 – 
Al-Araf, câu 131). 

Allah, Đấng Tối Cao đã trình bày rõ trong câu Kinh 
thiêng liêng này rằng việc tin vào một thứ gì đó là điềm báo 
rủi ro xui xẻo là việc làm của những người thờ đa thần, là 
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điều sai lệch không có trong giáo lý Islam. Cộng đồng của 
Fir’aun (Pharaon) mỗi khi họ gặp phải hạn hán cũng như sự 
khó khăn trong cuộc sống thì họ là nói rằng tai họa xảy đến 
với họ là do sự xui xẻo của Nabi Musa  và cộng đồng tín 
đồ của Người như Allah đã phán bảo: 

﴿  ۖ ة َِئ ّۡ �َ ۡم  ُِصۡبُه ۥٓۗ  َۡ ُ ُه ن ّمَع َوَم  ٰ ََ ُِمو واْ َ ُ�ّ ا]١٣١: سورواتألبمتف[ ﴾ َ�ّن

Và khi chúng gặp điều bất hạnh chúng đổ tội cho Musa 
và những ai theo Y đã mang điều xui xẻo đến. (Chương 7 
– Al-Araf, câu 131). 

Nhưng Allah đã trả lời chúng rằng: Nhưng thực 
chất đối với Allah điều xui xẻo chỉ là của chúng, nhưng 
đa số bọn chúng không biết. (Chương 7 – Al-Araf, câu 
131). Tức những điều bất hạnh xảy đến với chúng là do sự 
định đoạt và sắp đặt của Allah dành cho chúng vì chúng đã 
vô đức tin, làm điều tội lỗi và phủ nhận Nabi Musa . Rồi 
sau đó Ngài bảo rằng nguyên nhân chúng nói như vậy bởi 
chúng là những tên ngu dốt, bởi vì Nabi Musa  là vị 
Thiên sứ của Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ và 
muôn loài, Người chỉ mang đến điều tốt lành và ân phúc 
cũng như sự thành đạt cho những ai đi theo Người. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ و ۡومۖ َمۡ�ِفُ قَ ۡم  نُت
َ

أ ُم� ََۡل  ُ َۡ ِ ّك َُ ِن  �
َ

أ ۡم  م ّمَعُ� سَُُِ� ٰ َٰ ُواْ  :اسورواُس[ ﴾ ١قَال
ا]١٩

(Các sứ giả đáp): “Điềm xui của quí vị là do nơi quí vị. 
Sao quí vị cho là điềm xui khi được nhắc nhở. Không quí 
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vị đúng là một đám người phạm mọi thứ tội. (Chương 36 
– Yasin, câu 19). 

Allah cho biết rằng tình trạng của những người thờ 
đa thần khi họ phủ nhận các vị Thiên sứ thì họ bị trừng phạt 
bởi tai họa, họ bảo rằng nguyên nhân họ gặp phải những 
điều bất hạnh như vậy là do sự xui xẻo của Thiên sứ mang 
lại như Allah đã phán về lời của họ: ﴿  ۖۡم �َُِ نَا  ۡ�ّ َن ََ ْ إِنّا  ُٓوا ﴾قَال  
Chúng nói: “Quả thật chúng tôi bị các người làm cho 
xui xẻo” (Chương 36 – Yasin, câu 18). Thế là Allah đã trả 
lời lại với họ (Các sứ giả đáp): “Điềm xui của quí vị là do 
nơi quí vị.. 

Như vậy, những tai ương, những điều bất hạnh mà 
những người thờ đa thần gặp phải là do sự sắp đặt và định 
đoạt của Allah vì tội lỗi của họ, còn những vị Thiên sứ chỉ 
mang đến những điều tốt lành và phúc đức cho những ai 
theo họ. 

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

اُنوَلا « ََ اَل انَوَْء ََ اَل َفَم ََ ا ََ اَل اَهاَمَة ََ اَل َو اِطَ َ ََ اَبْدلَىاَل رلتهاتل ارااا » ََ
ا.لمالم

“Không có sự lây bệnh, không có điềm báo nào cho sự xui 
xẻo, không phải do tháng Safar, không do một vì sao nào 
và cũng chẳng có ma cà rồng nào cả.” (Albukhari, 
Muslim). 
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Quả thật, trong thời Jahiliyah, con người sống trong 
bối cảnh đầy mê tín, Nabi  đã phủ nhận sự lây bệnh mà 
những người trong Jahiliyah thường cho rằng bản thân căn 
bệnh sẽ lây sang người khác tức quên đi chính Allah là Đấng 
sắp đặt và định đoạt, cho nên Người nói như vậy để khẳng 
định tất cả sự việc đều do sự định đoạt của Allah. 

Ý nghĩa lời nòi “Không có sự lây bệnh” không mâu 
thuẫn với Hadith khác mà Nabi  đã nói: 

َسِدا«ا
َ
لِ اَكَماارَِفّماِمَ اتأل ُِ َمْ 

ْ
ا.رلتهاتل اراا»فَِماِمَ اتك

“Hãy chạy xa khỏi người bệnh phong cùi giống như chạy 
xa khỏi sư tử” (Albukhari). Hadith này có nghĩa là một 
người khi muốn phó thác cho Allah thì cũng phải tìm kiếm 
nguyên nhân, muốn Ngài phù hộ thì phải tránh xa những 
nguyên nhân gây ra rủi ro giống như Allah đã phán: 

ةِ ﴿ َُ ۡهلُ ُّ ۡم إَِ� � ِۡدُُ� ُ
َ

َِ واْ َ ُُ ََ ُُۡل ا]١٩٥:اسورواتلقمو[ ﴾ َو

Và chớ để cho bàn tay của các ngươi xô đẩy các ngươi 
vào chỗ tự hủy. (Chương 2 – Albaqarah, câu 195). 

Một trong những điều mê tín khác nữa của những 
người trong thời Jahiliyah là họ tin vào một địa điểm nào đó 
hay một loại chim gì đấy mang lại sự xui xẻo và rủi ro, họ 
thường tin rằng nếu có con chim cú kêu trong đêm tại một 
làng nào đó làng đó sẽ có người chết nên Nabi đã phủ nhận 
điều đó, Người nói: “không có điềm báo nào cho sự xui 
xẻo”, bởi vì các loài chim là những tạo vật của Allah, chúng 
chẳng có ảnh hưởng gì đến sự sắp đặt và định đoạt của Ngài 
cả. 
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Có lần, một người đàn ông nhìn thấy con chim bay 
ngang qua và kêu lớn thì nói: sẽ có điều tốt, sẽ có điều tốt. 
Nghe vậy, Ibnu Abbas nói: “Không có điều tốt cũng chẳng 
có điều dữ” để phản bác lại lời nói mê tín đó. 

Và trong những điều mê tín khác nữa là họ tin rằng 
các con số cụ thể nào đó mang lại điều xui xẻo chẳng hạn 
như con số 13. Những người Thiên Chúa giáo cho rằng con 
số 13 này là con số xui xẻo vì họ nghĩ rằng đó là ngày Nabi 
Ysa  bị đóng đinh, điều mà Allah đã phủ nhận với lời 
phán của Ngài: مۚۡ  ﴿ا َِه لَُه ُشّب ن  �ِٰ ََ َو وهُ  لَُب َّ َوَما  وهُ  ﴾َوَما َ�َتلُ Và thực 
chất họ đã không giết chết Y (Ysa) cũng không đóng đinh 
Y trên cây thánh giá mà chỉ là một sự kiện tương tự đã 
được trình bày qua cho họ. (Chương 4 – Annisa’, câu 
ا .(157

 Tương tự, những người mê tín còn tin là điềm báo 
xui xẻo dựa vào các ngày, các ngón tay, hoặc một số người 
buộc nối hai khúc vải lại khi làm lễ hôn ước tin rằng nếu hai 
khúc vải bị vuột mối nối thì vợ chồng sẽ tan vỡ, có người 
còn mê tín diện mạo của con người cũng là một điềm báo 
hoặc dựa trên màu sắc chẳng hạn như màu của con sư tử là 
dấu hiệu của sự đau thương và buồn thảm, ...  

Một số người Muslim cũng có những hành động và 
quan niệm tương tự, chẳng hạn như khi họ muốn đi xa hay 
muốn kinh doanh hoặc làm một công chuyện gì đó thì họ mở 
quyển Kinh Qur’an ra, nếu như khi mở ra vào đúng chỗ có 
câu Kinh nói về Thiên Đàng thì đó là điềm báo tốt lành, họ 
sẽ vui mừng và thực hiện kế hoạch của họ; còn nếu như mở 
ra ngay chỗ có câu Kinh nói về nhân loại thì đó là điềm báo 
xui xẻo, lập tức họ sẽ hủy bỏ chuyến đi xa, kinh doanh hay 
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công việc gì đó mà họ dự định. Đây là hành động giống như 
những người của thời Jahiliyah, họ thường gieo quẻ khi dự 
định làm một điều gì đó. 

Và một trong điều mê tin khác nữa của thời 
Jahiliyah là quan niệm tháng Safar là tháng không tốt lành, 
những người trong thời này không bao giờ tổ chức cưới hỏi 
vào tháng đó vì cho rằng đó là tháng xui xẻo. Cho nên Nabi 
đã phủ nhận điều đó với lời “không phải do tháng Safar” 
tức tháng đó cũng giống như bao tháng bình thường khác, nó 
chẳng liên quan gì đến sự định đoạt và sắp đặt của Allah cả. 

Và một điều mê tín khác nữa trong thời Jahiliyah là 
niềm tin lệch lạc vào các vì sao cũng như tin vào Shaytan. 
Những người Jahiliyah thường tin rằng các ngôi sao là 
nguyên nhân gây ra mưa và ma cà rồng sẽ hủy diệt họ, thế là 
Nabi  đã phủ nhận điều đó với lời “không do một vì sao 
nào và cũng chẳng có ma cà rồng nào cả”.  Mọi sự việc 
đều là do Allah định đoạt và sắp đặt. 

Do đó, mỗi người Muslim phải luôn cảnh giác với 
những quan niệm lệch lạc này. Bởi quả thật tất cả mọi điều 
rủi ro đều là do Allah an bài cho nên người Muslim phải tin 
tưởng và phó thác nơi Ngài, tìm sự phù hộ từ nơi Ngài chứ 
không được tin vào những chuyện mê tín sai lệch như thế. 

Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  
nói: ا ا« ُل

ْ
َفس
ْ
اتل ِِ

اَل�ُْعِ دُ ال َو اِطَ َ ََ اَل ال اَبْدَلى ا»ََ  “Không có sự lây 
bệnh, không có điều xui xẻo, và Ta thích điều lạc quan”. 
Các vị Sahabah liền hỏi: Điều lạc quan đó là gì? Người  
nói: ا«ا اَطيّدَةم »َكَِمةم  “Lời nói tốt lành”. (Albukhari, Muslim). 
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Trong Hadith này, Thiên sứ của Allah đã nói rằng 
Người yêu thích những lời nói tốt lành bởi vì nó mang lại 
niềm vui và sự phấn khởi cho mọi người. 

Sự khác biệt giữa sự cho rằng thứ gì đó là điềm báo 
xui xẻo và lời nói tốt lành: Sự cho rằng thứ gì đó là điềm báo 
xui xẻo là cách suy nghĩ bi quan, luôn lo sợ những sự việc 
không may xảy ra, đây là một trong những hình thức tiểu 
Shirk vì đã hướng trái tim đến ai (vật) khác ngoài Allah, hơn 
nữa đây là một sự nghĩ xấu về Allah; còn lời nói tốt lành làm 
cho tâm hồn được vui tươi bớt đi sự lo lắng và hoang mang, 
khi một người nghe được lời nói tốt lành thì y sẽ tăng thêm 
niềm tin nơi Allah, tinh thần sẽ được phấn khởi, chẳng hạn 
như một người bệnh khi nghe được ai đó nói: “Sẽ sớm bình 
phục thôi” thì trong suy nghĩ của y sẽ lóe lên niềm hy vọng 
rằng y sẽ được khỏi bệnh. 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại, Nabi  nói: 

اَلَما«ا اِشْكم وُ َ َ َّ اتل اِشْكم وُ َ َ َّ َ اتهللاَااتل ِِ
اَللَ
َ
ااِمنَااإَِ ِ

ُّ ابِاَلَو ُِ ِهدُ ِْ رلتهاأبوااا»يُ
ا.دتلد

“Việc cho rằng một điều gì đó là điềm báo xui xẻo là Shirk, 
việc cho rằng một điều gì đó là điềm báo xui xẻo là Shirk, 
và chúng ta phải nên phó thác cho Allah” (Abu Dawood). 

Việc một người tin một thứ gì đó mang lại xui xẻo là 
tiểu Shirk bởi y đã hướng trái tim của mình đến với ai (vật) 
khác ngoài Allah trong việc mong đợi điều tốt lành hoặc lo 
sợ sự rủi ro, nhưng nếu trong tim có sự lo lắng cho điều 
không may nào đó thì hãy phó thác cho Allah. 
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Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ُوامِا«ا َ َ َّ اتل ُِ َكاَمْ ارََدرْ ْشَ
َ
 »ْ اَحاَجٍةاَ�َقْداأ

 “Người nào ngưng không làm những điều mình cần làm 
chỉ vì tin vào một điều gì đó là xui xẻo thì coi như y đã làm 
điều Shirk”. 

Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Vậy 
làm thế nào để xóa đi tội lỗi cho việc làm đó? Người  bảo 
rằng các người hãy nói: 

ْ َُكا « َِ َا
َ
ََاإِل اَطْ َُكاَل

َ
اإَِ ََاَطْ َ اَخْ َُكاَل

َ
اإَِ ََاَخْ َ ا.رلتهاأحد .»تكلَُهَما

“Ollohumma la khoiro illa khoiruka wa la toiro illa toiruka 
wa la ila-ha ghoiruka” 

“Lạy Allah! Không có điều tốt đẹp nào ngoài điều tốt đẹp 
của Ngài, không có điều xui xẻo nào ngoài điều xấu Ngài 
giáng xuống và không Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.” 
(Ahmad). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

ْلارََدَكا«ا
َ
ْمَلاَكاأ

َ
ُواَمااأ َ َ َّ ا.رلتهاأحدا»إَِ�َمااتل

“Quả thật sự xui xẻo là những điều đã đi qua ngươi hoặc 
ngăn cản ngươi lại” (Ahmad). 

Chẳng hạn như một người muốn đi xa thì anh ta 
nghe mọi người nói “này đi bình an nhé” thế y đi xa vì tin 
theo điều y nghe được, hoặc một người muốn đi xa nhưng y 
nghe tiếng quạ kêu la thì y thôi không đi nữa vì tin rằng đó 
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là điềm báo không may, tất cả đều là Shirk bởi vì cả hai đều 
không thành tâm phó thác cho Allah. 

Và những điều xui xẻo không may chỉ làm hại 
những kẻ hoang mang và lo sợ, còn đối với ai không quan 
tâm đến nó thì nó chẳng ảnh hưởng và làm hại được y, đặc 
biệt là nếu y gặp những điều mà người ta cho là điềm xui 
xẻo thi hãy nói lời Du-a mà Nabi  đã dạy: 

ا « ْ َُك َِ ا َ
َ
اإِل ََ اَل اَطْ َُك

َ
اإَِ اَطْ َ ََ اَل اَخْ َُك

َ
اإَِ اَخْ َ ََ ا اتكلَُهَم ََ ا ِتاتكلَُهَم

ْ
يَس
ابَِكا

َ
ََاقَُووَاإَِ ََاَحْوَلاَل نَْتاَل

َ
اأ
َ
ََايَْدَ�ُياتكَاسّئَاِتاإَِ نَْتاَل

َ
اأ
َ
ََانَاِتاإَِ

ْ
 »بِال

“Ollohumma la khoiro illa khoiruka wa la toiro illa toiruka 
wa la ila-ha ghoiruka, Ollohumma la ya’ti bil hasanat illa 
anta wa la yadfa’us sayyi-at illa anta wa la hawla wa la 
quwata illa bika”. 

“Lạy Allah! Không có điều tốt đẹp nào ngoài điều tốt đẹp 
của Ngài, không có điều xui xẻo nào ngoài điều xấu Ngài 
giáng xuống và không Thượng Đế nào khác ngoài Ngài; 
Lạy Allah! Không có bất cứ ai có thể mang đến điều tốt 
lành ngoại trừ Ngài và không ai có thể xua tan điều bất 
hạnh ngoại trừ một mình Ngài, không có quyền lực và sức 
mạnh nào ngoài quyền lực và sức mạnh của Ngài cả”. 

Tin vào điều gì đó mang lại xui xẻo chỉ là mang tính 
suy đoán, những tên Shaytan đã gieo vào trong lòng những 
người yếu mềm thiếu suy nghĩ, những ai theo chúng và tin 
tưởng chúng chứ chúng không thể làm ảnh hưởng những ai 
mà trái tim của họ luôn tin tưởng và phó thác cho Allah. 
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Nabi  đã trình bày cho cộng đồng tín đồ của 
Người rõ về sự lệch lạc của việc tin vào thứ gì đó là điềm 
báo may rủi để cho họ biết rằng Allah không hề tạo ra một 
dấu hiệu hay một bằng chứng nào báo trước điều may rủi, 
mà tất cả những gì Ngài muốn cảnh báo về sự trừng phạt 
cũng như báo tin mừng về phần ban thưởng đều được nói rõ 
trong các Kinh sách của Ngài và trong các lời giáo huấn từ 
các vị Thiên sứ của Ngài, Ngài đã tạo ra hai cõi: Thiên Đàng 
và Hỏa ngục, Thiên Đàng dành cho những người của 
Tawhid và Hỏa ngục dành cho những người của Shirk, và 
Nabi  muốn cảnh báo cộng đồng tín đồ của Người những 
hành vi, những điều có sự pha trộn Shirk để họ tránh xa, để 
họ khỏi bị rơi vào Hỏa ngục mà không hay biết. 

Người Muslim đích thực là người có trái tim thanh 
thản, tinh thần an bình luôn tin tưởng và phó thác cho Allah. 
Mỗi khi y lo lắng và hoang mang về một việc gì đó chẳng 
hạn như y lo lắng cho chuyến đi xa, kết hôn, kinh doanh hay 
lo lắng về một vấn đề thì y sẽ dâng lễ nguyện Salah để cầu 
xin Ngài phù hộ.  

Ông Jabir  nói: Thiên sứ của Allah  đã dạy 
chúng tôi dâng lễ nguyện Salah cầu xin Allah phù hộ trong 
tất cả mọi vụ việc, Người dạy chúng tôi giống như dạy một 
chương của Qur’an vậy, Người  nói: 

َُُماِلَُقِلاتكلَُهمَا«ا َفِم�َلِةا
ْ
اتل ِ ْ

َِ اِمْ ا َعاَْ�ِ
ْ
َكْياَر� ْ َ

ْ
ْمِمافَل

َ
َحُدُ�ْمابِاأل

َ
ااإَِذتاَهَماأ ّّ إِ

اَ�ْقِدُرا افَِِنََك افَْلِلَكال اِمْ  كَُك
َ
ْسس
َ
اَلأ ال ابُِقْدَررَِك ْساَْقِدرَُك

َ
اَلأ ِمَكال

ْ
ابِِعل ْساَِ ُ َك

َ
أ

تا َِ ُغيُوِ الاتكلَُهَمافَِِْناُكنَْتاَ�ْعلَُماَه
ْ
نَْتاَبَمُ اتل

َ
ْبلَُمالاَلأ

َ
اأ ََ قِْدُرالاَلَ�ْعلَُماَل

َ
اأ ََ َل
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ا ْمَم
َ
اََُامّاا-تأل اَُُم ِِ ابَِعيِْن ِِ اا-ي ِِ ِِجِل ْمِمىاَل

َ
اأ ِجِل ََ ا اا-َخْ ًتاِلاِك ِِ اِكاِدي ْل

َ
اأ قَاَل

ْمِمىا
َ
اأ قِدَِة ََ اَلذِْناا-َلَمَعاِشاَل اتكلَُهَم ال ِِ اِلاِ�ي ابَارِْك َُُم ا اِلال ُه اَلَُّ ْ اِلال فَاقُْدرُْه

ََا اَلَمَعاِشاَل ِِ اِلاِكاِدي
اَشّ ُِ نَ

َ
ْمِمىاُكنَْتاَ�ْعلَُمان

َ
ْمِمىاا-قِدَِةاأ

َ
ِجِلاأ ََ ْلاقَاَلاِكا

َ
أ

ا ِِ ِِجِل اا-َل ِِ ابِ ِِ ارَّ  َم
ُُ ا ال اَكَن اَحيُْث َ َْ

ْ
اتْ اِلَ اَلتقُْدْر ال ُِ اَ�نْ ِِ

فْ رلتهاا »فَاْ�ِ
ا.تل ارا

“Khi nào ai đó trong các người lo lắng và hoang mang về 
một điều gì đó thì y hãy dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at 
ngoài lễ nguyện Salah bắt buộc, rồi sau đó y hãy nói: 

Ollohumma inni istakhiruka bi’ilmika wastaqdiruka 
biqudratika, wa as-aluka min Fadhlikal Azim fa innaka 
taqdir wa la aqdir, wa ta’lamu wala a’lam wa anta ‘alla-mul 
ghuyu-b, Ollohumma in kunta ta’lam anna hazhal amru 
khoiran li fi di-ni wa ma’a-shi wa ‘aqibatu amri fa barik li fi-
hi, wa in kunta ta’lam anna hazhal amru sharran li fi di-ni wa 
ma’a-shi wa ‘a-qibati amri fasrif anni  wa asrifni anhu 
waqdur liyal khoiro haythu ka-na, thumma rodhdhini bihi. 

Lạy Allah! với kiến thức của Ngài, quyền năng của Ngài 
và ân phúc vĩ đại của Ngài, bề tôi cầu xin Ngài phù hộ cho 
bề tôi, bởi quả thật Ngài là Đấng toàn năng còn bề tôi vô 
năng, Ngài là Đấng Hiểu biết còn bề tôi không biết gì và 
Ngài là Đấng hiểu biết mọi điều vô hình; lạy Allah! Nếu 
Ngài biết rằng việc này tốt cho bề tôi, cho tôn giáo và cuộc 
sống của bề tôi thì xin Ngài hãy ban phúc cho bề tôi trong 
sự việc này, còn nếu như Ngài biết rằng việc này mang lại 
điều xấu cho bề tôi, cho tôn giáo và cuộc sống của bề tôi 
thì xin Ngài hãy lấy nó đi khỏi bề tôi và giúp bề tôi tránh 
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xa nó, và xin Ngài hãy ban cho bề tôi mọi điều lành dù 
trong hoàn cảnh nào.” (Albukhari). 

Chúng ta hãy cố gắng hướng trái tim của mình đến 
với Allah, hãy thành tâm tin tưởng trong việc cầu nguyện 
Ngài, hãy tìm đến những ai ngoan đạo có kiến thức và hiểu 
biết đúng đắn về giáo lý Tawhid học hỏi nếu chúng có gì đó 
chưa hiểu, chưa rõ ràng để luôn biết cảnh giác những điều 
lệch lạc và sai quấy. 

Cầu xin Allah phù hộ và hướng dẫn!!! 
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Nói Về Thuật Chiêm Tinh 
Người nào quan sát và nghiền ngẫm về các tạo vật 

của Allah từ những vật có sự sống cho đến những vật vô tri 
vô giác với muôn hình vạn trạng thì trái tim của người đó sẽ 
cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trong sự bao la và vĩ đại 
của Allah, và người nào quan sát và suy ngẫm về việc Allah 
điều hành và chi phối vũ trụ từ việc dựng nó cho đến việc 
điều khiển mọi hoạt động trong nó một cách tinh vi và hài 
hòa thì người đó sẽ thấy được Allah là Đấng Siêu Việt, Đấng 
Tối Cao có quyền năng vô song như thế nào... 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َٰٰها  ﴿ َِ َ َ ۚ َمآُء َّ ِم �ل
َ

أ ا  ًُ َخۡل َد  َش
َ

أ ۡم  نُت
َ

أ ا  ٢َء َٰٰه ّو ََ َها فَ َُ ۡم �َ َع  َۡ ۡ�َنَش  ٢َر
َ

َوأ
َج ُضَحَٰٰها  ََ ۡخ

َ
َوأ لََها  ۡ ت[ ﴾ ٢ََ ا]٢٩ - ٢٧:اسورواتلاَز

Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng lên 
khó hơn? Ngài đã nhấc chiều cao của nó lên cao và sắp 
xếp nó đều đặn theo thứ tự. Và Ngài làm cho ban đêm 
của nó tối mịt và đưa ban mai của nó sáng tỏ. (Chương 
79 – Annazi’at, câu 27 – 29). 

Và người nào suy ngẫm về vũ trụ bao la và mọi sự 
vật trong nó được tạo ra với muôn hình vạn trạng, muôn màu 
muôn vẻ cũng như mọi hoạt động của chúng vô cùng tinh vi 
thì y phải bắt bản thân mình khẳng định rằng Allah chính là 
Đấng Tạo Hóa mọi thứ bởi bàn tay quyền năng vô biên của 
Ngài, và không ai đáng được thờ phượng ngoài Ngài cả và 
không có Đấng Chủ Tể nào khác ngoài Ngài, Ngài chính là 
Thượng Đế Tối Cao, Đích thực và Duy nhất. 
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Quả thật, Allah ra lệnh bảo nhân loại phải suy ngẫm 
về vũ trụ bao la cũng như mọi vạn vật, mọi hiện tượng mà 
Ngài đã tạo ra, bởi lẽ điều đó sẽ đưa một người đến với đức 
tin Iman một cách toàn vẹn, y sẽ thừa nhận duy nhất một 
mình Thượng Đế Tối Cao và y sẽ khẳng định chỉ có một 
Đấng duy nhất đáng được thờ phượng, đó chính là Allah. 

Allah, phán: 

﴿  
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ َخۡلِق �ل  ِِ  َّ ِ َِي إ ۡ ََ ِح  ّل ِ َو�ۡلُفۡلِك � ر َّّها َو� ِل  ۡ َّ ۡختَِ�ِٰف � َو�  ِِ ض

ن ّمآءٖ  َمآءِ ِم َّ َن �ل ُ ِم َّ �  َ نَز
َ

أ  ٓ َوَما  َُ ا ّّ َنَفُع � ا ُ ۡ�َۡحَِ ََِم � ِِ  َِ ض
َ ۡۡ � ِ ِه ۡحَيا َ

َ
َفَ

ّةٖ  آَ ََ  ِ
ّ�ُ ن  ِۡيَها ِم   ّ َوَ� ۡوَُِها  َۡ َد  ۡع ََ  ٰ ََ ِ َّ �ِف �ل ِ ُۡ َ ۡ�َ َوُ ََ ّخَِ  ََ َحاِب �لُۡم َّ ِح َو�ل

ٰٖت  ََ � ِِ ض
َ ۡۡ َو� َمآءِ  َّ ٍٖ  �ل ۡو َُ ِ ََ  ّل و ا]١٦٤:اسورواتلقمو[ ﴾ ١َ�ۡعُِلُ

Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất, 
việc luân chuyển ngày đêm, việc các chiếc tàu vượt trùng 
dương làm lợi cho nhân loại, việc Allah ban nước mưa từ 
trên trời xuống làm cho mảnh đất chết khô sống lại, việc 
Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất, và việc 
chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài chế 
ngự giữa trời và đất, tất cả là những Dấu hiệu (nhận biết 
Allah để tăng thêm đức tin Iman) cho những người biết 
suy ngẫm. (Chương 2 – Albaqarah, câu 164). 

Ngài đã mở đầu câu Kinh bằng việc đề cập đến sự 
tạo hóa các tầng trời, đa số các câu Kinh trong Qur’an đều 
nói về sự tạo hóa bầu trời ý nghĩa nhằm để thông tin về sự 
bao là và vĩ đại của nó, hoặc là để Ngài thề với nó, hoặc là 
để kêu gọi nhân loại quan sát nó, hoặc là để hướng dẫn bề tôi 
nhận biết được sự vĩ đại của Đấng đã dựng và nhấc nó lên 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

341 

cao, hoặc là để làm minh chứng cho nhân loại tin rằng về 
những điều mà Ngài đã thông điệp cho họ về sự Phục sinh 
và sự Phán xét cuối cùng, hoặc là để làm bằng chứng chứng 
minh Ngài là Đấng Tạo Hóa duy nhất, không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Ngài, hoặc là để chứng minh sự hoàn hảo và 
tinh vi trong tạo hóa của Ngài. Hơn nữa, trong bầu trời còn 
có mặt trời, mặt trăng, các tinh tú và muôn vật thể vĩ đại mà 
trí tuệ của con người phàm tục ít nhận thức rõ về chúng, 
thêm vào đó trong bầu trời còn có các Thiên thần, là nơi các 
Thiên thần mang lời Mặc khải của Ngài xuống và cũng là 
nơi mà các linh hồn, các việc làm ngoan đạo đi lên. 

Và trong muôn vàn tạo vật vĩ đại của Allah là các vì 
sao trên bầu trời, Ngài đã tạo ra các thiên thể vĩ đại này cùng 
với số lượng vô kể của chúng, và các hành tinh này rải rác 
khắp bầu trời với ba ý nghĩa: 

Ý nghĩa thứ nhất: Chúng trang hoàng và tô đẹp cho 
tầng trời hạ giới hay bầu trời của trần gian, chúng giống như 
những con sứa phát sáng lấp lánh lên bầu trời. Allah, Đấng 
Tối Cao phán: 

حَ  ﴿ ِي َ�ٰب َِم َيا َ َۡ �َ آَء � َم َّ َزّ�ّنا �ل ۡد  َُ ا]٥:اسورواترلك[ ﴾ َولَ

Và quả thật TA (Allah) đã trang hoàng tầng trời hạ giới 
với những chiếc đèn. (Chương 67 – Al-Mulk, câu 5). 

Ý nghĩa thứ hai: Chúng là những hỏa tiễn để ném 
các tên Shaytan đi lên trời nghe trộm các thông tin. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 

رُجُ  ﴿ َ�َٰها  َ�ِٰنِ�� وََجَعۡل  ]٥:اسورواترلك[ ﴾ وٗما ّلِلّش
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Và làm cho chúng thành những hỏa tiễn để đánh đuổi 
những tên Shaytan. (Chương 67 – Al-Mulk, câu 5). 

Ý nghĩa thứ ba: Chúng là những kí hiệu để con 
người xác định phương hướng trong màn đêm, ở nơi hoang 
vắng và trên biển cả. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ٰٖت�  ﴿ َٰ ٰ ََ  وََعَ� و ُد َ�ۡهَت ۡم  ِم ُه ّّۡج ا]١٦:اسورواتلْل[ ﴾ ١َو�ِٱ

Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dấu). Và nhờ 
các ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) xác định được 
phương hướng. (Chương 16 – Annahl, câu 16). 

Albukhari nói trong bộ Sahih của ông rằng Qata-dah 
nói: Allah tạo ra những vì sao này với ba ý nghĩa: Làm đẹp 
bầu trời, làm hỏa tiễn đánh đuổi Shaytan và làm dấu hiệu xác 
định phương hướng. Do đó, người suy luận ra một ý nghĩa 
nào khác ba ý nghĩa đó thì đó là điều sai trái và lệch lạc, y đã 
tự đưa ra một vấn đề một cách vô kiến thức. 

Người nào khẳng định một điều gì đó về các ngôi 
sao khác với ba điều được Allah nói đến trong Kinh sách 
(Qur’an) của Ngài thi coi như người đó đã tự cho mình biết 
về điều vô hình giống như những nhà chiêm tinh đã nói dối. 
Những nhà chiêm tinh đã cho rằng các ngôi sao đều là 
những sao chiếu mạng, cuộc đời, sự hạnh phúc hay bất hạnh 
của mỗi một con người đều có liên quan đến các ngôi sao 
trên trời. Quả thật, đây là những người lệch lạc khỏi con 
đường chân lý của tôn giáo, họ đã tin vào những thứ không 
gây hại cũng chẳng mang lợi được cho ai. 

Quả thật, một số người đã không hiểu được ý nghĩa 
mà Allah đã tạo ta các ngôi sao nên họ đã bị lạc con đường 
mê tín, tin vào những thầy bùa, những kẻ bói toán lường gạt, 
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những chiêm tinh tự cho là biết được chuyện vị lai, số mệnh 
của con người qua thuật chiêm tinh, nhưng tất cả đều bậy bạ 
vô căn cứ, bởi Allah đã khẳng định điều đó qua lời phán của 
Ngài: 

﴿  ٰ َٰ َّ ِِ �ل ن  ُم َم َ�ۡعلَ  َّ ۚ قُل  ُ َّ � َّ ِ ِِ �ۡلَغۡيَب إ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ ا]٦٥:اسورواتلمل[ ﴾ َٰ

Hãy bảo họ (Muhammad!): Không một ai trong các 
tầng trời và trái đất biết được điều vô hình ngoại trừ 
Allah (Chương 27 – Annaml, câu 65). 

Nabi Muhammad  nói: 

َتااَم ْاا«
َ
لْااَبَمتفًااأ

َ
ُااناًاَكهِا أ

َ
ل
َ
ءٍااَ� ْاافََاس ُِا َشْ َدقَ ََ نِْزَلاابَِمااَ�َفمَااَ�َقدْاافَ

ُ
ااأ اَعَ

ا.رلتهامالما»اُمََمدٍا

“Người nào tìm đến thầy bói hay những người xem tướng 
số để hỏi y một điều gì đó và  tin những gì y nói thì y đã 
phủ nhận những gì Allah đã mặc khải cho Muhammad” 
(Muslim). 

Một số người được gọi là thầy xem tử vi, đoán vận 
mệnh bằng cách xem đường vân tay, xem các nốt ruồi trên 
cơ thể hoặc dựa vào các ngôi sao trên trời, họ thản nhiên 
phán đoán bừa bãi như thể là họ rất am tường về những điều 
vô hình vậy, và họ đã viết ra thành sách để hướng dẫn mọi 
người. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ و ۡم َُۡ�ُتُب ُه َۡ ُم �ۡلَغۡيُب  َدُه ۡم ِعن
َ

ا]٤١:اسورواتلَور[ ﴾ ٤أ

Phải chăng chúng nắm rõ điều vô hình cho nên chúng 
viết nó xuống? (Chương 52 – Attur, câu 41). 
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Về vấn đề này, ta thấy trong một tờ báo, tạp chí 
thường có những mục “Tử vi và số mệnh của bạn trong 
tuần này”, trong đó những nhà chiêm tinh cho rằng người 
nào sinh ra vào ngày này tháng này sẽ gặp nạn hay thường 
gặp xui xẻo trong tuần này bởi ngôi sao chiếu mạng thế này 
thế này, còn người nào sinh vào ngày này tháng này sẽ gặp 
điều may mắn trong tuần này vì sao chiếu mạng rất tốt ... Tất 
cả đều là những hành vi thuộc đại Shirk. 

Do đó, người Muslim không nên đọc những mục 
như vậy, phải cắt bỏ nó ra khỏi những tờ báo, tạp chí đã phá 
hoại giáo lý Tawhid, và phải lên tiếng phản ánh với những 
người làm báo để phản đối Shirk và bảo vệ Tawhid. 

Thuật chiêm tinh được chia làm hai loại: 

Loại thứ nhất: Thuật xem sao để phán đoán số 
mạng của con người chẳng hạn như nói người sinh ra với sao 
chiếu mạng là sao này thì sẽ được hạnh phúc thế này thế nọ 
trong cuộc sống ,còn người nào sinh ra với sao chiếu mạng 
là sao kia thì sẽ gặp phải nhiều bất hạnh ... 

Loại này thuộc dạng đại Shirk phủ định hoàn toàn 
Tawhid bởi vì người của loại này đã tự cho mình biết điều  
vô hình và những đi theo loại này đã hướng trái tim đến với 
các ngôi sao rằng chúng có quyền năng thay đổi mọi sự vật 
trong vũ trụ. 

Loại thứ hai: Thuật học về cách xác định phương 
hướng, thời gian và các mùa dựa theo mặt trời, mặt trăng và 
các tinh tú. 

Đây là loại được phép trong giáo luật bởi nó thực sự 
hữu ích cho nhân loại. 
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Trong một Hadith qua lời thuật của Abu Musa  
rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ا ابِا«
ّد م ََ اَلُم ارَِحٍم اَلقَاِطُي اَسٍْم اُمْدِمُ  َنََة

ْ
اتْ ايَْدُخلُوَن ََ ا ارََمرَةم ِم ْْ رلتهاا»اكّا

ا.أحدالتب احدانافيَْيِْ

“Ba loại người sẽ không được vào Thiên Đàng: người 
nghiện rượu, người cắt đứt tình máu mủ ruột thịt và người 
tin vào bùa thuật” (Ahmad và Ibnu Hibban). 

Thiên sứ của Allah  cho chúng ta biết về ba loại 
người này để chúng cảnh giác mà tránh. Người nghiện rượu 
là người thường xuyên uống rượu hoặc thường xuyên say 
xỉn, y sẽ không được vào Thiên Đàng nếu chết đi mà chưa 
ăn năn sám hối. 

Còn người tin tưởng vào bùa thuật ý nói tất cả 
những tin vào tất cả các loại bùa thuật, trong đó có thuật 
chiêm tinh như Nabi  đã nói: 

ِماَزتَداَمااَزتَدا«ا ْْ ًمااِمَ اتّلُ وِ اتْ�اَبََساُشْعدًَةاِمَ اتكّا
ْ
رلتهاأبواا»َمِ اتْ�اَبََساِبل

ا.دتلد

“Ai học hỏi kiến thức từ thuật chiêm tinh thì coi như y đã 
học một phần của ma thuật và bùa ngải.” (Abu Dawood). 

Do đó, người nào tin vào lời của nhà chiêm tinh về 
một điều vô hình nào đó rằng sẽ xảy ra thế này thế này thì y 
đã rơi vào lời hứa như được nói trong Hadith. 

Azhhabi và Sheikh Islam cùng với các vị học giả 
khác nói: Bùa thuật ở đây bao gồm việc làm bùa để chia 
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cách tình vợ chồng hoặc làm cho người này thương người 
kia hoặc những gì tương tự với những lời phù phép không 
được hiểu nghĩa. 

Còn loại người cắt đứt tình máu mủ ruột thịt được 
Nabi  nói trong Hadith là người không thực hiện nghĩa vụ 
của tình nghĩa ruột thịt mà Allah bảo phải kết nối nó lại, 
Ngài phán: 

ۡم  ﴿ رَۡحاَمُ�
َ

أ  ْ ُعٓوا ّنِ َُ َُ َو  ِِ ض
َ ۡۡ � ِِ  ْ وا ُد َِ ۡف َُ  َ

َ
أ ۡم  ُت ۡ َّ ََو ۡم إَِ ُ ُت ۡۡ ََ َهۡل َع َۡ٢ ﴾ 

ا]٢٢:اسورواممد[

Thế phải chăng, nếu các ngươi quay lưng (phản đạo) thì 
có lẽ các ngươi sẽ làm một điều thối nát trên trái đất và 
cắt đứt tình máu mủ ruột thịt? (Chương 47 – 
Muhammad, câu 22). 

Nabi  nói: 

ا«ا ُِ لَ ََ اَل ِِ
لَ ََ َعْمِشاَ�ُقوُلاَمْ اَل

ْ
ابِال ااتهللاُاتكَمِحُماُمَعلََقةم ُِ َع ََ اَ� ِِ َع

ََ ا»اتهللاُاَلَمْ اَ�
ا.رلتهامالم

“Tình máu mủ ruột thịt được treo trên chiếc Ngai vương 
(của Allah) nó nói: Ai kết nối ta lại thì Allah sẽ kết nối với 
người đó và ai cắt đứt ta thì Allah sẽ cắt đứt quan hệ với y” 
(Muslim). 

Việc kết nối tình máu mủ ruột thịt có rất nhiều cách, 
tiêu biểu như: Chào Salam đến nhau, viếng thăm nhau, cấp 
dưỡng khi cần, giúp đỡ giải quyết những khó khăn, khuyên 
bảo nhau làm việc thiện tốt và ngăn cấm nhau làm việc xấu, 
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truyền dạy cho nhau những vấn đề đạo giáo và đây là việc 
làm tốt nhất đối với người thân thuộc. 

Do đó, người Muslim phải tránh xa những điều 
Allah giận dữ và phải luôn phấn đấu tìm ân phước nơi Ngài, 
phải thật sự kính sợ sự trừng phạt của Ngài để được thành 
đạt trong sự thương xót và hài lòng của Ngài. 

Cầu xin Allah phù và che chở!!! 
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Nói Về Việc Cầu Mưa Từ Các Ngôi Sao 
Allah tạo ra con người là để họ thờ phượng Ngài, 

Ngài phân chia bổng lộc cho họ và nuôi dưỡng họ, Ngài đã 
ban cho họ biết bao nhiêu ân huệ, và trong các ân huệ to lớn 
là Ngài đã ban mưa từ trên trời xuống và làm mọc ra cây trái 
và hoa màu. 

Và với biết bao ân huệ to lớn cũng như biết bao điều 
tốt lành mà Ngài đã ban cho nhưng rất nhiều người lại phủ 
nhận và cho rằng những ân huệ đó đến từ ai (vật) khác ngoài 
Allah. 

Và quả thật giáo lý Islam cấm những ai cầu mưa đến 
các ngôi sao bởi vì đó là sự vô đức tin. Và ý nghĩa cầu mưa 
đến các ngôi sao có nghĩa là họ tính theo vị trí của mặt trăng 
tương ứng với các vì sao, có cả thảy 28 vị trí, cứ mỗi tháng 
mặt trăng lại có một vị trí tương ứng với một ngôi sao vào 
mỗi đêm. Allah , Đấng Tối Cao phán: 

زَِ   ﴿ ُٰه َمَنا ۡرَ� ّد ََ قَ َم َُ  ]39:اسورواُس[ ﴾َو�ۡل

Và mặt trăng, TA đã quy định cho nó những giai đoạn 
(chu kỳ sao tức lấy sao làm chuẩn) (Chương 36 – Yasin, 
câu 39). 

Cứ mỗi 13 đêm thì vị trí của mặt trăng lại đi xuống 
cùng lúc với ánh bình minh ló dạng và trong một lần khác 
cũng vào thời điểm đó thì nó đi lên từ hướng đông. Người Ả 
rập quan niệm rằng vào lúc vị trí mặt trăng đi xuống và lúc 
nó đi lên như thế là sẽ có mưa và họ nói: Ngôi sao đã ban 
cho chúng mưa thế này thế này ... 
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Trong Tawhid chỉ thừa nhận một mình Allah là 
Đấng ban ân huệ và gây ra điều dữ. Do đó, khi một người 
nói: “Chúng tôi được ban cho mưa bởi ngôi sao này, ngôi 
sao này”  thì người đó đã phủ nhận ý nghĩa của Tawhid bởi 
chính Allah mới là Đấng ban mưa xuống theo ý chỉ của 
Ngài. 

Như vậy, bắt buộc phải luôn khẳng định rằng mọi ân 
huệ: mưa hay những thứ gì khác đều là ân huệ từ nơi Allah, 
và đó là hồng phúc mà Allah ban cho các bề tôi của Ngài. 
Còn các ngôi sao trên trời không phải là nguyên nhân gây ra 
mưa. 

Người bề tôi sẽ không đạt được giáo lý Tawhid một 
cách trọn vẹn cho tới khi nào y phải khẳng định và thừa nhận 
rằng mọi ân huệ đều là từ nơi Allah được ban xuống cho tất 
cả tạo vật của Ngài, và y phải tạ ơn Ngài bằng sự thờ 
phượng và tụng niệm Ngài. 

Và đây chính là điểm trong các điểm xác định 
Tawhid của một người bề tôi, với nó chúng ta sẽ biết được 
sự hoàn thiện hay thiếu xót trong đức tin Iman. 

Quả thật Allah đã trách những người thờ đa thần đã 
phủ nhận ân huệ của Ngài, khi có mưa, sự phúc lành và điều 
tốt đẹp đến với họ thì họ lại quên đó là những gì đến từ nơi 
Allah, còn các ngôi sao trên trời và những tạo vật khác 
chẳng có một quyền năng nào cả thì họ lại nói: Ngôi sao này 
đã ban mưa cho chúng ta thế này thế này. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ ُو َ ۡم َُُ�ّذِ نُّ�
َ

ۡم � ِۡزقَُ� ر  ََ و َعلُ ۡ ََ ا]٨٢:اسورواتكوتقعة[ ﴾ ٨َو
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Và các ngươi đã dùng (Qur’an) trong việc tìm kiếm 
bổng lộc (thay vì tri ân Allah) các ngươi lại phủ nhận 
(Nó)?  (Chương 56 – Al-Waqi’ah, câu 82). 

Chỉ một mình Allah duy nhất là Đấng ban ân huệ và 
hồng phúc cho các bề tôi của Ngài, Ngài phán: 

ةٖ  ﴿ َم ِۡع َّ ن  م ّمِ َن � َوَما َُِ� ِم ِۖ فَ ا]٥٣:اسورواتلْل[ ﴾ َّ

Và bất cứ ân huệ nào mà các ngươi hưởng thụ đều do 
Allah ban cấp cho cả. (Chương 16 – Annahl, câu 53). 

Và trong các ân huệ to lớn của Ngài là Ngài đã ban 
mưa từ trên trời xuống với nguồn nước tinh khiết và ân phúc 
làm sống lại mảnh đất đã chết khô. 

Ông Abu Musa Al-Ash’ary  thuật lại rằng Thiên 
sứ của Allah  nói:   

ْمِمات«ا
َ
َمِلاِمْ اأ

ُ
اِكاأ ْرَ�يم

َ
ْعُ اِكاأ ََ ْحَااِ اَلتل

َ
َفْ ُماِكاتأل

ْ
ُكوَ�ُهَ اتل اَ�ْتُ ََ َاِهِلَيِةا

ْ
ْ

َِْستِْاَقاُءابِاّلُ وِ اَلتلّيَاَحُةا �َْااِ اَلت
َ
ا.رلتهامالما»تأل

“Trong cộng đồng tín đồ của Ta, có bốn điều vẫn còn là 
những hành động của thời Jahiliyah: không bỏ thói quá 
tự hào về gia tộc, xúc phạm dòng tộc, cầu mưa đến các sao 
và gào thét khóc than cho người chết.” (Muslim). 

Nabi  chê trách bốn đặc điểm của thời Jahiliyah, 
và Người cho biết chúng sẽ được diễn ra trong cộng đồng tín 
đồ của Người hoặc là vì họ cố tình làm mặc dù biết là Haram 
hoặc là do họ thiếu hiểu biết, có lúc nó diễn ra rất ít và có lúc 
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nó diễn ra thật phổ biến tùy theo sự suy yếu của đức tin 
Iman. 

Đặc điểm bị nghiêm cấm thứ nhất: Luôn quá tự hào 
về gia tộc đến nỗi kiêu ngạo và khinh thường người khác. 
Đây là sự ngu muội và thiếu hiểu biết bởi vì sự cao quý là ở 
lòng Taqwa (sự mộ đạo và kính sợ Allah) như Allah đã 
phán: 

ٓ�َِل  ﴿ َوَ�َبا وٗ�ا  ُشُع ۡم  �ُٰ�َ َ�ٰ وََجَعۡل ن
ُ

َوأ َكَٖ  ََ ن  م ّمِ �ُٰ�َ ُۡ َخلَ ُُ إِنّا  ّّا َ�َها �
َ

َ ٰ�َ
مَ  ََ �ۡ

َ
أ  َّ ِ ْۚ إ ٓوا َرفُ ََعا ُِ ۖ �ِ َخب ٌم  لِي َ َع َّ � َّ ِ ۡمۚ إ �ُٰٰ َُ َۡ َ

�  ِ َّ َد � ۡم ِعن  سورو[ ﴾  ١ُ�

ا]١٣:ااتل متت

Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ 
một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi 
thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn 
nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là 
lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah 
là Đấng thông lãm và am tường mọi sự việc. (Chương 49 
– Al-Hujurat, câu 13).  

دَ  ﴿ ۡم ِعن �ُ�ُِ َّ َُ َُ ِح  م َِٱّل ُٰدُ� ََ ۡو
َ

أ  ٓ ََ َو ۡم  ٰلُُ� َٰ ۡم
َ

أ  ٓ ُزۡلَ�ٰ َوَما اَمَن  نَا  ۡن َء َم  َّ ِ إ
ٰلِحٗ  ََ ِمَل  ا]٣٧:ااسدس سورو[ ﴾ااوََع

Không phải của cải cũng không phải con cái của các 
ngươi là những thứ sẽ đưa các ngươi đến gần TA (Allah) 
theo cấp bậc mà chỉ ai có đức tin Iman và làm việc thiện 
tốt. (Chương 34 – Saba’, câu 37). 

Nabi  nói:  
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ا اتهللاَا« ااإَِن ابِاخبَاِء اَلفَْ َمَها َاِهِلَيِة
ْ
اتْ اُ�دّيََة ْم ُِ اَ�نْ َِ ْذَه

َ
اأ اقَْد الََجَل َلذَِ�َمااَبَز

َِدُ اِمْ ارَُمتٍ ا َِدَ اَل ْ�اُْماَ�نُوا
َ
اأ اَشِقّ اَلفَاِجمم ارَِقّ ا.رلتهاأبوادتلدا»ُمْؤِم م

“Quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã loại trừ khỏi các ngươi 
tố chất xấu của thời Jahiliyah đó là sự tự hào về gia tộc, tự 
hào ông cha xuất thân từ bộ tộc cao quý. Quả thật, người 
có đức tin thực sự là người có lòng Taqwa còn người bất 
hạnh là kẻ làm điều sai quấy. Các ngươi đều là con cháu 
của Adam (tổ tiên của loài người) và Adam được tạo ra từ 
đất bụi” (Abu Dawood). 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Sự tự 
hào của một người về việc làm của bản thân đã bị ngăn cấm 
thì nói chi đến sự tự hào của một người về việc làm của 
người khác? 

Điều thứ hai mà Nabi  cảnh báo đó là xúc phạm 
và phỉ báng dòng tộc, chẳng hạn như một người nói: Dòng 
họ của tên kia thật không đàng hoàng. Khi Abu Zhar  nói 
với một người về mẹ của y một cách chê bai thì Người  
bảo: 

اِ�يَكاَجاِهِليَا«ا اإِنََكاتْمُمؤم ا.رلتهاتل اراالمالما»ةم

“Quả thật, trong người của ngươi vẫn còn phần của thời 
Jahiliyah” (Albukhari, Muslim). 

Sheikh  Islam nói: Hadith chỉ ra rằng phỉ báng 
dòng tộc của người khác là một việc làm của thời Jahiliyah 
bị lên án và chê trách, và quả thật có thể trong bản thân 
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người Muslim vẫn còn một thứ gì đó thuộc đặc điểm cũng 
như phong cách của những người thời Jahiliyah, Do Thái 
hay Thiên Chúa, đó điều không thể phủ nhận. 

Và Sheikh Islam  cũng nói rằng: Trong Qur’an 
không có câu Kinh nào khen ngợi hay chê trách ai đó bởi vì 
dòng họ và gia tộc của y mà nó chỉ khen ngợi đức tin Iman 
và lòng Taqwa và chê trách sự vô đức tin, hành động sai trái 
và nghịch đạo. 

Đặc điểm thứ ba bị chê trách đó là việc cầu mưa đến 
các ngôi sao. Người nào tin rằng một ngôi sao nào đó có thể 
làm cho mưa thì đó là đại Shirk. 

Còn người nào cho rằng ngôi sao là nguyên nhân có 
mưa và chính Allah mới là Đấng gây ra mưa thì đó là tiểu 
Shirk. 

Còn người nào nói: Chúng ta sẽ có mưa trong tháng 
này thì sẽ không vấn đề gì. 

Điều thứ tư mà Nabi  cảnh báo trong Hadith đó là 
sự gào thét và khóc than cho người chết. Trong một Hadith 
khác Nabi  có nói: 

ا َمتٍنا« َِ اقَ اِمْ 
َ�الم اِسْ الََبلَيَْها ِقيَاَمِة

ْ
اتل ايَْوَ  اُ�َقاُ  اَمْورَِها اَ�دَْل ِْ اَ�اُ اكَْم اإَِذت تَلاِةَُة

اِمْ اَجَمٍ ا ا.مالمرلتهاا»لَِدْرعم

“Người phụ nữ khóc than gào thét cho người chết nếu 
không sám hối trước khi chết thì vào Ngày Phục Sinh, cô 
ta sẽ được cho mặc quần áo từ đồng được nấu chảy.” 
(Muslim). 
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Do đó, người Muslim phải biết kiên nhẫn và kiềm 
chế lại cảm xúc đừng để bản thân rơi vào điều nghiêm cấm, 
phải biết tự an ủi bản thân với lời mà Allah đã phán dạy: 

ََ إِنّا  و ِٰجُع هِ َ� ۡ ََ ِ آ إ َّ ۡ ِ ّ ا]156:اسورواتلقمو[ ﴾ ١ َِ

Quả thật, chúng tôi là của Allah và chúng tôi chắc chắn 
phải quay trở về với Ngài. (Chương 2 – Albaqarah, câu 
156). 

Những người biết kiểm chế bản thân khi đối mặt với 
sự mất mát đau thương sẽ được Allah hài lòng, thương xót 
và hướng dẫn. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ۖ ٰ َٰ لَ َّ ۡم  سَِك َعلَۡيِه ٰ َٓ ْو
ُ

ٰ  أ َٓ ْو
ُ

َوأ  ۖ ۖ ة رَۡ�َ َو ۡم  ّرّ�ِِه ن  َِك ّمِ ََ ُهُم �لُۡمۡهتَ  س و  ﴾ ١ُد
ا]١٥٧:اسورواتلقمو[

Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan 
dung của Thượng Đế của họ và họ là những người được 
hướng dẫn (đúng chính đạo). (Chương 2 – Albqaqarah, 
câu 157). 

Zaid bin Khalid Al-Juhni thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  dẫn lễ nguyện Salah Fajar cho chúng tôi tại 
Alhudaibiyah, lúc đó trời vẫn còn lác đác mưa còn lại từ 
trong đêm, khi dâng lễ nguyện Salah xong, Người  quay 
mặt sang phía mọi người nói:   

ْما«ا ُِ اا»َهْلارَْدُرلَناَماَذتاقَاَلاَرّ�
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“Các ngươi có biết Thượng Đế của các ngươi nói gì 
không?”. Các Sahabah nói: Allah và Thiên sứ của Ngài rõ 
hơn ai hết! Người  nói: 

ابَِفْلِلات«ا ْمنَا َِ اُم َمااَمْ اقَاَل
َ
افَس ال فِمم ََ اِباَل اِمْ اِبدَاِدىاُمْؤِم م دََح َْ

َ
ااهللاِاأ ِِ َلرَْحَِا

ال ِِ َتْوَك
ْ
ابِال فِمم ََ اِباَل كَِكاُمْؤِم م َِ اِباافَ كَِكاَكفِمم َِ تافَ َِ تاَلَ� َِ َمااَمْ اقَاَلابِنَوِْءاَك

َ
َلأ

ا ِِ َتْوَك
ْ
ابِال ا.رلتهاتل اراالمالما»َلُمْؤِم م

“Ngài nói: Trong đám bề tôi TA có người trở thành người 
tin tưởng nơi TA và có người trở thành người vô đức tin. 
Đối với ai nói rằng chúng tôi có được mưa là nhờ hồng 
phúc và sự thương xót của Allah thì y là người có đức tin 
nơi TA và phủ nhận các tinh tú, còn đối với ai nói rằng 
chúng tôi có được mưa là nhờ ngôi sao này hay ngôi sao 
kia thì y là kẻ vô đức tin với và tin tưởng nơi các tinh tú.” 
(Albukhari, Muslim). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وِم  ﴿ َُّج ٰقِِع � َٰ ُم ََِم َِ ۡق
ُ

أ  ٓ�َ ٌم  ٧فَ ََ َعِظي و ُم ۡعلَ ََ ۡو  ۖم ّل ََ َُ ُّهۥ لَ َۖ  ٧ۡن ا َء َۡ ُُ ُّهۥ لَ إِن
ۖم  َٖ  ٧َكَِ� و ُن ُۡ ٰٖب ّم ََ ِ ََ  ٧ِِ ك و َُ ُۡمَنّه َّ �ل ِ ۥٓ إ ُه ََ َ�َم رّ  ٧َّ  ن  َ�ِ�ۖل ّمِ ّبِ ُ

 �َ َ�ٰلَِم ََ  ٨�ۡل و ۡدهُِن م َم نُت
َ

أ ِدُِ   ا �ۡ�َ َٰذ ََ ِ فَب
َ

ۡم  ٨أ نُّ�
َ

ۡم � ِۡزقَُ� ر  ََ و َعلُ ۡ ََ َو
 ََ ُو َ ّذِ ا]٨٢ - ٧٥:اسورواتكوتقعة[ ﴾٨َُُ�

Bởi thế, TA (Allah) thề bởi hiện tượng lặn khuất của các 
vì sao. Và đó là một lời thề trọng đại, nếu các ngươi biết, 
và đó là một sự xướng đọc Qur’an vinh dự, trong một 
Kinh sách được giữ kỹ mà không ai được phép sờ đến 
ngoại trừ những người trong sạch. Một sự Mặc khải do 
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Thượng Đế của vũ trụ ban xuống. Thế, phải chăng đây là 
lời tường trình mà các ngươi xem nhẹ? Và các ngươi đã 
dùng (Qur’an) trong việc tìm kiếm bổng lộc (thay vì tri 
ân Allah) các ngươi lại phủ nhận (Nó)? (Chương 56 – Al-
waqi’ah, câu 75 – 82). 

Nabi  phân con người thành người có đức tin và 
vô đức tin: 

Người nào cho rằng mưa được ban xuống từ nơi 
Allah, nó nằm trong sự điều hành và chi phối của Ngài và y 
tạ ơn Ngài về ân huệ này và ca ngợi tán dương Ngài nói: 
Chúng tôi có được mưa là nhờ hồng phúc và sự thương xót 
của Allah. Đây là người có đức tin nơi Allah và vô đức tin 
với các tinh tú. 

Còn người nào cho rằng mưa là một vì sao nào đó 
gây ra, y nói: Chúng tôi có được mưa là nhờ ngôi sao này, 
ngôi sao này thì người đó là kẻ vô đức tin nơi Allah và có 
đức tin nơi các tinh tú. 

Người thứ nhất là toàn tâm hướng về Allah, người 
thứ hai là người vô đức tin, nếu như y quan niệm ngôi sao 
chỉ là nguyên nhân để Allah ban cho mưa thì đó là tiểu 
Shirk, còn nếu như y cho rằng ngôi sao là Đấng cho mưa 
xuống thì đó là đại Shirk. 

Quả thật giáo lý Islam có qui định cho người 
Muslim nói lời Du-a khi có mưa xuống, đó là Du-a mà Nabi 
 đã dạy: يّداًانَافِعاًا«ا ََ ُهَما

»تكلَ  “Ollo-humma sayyiban na-fi’an” 
“Lạy Allah, xin Ngài hãy cho nước mưa là nguồn lợi và 
phúc lành!” (Albukhari). 
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Đây là lời cầu xin của người bề tôi Thượng Đế của y 
ban phúc lành và lợi ích bởi nước mưa mà Ngài ban xuống. 

Giáo lý cũng qui định cho người Muslim nên tạ ơn 
ân huệ của Allah khi có mưa với câu nói: 

ْمنَاابَِفْلِلات « َِ ِِااهللاِاُم ا.رلتهاتل اراالمالما» َلرَْحَِا

“Mutirna bifadhlillah warohmatihi” 

“Bầy tôi có được mưa là nhờ hồng phúc và lòng thương 
xót của Allah!” (Albukhari, Muslim). 

Khi có mưa, giáo lý Islam cũng khuyến khích người 
Muslim cầu nguyện Allah xin điều tốt lành cho bản thân và 
những đồng đạo khác ở đời này và cõi Đời Sau bởi lẽ trong 
lúc mưa là một trong các thời điểm được Allah đáp lại lời 
cầu xin, như Nabi  đã nói: 

ارَُمدا« ََ ا اَدْبَورَاِن اانْدَابِا: ِم ََ اتكَم انُُزْلِل اتَْسِْشالَِبنَْد اِ  َْ رلتهاتلَ�ت�الحانِاا»تِل
ا.تأللا�

“Hai lời cầu nguyện sẽ không bị trả lại (tức sẽ được Allah 
đáp lại): cầu nguyện lúc đối đầu với địch và lúc trời mưa” 
(Hadith do Attabrani ghi lại và được Albani xác nhận là khá 
tốt). 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những 
thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương 

chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. (Chương 2 
– Albaqarah, câu 165). 

Allah đã tạo loài người chúng ta từ trong cõi hư vô 
và Ngài đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu ân huệ. Do đó, 
Ngài là Đấng đáng để chúng ta yêu thương, tôn vinh và tuân 
lệnh. Và trong trái tim không có gì là niềm vui và ngọt ngào 
hơn lòng yêu thương dành cho Allah. Việc phấn đấu thực 
hiện những gì Ngài yêu thương cũng như luôn nghĩ tới sự trở 
về gặp lại Ngài là nền tảng của mọi sự tốt đẹp trên thế gian 
này và ở cõi Đời Sau.  

Và quả thật, người nào thương yêu Allah thì sẽ được 
Ngài yêu thương trở lại như Ngài đã phán: 

﴿  ُ َّ ُم � بِۡبُ� ۡ�ُ ِِ و ُِع َ فَٱُّب َّ � ََ و ُ�َِب ۡم  اِلابممتن[ ﴾قُۡل إَِ ُكنُت :  سورو

٣١[ 

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương 
Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta rồi Allah sẽ yêu 
thương các người (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31). 

Một số học giả gọi câu Kinh này là câu Kinh thử 
thách. 

Người nào nói rằng mình yêu thương Allah nhưng 
không đi theo sự hướng dẫn và chỉ dạy của Thiên sứ  thì 
người đó là kẻ nói dối. 
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Người nào khẳng định rằng y yêu thương Allah 
nhưng thực tế y lại làm điều Shirk thì y là kẻ lừa dối. 

Và người nào khẳng định rằng y yêu thương Allah 
trong khi y lại bỏ bê và xao lãng việc dâng lễ nguyện Salah 
thì y là kẻ dối trá. 

Tình yêu được yêu cầu đối với Allah không phải chỉ 
là tình yêu của cảm xúc trong trái tim cũng không phải là lời 
nói trên đầu môi chót lưỡi mà nó là chấp hành và tuân thủ. 

Tình yêu được chia thành hai loại: 

Tình yêu đặc biệt dành riêng cho Allah, đó là tình 
yêu trong sự thờ phượng, phủ phục và tuân lệnh Ngài. 

Tình yêu nói chung: là tình yêu tự nhiên của con 
người được giáo luật cho phép như tình yêu của cha đối với 
con và ngược lại, hoặc tình yêu của người đang đói đối với 
thức ăn, ... đây là loại tình yêu không mang tính thờ phượng 
trừ phi nó biểu hiện tương ứng với sự thờ phượng thì nó trở 
thành sự thờ phượng, một người yêu thương cha mẹ của 
mình bằng sự yêu thương tôn kính và quí trọng và khi nào 
người đó định tâm yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ để 
làm hài lòng Allah thì tình yêu đó trở thành tình yêu thờ 
phượng, tương tự khi y định tâm ăn, uống để có sức thờ 
phượng thì việc ăn, uống đó trở thành việc thờ phượng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ُِ ّّا َن � َٗ َوِم ا َد ن
َ

أ  ِ َّ � َِ و َُ ن  ُذ ِم َ�ّتِخ ن  ۡم َكُحّبِ �َم ُه ََ و ۖ ا ُ�َِب ِ  سورو[ ﴾َّ

ا]١٦٥:اتلقموا
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Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những 
thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương 
chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. (Chương 2 
– Albaqarah, câu 165). 

Tình yêu dành cho Allah là một sự thờ phượng của 
trái tim mục đích làm cho mọi hành động thờ phượng đều 
hướng về Allah một cách chân thành và trung thực. Quả thật, 
Allah đã cho biết về những người thờ đa thần mặc dù họ có 
tình yêu dành cho Allah nhưng họ không được cho là những 
người theo Islam bởi họ đã chia sẻ tình yêu dành cho Ngài 
với ai (vật) khác ngoài Ngài, và đây là điều mà những người 
thờ đa thần đã thừa nhận khi họ bị đày trong Hỏa ngục, họ 
nói: 

َ�ٰلٖ  ﴿ ِ� َض ا لَ ُكّن ِ إَِ  َّ ٍِ�  َُٱ َ�   ٩َمب َ�ٰلَِم �ۡل ّبِ  ََ ِ َ م  ّوِ�ُ� ََ ُ س  َۡ ِ سوروا[ ﴾ ٩إ
ا]98 - 97:اتكشعمتء

Thề bởi Allah, quả thật chúng tôi là kẻ lầm lạc quá rõ 
ràng khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang vai với Thượng 
Đế của vũ trụ và muôn loài. (Chương 26 – Ash-Shu’ara, 
câu 98). 

Và như đã biết những người thờ đa thần này không 
đồng đẳng thần linh của họ với Allah trong việc tạo hóa, 
nuôi dưỡng và điều hành mà họ chỉ đồng đẳng chúng với 
Ngài trong tình yêu riêng biệt dành cho Ngài. 

Do đó, người nhận lấy một thần linh cùng với Allah 
và yêu thương thần linh đó giống như yêu thương Allah thì 
người đó đã rơi vào tội Shirk, thuộc đại Shirk. 
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ۡم  ﴿ �ُُُ�َ وََعِش ۡم  ُٰجُ� ََ ۡز
َ

ۡم َوأ ٰنُُ� َٰ ۡخ ۡم ۡ ٓاُُ� َنا َۡ َ
َو� ۡم  اََآاُُ� ََ َء قُۡل إَِ َ�

 ۖ ة ََ ٰ �َِ َوُ ا  وَه ُم ُت ۡۡ َ ََ �ۡ�  ٌٰ َٰ ۡم
َ

ََ  َوأ ۡو َش ّب َ�ۡ َح
َ

أ  ٓ َها ََ ۡو َض َۡ َ ُن ُ �ِ َوَمَ�ٰ ا  َه ََ ا ََ َك
 َٖ وَِجَها ِۦ  وِ� رَُ� َو  ِ َّ َن � م ّمِ �ُ ۡ ََ ِ ِ�َ � ِِ  إ

ۡ
ّحٰ ََُ َح  ْ وا ُص �ّ َ ََ َۡ ِۦ  ِه بِيل ۦِۗ َ� َِه ۡۡ َ

ََِ ُ َّ

 �َ ُِ َِ ٰ ۡوَم �ۡلَ� َُ ي �ۡل ِد َ�ۡه  ََ  ُ َّ ا]٢٤:اسورواتلو�ة[ ﴾ ٢َو�

“Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, 
dòng họ của các ngươi và tài sản mà các ngươi tậu được, 
và việc mua bán mà các ngươi sợ thất bại hoặc biệt thự 
xinh đẹp mà các ngươi yêu thích (tất cả các thứ đó) quí 
giá đối với các ngươi hơn Allah và Sứ giả của Ngài và 
hơn cả việc chiến đấu cho Chính nghĩa của Ngài thì hãy 
đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài 
xuống bởi vì Allah không hướng dẫn một đám người dấy 
loạn bất tuân.” (Chương 9 – Attawbah, câu 24). 

Câu Kinh là một lời hứa rất nghiêm khắc về việc 
trừng phạt những ai yêu thương bụt tượng, các tà thần giống 
như tình yêu dành cho Allah và Thiên sứ của Ngài và hơn cả 
những việc làm mà Allah đã bắt buộc phải làm như Hijrah 
(dời cư), Jihad (chiến đấu cho chính nghĩa của Allah) thì 
những người đó hãy chờ đợi hình phạt của Ngài vào Ngày 
Sau. 

Câu Kinh này là bằng chứng chỉ rằng bắt buộc phải 
yêu thương Allah và Thiên sứ của Ngài  vượt trên tất cả 
tình yêu đối với mọi thứ. 

Câu Kinh này được mặc khải xuống cho những 
người Muslim cư dân Makkah. Khi Allah ra lệnh bảo họ 
phải Hijrah thì họ nói: Nếu chúng tôi rời bỏ quê hương và 
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dời cư thì chúng tôi sẽ mất hết tài sản và của cải, mất hết 
việc buôn bán và kinh doanh, chúng tôi phải rời bỏ xứ sở 
quê hương và cắt đứt tình máu mủ ruột thịt của chúng tôi. 
Một số khác trong bọn họ thì lại vương vấn vợ con và bà con 
thân thuộc, họ nói: Thề bởi Allah, tôi xin Người (Nabi 
Muhammad ) tìm cách đừng để chúng tôi phải chia lìa 
nhau. Thế là Người  đã rủ lòng thương và để họ từ bỏ việc 
dời cư Hijrah mà Allah đã ra lệnh. Cho nên Allah đã phán 
bảo: 

ۡم  ﴿ ُٰجُ� ََ ۡز
َ

ۡم َوأ ٰنُُ� َٰ ۡخ ۡم ۡ ٓاُُ� َنا َۡ َ
َو� ۡم  اََآاُُ� ََ َء ۡم قُۡل إَِ َ� �ُُُ�َ وََعِش

 ۖ ة ََ ٰ �َِ َوُ ا  وَه ُم ُت ۡۡ َ ََ �ۡ�  ٌٰ َٰ ۡم
َ

ََ  َوأ ۡو َش ّب َ�ۡ َح
َ

أ  ٓ َها ََ ۡو َض َۡ َ ُن ُ �ِ َوَمَ�ٰ ا  َه ََ ا ََ َك
 َٖ وَِجَها ِۦ  وِ� رَُ� َو  ِ َّ َن � م ّمِ �ُ ۡ ََ ِ ِ�َ � إ

ۡ
ّحٰ ََُ َح  ْ وا ُص �ّ َ ََ َۡ ِۦ  ِه بِيل �َ ۦِۗ ِِ  َِه ۡۡ َ

ََِ ُ َّ

 َُ ي �ۡل ِد َ�ۡه  ََ  ُ َّ َ� َو� ُِ َِ ٰ ا]٢٤:اسورواتلو�ة[ ﴾ ٢ۡوَم �ۡلَ�

“Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, 
dòng họ của các ngươi và tài sản mà các ngươi tậu được, 
và việc mua bán mà các ngươi sợ thất bại hoặc biệt thự 
xinh đẹp mà các ngươi yêu thích (tất cả các thứ đó) quí 
giá đối với các ngươi hơn Allah và Sứ giả của Ngài và 
hơn cả việc chiến đấu cho Chính nghĩa của Ngài thì hãy 
đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài 
xuống bởi vì Allah không hướng dẫn một đám người dấy 
loạn bất tuân.” (Chương 9 – Attawbah, câu 24). Tức các 
ngươi hãy đợi rồi các ngươi sẽ gặp được kết cuộc như thế 
nào ở Đời Sau. 

Tình yêu là nguồn phát sinh của sự phúc thiện và gặt 
hái ân huệ, trái tim sẽ yêu thương những ai đối xử tốt với nó 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

363 

và ghét những ai cư xử xấu với nó, và không một ai có thể 
đối xử tốt hơn Allah cả, Ngài đối xử tốt với bề tôi của Ngài 
trong từng hơi thở và từng khoảng khắc, và không ai có thể 
đếm hết những ân huệ, những điều tốt đẹp mà Ngài ban cho 
người bề tôi, nhưng chỉ cần nói ra một ân huệ trong muôn 
vàn ân huệ của Ngài thôi cũng đã đủ chứng minh cho người 
bề tôi thấy Ngài đã đối xử tốt với y như thế nào, chẳng phải 
mỗi ngày đêm trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ người bề 
tôi đều thở từ không khí của Ngài? Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

﴿  ِ َّ واْ نِۡعَمَت � َد ُع ََ  َۡ ۗ ٓ وَها ُص ۡ�ُ  ََ ا]٣٤:اسورواإبمتهيم[ ﴾  

Và nếu các ngươi (con người) đếm các Ân huệ của Allah 
thì chắc chắn các ngươi không thể đếm hết được. 
(Chương 14 – Ibrahim, câu 34). 

Đây là chưa kể đến việc Allah đã xua tan khỏi người 
bề tôi những điều tai hại, đó cũng là những ân huệ rất to lớn 
và vô số kể mà người bề tôi không hề hay biết. Allah phán: 

م  ﴿ َرّ�ِِه َِۡكَِ  ن  ۡم َع َۡل ُه َ �ۚ َّ َن �ل ِ ِم ر َّّها َو� ِل  ۡ َّ م َِٱ ُؤُ� ن َُۡ�لَ قُۡل َم
 ََ و ا]٤٢:اسورواتألنبياء[ ﴾ ٤َمۡعَُِض

Hãy bảo chúng: “Ai canh giữ các ngươi an toàn ban 
đêm và ban ngày khỏi (cơn thịnh nộ) của Đấng Rất mực 
Độ lượng?”. Không, chúng quay mặt làm ngơ trước Lời 
nhắc nhở của Thượng Đế của chúng. (Chương 21 – Al-
Ambiya’, câu 42). 

Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  
nói: 
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ْجَِعَ�ااََا«ا
َ
اَلتَلاِساأ هِ ِ

َ
اَلَلي هِ اِمْ اَلتِيِ ِِ ْ

َ
اإِل َِ َح

َ
ُ�وَناأ

َ
َحُدُ�ْماَحَلاأ

َ
ا»يُْؤِمُ اأ

ا.رلتهاتل اراالمالم

“Không một ai trong các ngươi có đức tin Iman hoàn thiện 
cho tới khi nào Ta là người được y yêu thương hơn cả cha 
và con của y và hơn tất cả nhân loại.” (Albukhari, Muslim). 

Nabi  cho biết rằng người bề tôi sẽ không có đức 
tin hoàn thiện và trọn vẹn cho đến khi nào y yêu thương 
Người  “hơn cả cha và con của y và hơn tất cả nhân 
loại” bởi vì Người  là nguyên nhân cho cuộc sống vĩnh 
hằng, Người dẫn dắt con người từ sự lầm lạc đến với sự 
hướng dẫn đúng đắn, không những thế, người bề tôi sẽ 
không có đức tin Iman hoàn thiện cho tới khi y phải yêu 
thương Người hơn cả chính bản thân của y, như theo sự ghi 
chép của Albukhari, có lần Umar  nói với Nabi : Người 
là người mà tôi yêu thương hơn tất cả mọi thứ ngoại trừ bản 
thân tôi. Nabi bảo: “Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta, 
anh phải yêu thương ta hơn chính ban thân của anh mới 
trọn vẹn đức tin Iman”. Nghe vậy, Umar nói: Quả thật, bây 
giờ Người là người tôi yêu thương nhất, hơn cả bản thân 
mình. Người bảo: »اُ�َمم ا»اتخنايَا  “Bây giờ mới đích thực đó 
Umar!” tức Umar bây giờ mới thực sự đã có đức tin hoàn 
thiện. 

Tình yêu thương đối với Nabi  là tuân thủ theo 
mệnh lệnh của Người, đi theo đúng đường lối của Người và 
luôn đặt lời nói của Người  lên trên lời nói của những ai 
khác. 
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Địa vị của Thiên sư  là cao quý, là vượt trội 
những ai khác bởi Người là vị đưa tin của Allah, Người là vị 
hướng dẫn nhân loại đến với con đường hạnh phúc trên cõi 
đời này và ở Đời Sau, Người cảnh báo nhân loại tránh xa 
con đường lệch lạc và sai quấy, Người là vị gánh trách 
nhiệm to lớn và Người là vì được Allah Salawat và ban bằng 
an. Do đó, phải yêu thương Người bằng cách làm theo mọi 
mệnh lệnh và chỉ đạo của Người, tránh xa những điều Người 
ngăn cấm, tôn vinh đường lối của Người và quyết bảo vệ 
duy trì nó, luôn đặt lời nói của Người lên trên tất cả mọi lời 
nói của bất cứ con người nào khác. 

Ông Anas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ا الََجدَا« ِِ اِ�ي اُ�َ  اَمْ  اتِريَمانِاارََم�م اَحَمَلوَ اتهللاُاابِِهَ  اَكَن ااَمْ  َِ َح
َ
اأ ُ
ُ
َلرَُسول

َممْا
ْ
اتك َِ ِ ُُ ا ْن

َ
اَلأ اِسَوتُهَما اِمَما ِِ ْ

َ
اِ�ِاإِل

َ
اإَِ ُِ دّ ِ ُُ ا

ََ ا اِكااَء اَ�ُعوَد ْن
َ
اأ َمَه ِْ ايَ ْن

َ
َلأ

هُا َِ ْ�َق
َ
ْناأ
َ
ْفِماَ�ْعَداأ ُِ

ْ
َفاِكااتهللاُاتل َِ ْناُ�ْق

َ
َمُهاأ ِْ اَكَماايَ ُِ رلتهاتل ارااا»اتَلاِراِمنْ

ا.لمالم

“Ba loại người sẽ tìm thấy sự ngọt ngào của đức tin Iman: 
Người yêu thương Allah và Thiên sứ của Ngài hơn những 
ai khác, người yêu thương một người nào đó chỉ vì Allah, 
và người ghét quay lại với sự vô đức tin sau khi được Allah 
cứu rỗi thoát khỏi nó giống như y ghét bị đày vào Hỏa 
ngục vậy.” (Albukhari, Muslim). 

Sự ngọt ngào của đức tin Iman là sự ngọt ngào có 
thể cảm nhận được, những người có đức tin Iman thực sự 
luôn tìm thấy trong tim của họ sự ngọt ngào trong việc tuân 
lệnh chấp hành theo mệnh lệnh và chỉ đạo của Allah, họ luôn 
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phấn đấu làm điều tốt để được Ngài hài lòng, họ luôn yêu 
thích việc tuân phục Ngài và ghét những điều trái nghịch lại 
ý chỉ của Ngài. 

Người nào tìm thấy được sự ngọt ngào trong đức tin 
Iman thì sẽ thấy tâm hồn và tinh thần của mình luôn được 
thanh thản và bình an, được hạnh phúc và vui tươi. 

Trong Hadith này, Nabi  cho chúng ta biết ba điều 
là làm nên sự ngọt ngào của đức tin Iman: 

Điều thứ nhất là tình yêu dành cho Allah và Thiên 
sứ của Ngài phải luôn ở bên trên tình yêu dành cho những ai 
khác. Và tình yêu của người bề tôi dành cho Thượng Đế của 
y là tuân phục Ngài, luôn chấp hành thực hiện mọi mệnh 
lệnh của Ngài, luôn phấn đấu làm nhiều điều thiện tốt để làm 
hài lòng Ngài và luôn ghét và tránh xa những việc làm Shirk 
và tội lỗi khiến Ngài giận dữ và phẫn nộ. 

Sheikh Islam  nói: Niềm vui, sự sung sướng, ngọt 
ngào không thể dùng lời để diễn đạt mà đó chỉ là sự nhận 
biết Allah, độc thần hóa Ngài và đức tin Iman nơi Ngài. 

Điều thứ hai làm nên sự ngọt nào của đức tin Iman 
là tình yêu đối với một ai vì Allah, đó là tình yêu dành cho 
những người bề tôi ngoan đạo của Allah vì lòng kính sợ và 
ngoan đạo của họ đối với Ngài chứ không phải vì vật chất 
hay lợi ích trần gian. 

Các vị Sahabah trước kia rất yêu thương nhau, họ 
thường hy sinh cho nhau mặc dù bản thân không kém phần 
khó khăn, họ làm những điều đó là vì muốn Allah hài lòng 
và được Ngài thương yêu. Allah phán bảo về họ: 
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﴿  ۚ ۖ ة َّ َصا َخ ۡم  ََ َِِه َۡو َ� َول ۡم  ِه َِ نُف
َ

أ  ٰ َ�َ ََ و َُ ِ ۡؤث ا]٩:اسورواتلا[ ﴾ َوُ�

Và họ đã dành cho (những người Muhajir) quyền ưu 
tiên hơn mình mặc dầu họ cũng là những người thiếu 
thốn. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 9). 

Ai yêu thương Allah thì chắc chắn sẽ yêu thương 
những người ngoan đạo và tuân phục Ngài giống như yêu 
thương các vị Nabi của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài cùng 
với những người ngoan đạo trong các bề tôi của Ngài, và 
tình yêu thương dành cho Allah và cho những ai được Allah 
yêu thương là một trong sự hoàn thiện của đức tin Iman. 

Điều thứ ba làm nên sự ngọt ngào của đức tin Iman 
là ghét sự trở lại với sự vô đức tin giống như ghét bị đày vào 
Hỏa ngục. 

Ibnu Abbas  nói: “Ai yêu thương vì Allah, ghét 
vì Allah, ủng hộ và trở mặt đều vì Allah thì người đó mới 
thực sự là vì con đường của Allah. Một người bề tôi sẽ 
không thấy được mùi vị của đức tin Iman nếu như chỉ kết 
nghĩa tình huynh đệ với mọi người vì lợi ích trần gian 
ngay cả khi y có dâng lễ nguyện Salah và nhịn chay thật 
nhiều đi chăng nữa”. (Do Ibnu Jarir ghi lại). 

Ibnu Abbas  nói về lời phán của Allah, câu 166 
chương Albaqarah ﴿  َباُب�ۡ

َ ۡۡ ُم � ّنَعۡت َِِه َُ ََ ﴾اَو  và mọi quan hệ 
giữa đôi bên sẽ bị cắt đứt hết là mối quan hệ tình cảm. 

Ibnu Abbas  trình bày cho biết rằng các việc làm 
của trái tim thể hiện sự ngoan đạo và làm hài lòng Allah là: 
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Thứ nhất: Người nào yêu thương vì Allah tức yêu 
thương những người có đức tin vì sự ngoan đạo và đức tin 
Iman của họ chứ không phải vì vật chất và lợi ích trần gian. 

Thứ hai: Ghét vì Allah tức là ghét những người vô 
đức tin bởi sự vô đức tin và tội lỗi của họ, bởi vì họ đã đi 
ngược lại với Thượng Đế của họ. Do đó, người Muslim là 
người yêu thương những điều biểu hiện đức tin Iman và ghét 
những điều biểu hiện của tội lỗi. 

Thứ ba: Thù hằn vì Allah tức là biểu hiện sự đối 
nghịch với những người vô đức tin bằng hành động, bằng sự 
đấu tranh với họ và không liên can dính líu đến họ. 

Và quả thật, con người thường yêu và ghét chỉ vì 
mục đích trần gian chứ không vì cuộc sống Đời Sau, và một 
khi đức tin Iman yếu đi trong tim của người bề tôi thì y sẽ 
chỉ biết yêu thương trần gian và yêu thương những ai vì nó 
và y kết tình nghĩa huynh đệ cũng chỉ vì nó, và đây là phần 
lớn tồn tại trong đa số nhân loại. Và đây là thực trạng mà 
Ibnu Abbas nhìn thấy được trong thời đại của ông thì nói chi 
đến thời đại của chúng ta ngày nay? 

Trong thời đại của chúng ta ngày nay, ta có thể nhìn 
thấy một người đối nghịch và thù ghét những người ngoan 
đạo và yêu mến cũng như toàn tâm ủng hộ những kẻ làm 
điều sai quấy như những kẻ cho vay ăn lãi, những kẻ của âm 
nhạc, thậm chí còn tệ hơn là y yêu thương và quí mến những 
người ngoại đạo, những người vô đức tin hơn những người 
có đức tin đồng đạo của y.  

Và tất cả những việc làm sai trái này sẽ không mang 
lại lợi ích vào Ngày Phán xét khi mà thế giới trần gian biến 
mất, mọi thứ lúc đó sẽ tiêu tan chỉ còn lại việc làm ngoan 
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đạo và lòng kính sợ Allah. Vào Ngày đó, tình yêu dành cho 
thế giới trần gian sẽ đổi ngược lại thành sự thù ghét khác với 
tình yêu vì Allah, Ngài phán: 

﴿  �َ ُۡمّتُِ َّ �ل ِ ُدوإ إ ِ�َۡعٍض َع ُضُهۡم  ۡع ََ  ِ ِذ َۡوَمس ّ�ُٓء ُ ِخ
َ ۡۡ اتكزخمف[ ﴾ ٦� :اسورو

ا]٦٧

Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ 
thù của nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ 
Allah. (Chương 43 – Azzukhruf, câu 67). 

Do đó, trái tim người Muslim phải luôn đầy ấp tình 
yêu thương dành cho Allah và cho những người được Ngài 
yêu thương để đạt được sự thành công như lời báo tin vui 
trong một Hadith Qudsi: 

ا اتَلِبّيوَنااقَاَلاتهللاُا« ُهُم َُ اَ�ْغِد انُوٍر اِمْ  اَمنَابُِم اكَُهْم ابّوَناِكاَجَمِل َْ ُماَ
ْ
اتك الََجَل َبَز

ا.رلتهاتلتمِاا»َلتكّشَهَدتُءا

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Những ai yêu thương nhau vì 
sự tối cao của TA thì sẽ được ban cho những bệ sáng 
giống như  các vị Nabi và những người tử đạo Shaheed” 
(Tirmizhi). 

Tình yêu thương vì mục đích trần gian sẽ không mang lại lợi 
ích ở Ngày Sau mà chỉ mang lại điều thiệt như Allah nói: 
Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ 
thù của nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ 
Allah. (Chương 43 – Azzukhruf, câu 67). 

Allah phán: 
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﴿  ِ ّنَعۡت َ َُ ََ َو اَب  َذ ْ �ۡلَع ُوا
َ

َرأ َو  ْ وا َبُع َّ َن � ُ ِ َّ َن � ْ ِم وا َُبُِع َن � ُ ِ َّ � 
َ

أ ّ�َ ََ  َۡ ِ ۡ�َباُب إ
َ ۡۡ ُم � ِه

ا]١٦٦:اسورواتلقمو[ ﴾ ١

Khi đối diện với hình phạt, những kẻ được tuân theo sẽ 
tuyên bố vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và 
mọi quan hệ của đôi bên sẽ bị cắt đứt hết. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 166). Ibnu Abbas  nói: quan hệ ở đây có 
nghĩa quan hệ tình cảm. 

Tức quan hệ của họ trước kia trên thế gian khi đã 
từng thương yêu nhau nhưng giờ đây vào Ngày Phán xét thì 
tình yêu thương đó lại biến thành thù hằn nhau, bên này cắt 
đứt quan hệ với bên kia và ngược lại, như Allah phán: 

ۡوَ�ٰنٗ وَ  ﴿
َ

أ  ِ َّ � َِ و َُ ن  ُم ّمِ ۡذُ َ�ّ َما � َّ ِ ۡم قَاَ  إ نُِ� ۡۡ َ ةَ َ َّ َو َۡوَم ا ّم ّم ُ �ُ  ۖ َيا َۡ �َ � ِ ٰوة َي َ�ۡ � ِِ
ََِبۡعٖض  م  ُضُ� ۡع ََ  َُ َۡ�ُف ةِ ُ َٰم �َ ٗض  �ۡلُِ ۡع ََ م  ُضُ� ۡع ََ ُن  وَ َوَ�ۡلَع

ۡ
َوَمَ ا ا  َوَم ُر  ّّا ُم � �ُٰٰ

َن  � ِ ُِ ٰ �ّ ن  م ّمِ ا]٢٥:العنتدوتسوروات[ ﴾ ٢لَُ�

Và (Ibrahim) bảo: “Các người đã tôn thờ những hình 
tượng thay vì Allah là vì các người yêu thương lẫn nhau 
ở đời này; rồi vào Ngày phục sinh, các người sẽ phủ nhận 
và nguyền rủa lẫn nhau và nhà ở cuối cùng của các người 
sẽ là Hỏa ngục và các người sẽ không được ai giúp đỡ” 
(Chương 29 – Al-Ankabut, câu 25). 

Một trong những điều làm cho người bề tôi có tình 
yêu dành cho Đấng Tạo Hóa của y là: 

Đọc Qur’an, suy ngẫm về các lời phán trong đó 
đồng thời làm theo những gì Nó chỉ đạo và dạy bảo, tụng 
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niệm Allah thật nhiều, làm thêm những hành đạo khuyến 
khích, tránh xa những điều Haram và thường xuyên ngồi 
cùng với những người ngoan đạo và làm điều thiện tốt. 

Ibnu Taymiya  nêu rằng để làm cho trái tim có 
được tình yêu dành cho Allah thì có hai điều: 

Điều thứ nhất: Nhiều tụng niệm Allah bởi tụng 
niệm nhiều sẽ kết chặt mối quan hệ với Allah, Allah phán: 

﴿  َٗ َِۡك  َ َّ �  ْ وا َُ ُك َۡ �  ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ ٰ�َ ٗ�ِ َكث وهُ  ٤� �  ةٗ َوَ�ّبُِح ََ �َُۡ  �ً ي ِّ
َ

َوأ
ا]٤٢:اسورواتألحزت [ ﴾ ٤

Hỡi những ai có đức tin! Hãy tụng nhiệm Allah thật 
nhiều, và hãy tán dương Ngài buổi sáng và buổi chiều. 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 42). 

Điều thứ hai: Hãy luôn nhớ đến các ân huệ và hồng 
phúc của Allah ban cho. Allah phán: 

ةٗ  ﴿ ََ ُهۥ َ�ِٰه َِعَم ۡم ن ََ َعلَۡيُ� ۡ�َب
َ

ۗ َوَ�اِطنَ  َوأ ا]٢٠:اسوروالقمان[ ﴾ ٗة

Và Ngài đã hoàn tất ân huệ công khai hay thầm kín cho 
các người (Chương 31 – Luqman, câu 20). 

Sheikh cũng nói rằng tội lỗi sẽ làm giảm đi tình yêu 
dành cho Allah tương ứng với mức độ của việc làm tuy 
nhiên tình yêu dành cho Allah và Thiên sứ của Ngài sẽ vẫn 
mãi còn trong trái tim nếu tội lỗi không phải là tội lỗi Nifaq 
(giả tạo đức tin). 

Một số vị Salaf nói: Khi nào ngươi thấy ai làm trái 
lệnh Allah thì đó là bằng chứng cho thấy tình yêu của y dành 
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cho Allah đã bị giảm sút; quả thật dấu hiệu cho biết tình yêu 
dành cho Allah là sự cảm thấy ngọt ngào trong việc tuân 
phục Allah và rất nặng nề trong việc trái lệnh Ngài. 

Sheikh Islam  nói: Người nào có đức tin và 
ngoan đạo thì người đó là wali của Allah và người wali của 
Allah là người sẽ luôn được sự trợ giúp và phù hộ của Ngài. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 

Chỉ Shaytan mới xúi giục các ngươi sợ bạn bè của nó; 
bởi thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các 

ngươi là những người có đức tin. (Chương 3 – Ali-Imran, 
câu 175). 

Sợ Allah là giá trị của tôn giáo, là điều tốt đẹp và 
cao quý nhất trong tôn giáo, là điều làm cho mọi sự thờ 
phượng hướng về một mình Allah, Đấng Tối Cao. Allah nói 
đến lòng kính sợ Allah rất nhiều chỗ trong Qur’an của Ngài, 
tiêu biểu là các lời phán của Allah: 

﴿  ۩ ََ و َُ َۡ ُۡؤ ََ َما ُ َوَ�ۡفَعلُو ۡم  ۡوقِِه ن فَ م ّمِ َرّ�ُه  ََ و افُ ا]٥٠:اسورواتلْل[ ﴾ ٥َ�َ

Chúng sợ Thượng Đế (Allah) của chúng đang ở bên trên 
chúng và làm bất cứ điều gì Ngài phán truyền. (Chương 
16 – Annahl, câu 50). 

﴿  ِ َۡت َخۡش ۡن  م ّمِ ََ َوُه و ُُ ۡشفِ ُۡ ِۦ  ا]٢٨:اسورواتألنبياء[ ﴾ ٢ه

Và những người đó là những người rất sợ Ngài. 
(Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 28). 

َن  ﴿ ُ ِ َّ َوَ�َ�ٰ �  ۗ َ َّ �  َّ ِ ا إ ًد َح
َ

أ  ََ ۡو َش ۡ�َ ََ َو َُهۥ  ن ۡو َ�ۡخَش َو  ِ َّ َ�ِٰت � رَِ�ٰ  ََ و ُ�َبّلُِغ
ۡبٗ  َِ َح  ِ َّ ا]٣٩:اسورواتألحزت [ ﴾  ٣ا َِٱ

Những ai truyền bá thông điệp của Allah và luôn kính 
sợ Ngài, họ không sợ một ai khác ngoài Allah duy nhất. 
Bởi chỉ cần một mình Allah thôi cũng đã đủ thanh toán. 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 39). 
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Và Allah đã chuẩn bị cho những ai kính sợ trình 
diện trước Ngài một phần thưởng vĩ đại, Ngài phán: 

﴿  َِ َجّنَتا ِۦ  ِه َرّ� َم  ا َُ َخاَف َم ۡن  ا]٤٦:اسورواتكمح [ ﴾ ٤َولَِم

Và người nào sợ trình diện trước Thượng Đế của y thì 
sẽ được ban cho Thiên Đàng. (Chương 55 – Arrahman, 
câu 46). 

Al-Qurtubi nói: ý nghĩa của sự sợ trình diện trước 
Thượng Đế là sợ sự thanh toán của Ngài nên từ bỏ những 
việc làm trái lệnh Ngài. 

Ibnu Kathir  nói: Sợ trình diện trước Allah là sợ 
sự phán xét của Ngài nên người bề tôi sẽ ngăn cấm bản thân 
hành động theo dục vọng của bản thân và đưa bản thân đến 
với việc tuân lệnh Ngài ﴿  ٰٓ َو

ۡ
َۡمَ َ �ل َِ َة  ّن َ�ۡ � َّ ِ ﴾ ٤فَِ  thì quả 

thật nhà ở của y sẽ là Thiên Đàng tức y sẽ được Allah thu 
nhận vào Thiên Đàng khi y trở về với Ngài. 

Và nỗi sợ là một cụm từ diễn tả cơn đau của trái tim 
vì một điều đáng ghét sẽ xảy ra trong tương lai, và người nào 
không mong đợi điều đáng ghét đó xảy ra trong tương lai thì 
sẽ nỗ lực chuẩn bị những điều ngăn cản điều đáng ghét xảy 
ra. 

Và lòng kính sợ Allah một cách trung thực sẽ là điều 
khiến người bề tôi tránh xa những điều xấu và tội lỗi và 
nhanh chân đến với những điều thiện tốt và ngoan đạo. 

Quả thật, Allah cảnh báo những ai sợ Shaytan và 
đồng bọn của chúng với lời phán: 
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مۡ  ﴿ وُه َ�َافُ  �َ فَ َآَءهُۥ  َِ ۡو
َ

أ ّوُِف  ُٰن ُ�َ ََ لّشۡي ُم � َ�ٰلُِ� َما  َّ ِ م  إ ُكنُت َِ إَِ  و وََخافُ
 �َِ ۡؤِمن ا]١٧٥:اسورواِلابممتن[ ﴾ ١َم

Chỉ Shaytan mới xúi giục các ngươi sợ bạn bè của nó; 
bởi thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các 
ngươi là những người có đức tin. (Chương 3 – Ali-Imran, 
câu 175). 

Allah nói trong câu Kinh này rằng Shaytan làm cho 
các ngươi sợ bạn bè của nó để rồi các ngươi không dám đấu 
tranh với chúng, không kêu gọi chúng làm điều thiện tốt và 
ngăn cấm chúng làm điều tội lỗi, và đây là trong những mưu 
toan lớn lao của nó đối với những người của đức tin Iman. 
Sau đó, Ngài vạch ra con đường đúng đắn đó là không nên 
sợ chúng  bởi thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) 
nếu các ngươi là những người có đức tin, Ngài lấy sự 
kính sợ Ngài làm điều kiện của đức tin Iman bởi đức tin 
Iman sẽ làm cho người bề tôi đặt nỗi sợ Allah lên trên nỗi sợ 
con người và bởi vì người nào biết rằng nỗi sợ Allah là một 
sự thờ phượng và việc hướng nó đến ai khác ngoài Ngài là 
Shirk thì y sẽ không hướng nó đến ai khác ngoài Ngài, và 
mỗi khi đức tin Iman càng vững mạnh thì người bề tôi lại 
càng mất đi nỗi sợ bạn bè của Shaytan và ngược lại. 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Và sự 
thành tâm của nỗi sợ Allah là thực hiện các nghĩa vụ bắt 
buộc trong tôn giáo. 
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Nỗi sợ được chia thành ba loại: 

Thứ nhất: Sợ những ai (vật) khác ngoài Allah như  
sợ các bụt tượng, các tà thần, hoặc sợ những người trong mộ, 
... Allah phán: 

ۦِۚ  ﴿ ِه ن و َُ ن  َن ِم ُ ِ َّ ونََك َِٱ ّوِفُ ا]٣٦:اسورواتكزمم[ ﴾ َوُ�َخ

Và chúng làm Ngươi (Muhammad) sợ những ai khác 
ngoài Ngài (Chương 39 – Azzumar, câu 36). 

Và đây là điều thực tế của những người thờ phượng 
các mộ và những gì tương tự, họ sợ chúng và làm cho những 
người của Tawhid sợ chúng. Đây là nỗi sợ Shirk, thuộc dạng 
đại Shirk. 

Thứ hai: Từ bỏ nghĩa vụ bắt buộc như bỏ Jihad, bỏ 
việc kêu gọi mọi người làm điều thiện tốt và ngăn cấm họ 
làm điều sai trái chỉ vì sợ một số người một cách không có lý 
do chính đáng, đây là nỗi sợ Haram. Và đây là nguyên nhân 
Allah phán trong câu Kinh: 

وُۡهمۡ   ﴿ ۡخَش ۡم فَٱ ْ لَُ� وا ُع ۡد َ�َ قَ  َُ ا ّّ � َّ ِ ُُ إ ّّا ُم � َن قَاَ  لَُه ُ ِ َّ ِلاسوروا[ ﴾ �
ا]١٧٣:ابممتن

Những ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những 
người (ngoại đạo) tập trung đến tấn công quí vị. Bởi thế, 
hãy sợ chúng” (Chương 3 – Ali-Imran, câu 173). 

Trong một Hadith có nói rằng vào Ngày Phán xét, 
Allah sẽ phán hỏi người bề tôi: Điều gì ngăn cản ngươi thấy 
điều sai trái mà không chịu thay đổi nó? Người bề tôi đó 
bảo: Bẩm Thượng Đế, vì sợ thiên hạ. Ngài nói: TA mới 
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chính là Đấng đáng để cho ngươi sợ. (Hadith do Ahmad và 
một số khác ghi lại). 

Thứ ba: Nỗi sợ tự nhiên của con người như sợ kẻ 
thù hãm hại, sợ thú dữ hoặc những gì tương tự. Đây là nỗi sợ 
không bị khiển trách như lời phán của Allah đã phán về 
Musa :  

ٓ�ِفٗ  ﴿ َخا َها  َج ِمۡن ََ ُبۖ فََخ ّق َ ََ �َ ا]٢١:اسورواتلقَُ[ ﴾ ا 

Thế là Y bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sợ vừa ngó 
chừng đề phòng. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 21). 

Còn nếu như lo sợ giống như lo sợ mà không có 
nguyên cớ hoặc nguyên cớ đó không đáng để sợ thì nỗi sợ 
đó được coi là sự hèn nhát, và quả thật Nabi  đã cầu xin 
Allah giúp tránh khỏi sự hèn nhát, Người nói: 

الََ لَِياتكلَهُا«ا ِ
ُْ ُ ُْ ِلاَلتْْ

ْ
َتَاِلاَلتل

ْ
َعْ ِزاَلتل

ْ
ََزِناَلتل

ْ
َهّماَلتل

ْ
ُبوُذابَِكاِمَ اتك

َ
اأ ّّ َماإِ

ا.رلتهاتل اراا»تَييِْ الََنلَدَِةاتكمَّجاِلا

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi 
tránh khỏi những lo lắng và đau buồn, khỏi sự yếu đuối và 
chay lười, khỏi sự keo kiệt và hèn nhát và khỏi sự lệch 
đạo” (Albukhari). 

Và Allah đã khen ngợi những người bảo quản và 
chăm sóc các Thánh đường với những thuộc tính: 
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ۡوِم �ل ﴿ َ َۡ َو�  ِ َّ َن َِٱ ۡن َءاَم ِ َم َّ َد � ِج َُ َمَ�ٰ َ�ۡعُم َما  َّ ِ اَ� إ َوَء َٰوةَ  ّصل َم �ل قَا
َ

َوأ ِخَِ 
َن  ِدُ َن �لُۡمۡهَت ْ ِم ُوا ون �َُُ َ

َ
أ َِك  س ٰ َٓ ْو

ُ
أ  ٰ َٓ َع َۡ  ۖ َ َّ � َّ ِ َش إ َۡم َ�ۡ َول ٰوةَ   ﴾ ١�لّزَك

ا]١٨:اسورواتلو�ة[

Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày Phán xử cuối cùng và năng 
dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah và không sợ ai mà 
chỉ sợ một mình Allah thì đó mới là những người chăm 
sóc và bảo quản các Thánh đường của Allah. May ra 
những người đó có thể sẽ là những người được hướng 
dẫn. (Chương 9 – Attawbah, câu 18). 

Ngài bảo rằng họ là những người đã tin tưởng bằng 
con tim và thực hành bằng thể xác: Chỉ ai tin nơi Allah và 
Ngày Phán xử cuối cùng và năng dâng lễ nguyện Salah 
và đóng Zakah. 

Ngài cũng nói rằng họ là những người đã thành tâm 
hướng về Allah, họ chỉ sợ duy nhất riêng Ngài và đó là hai 
yếu tố căn bản của sự thờ phượng, Ngài nói: và không sợ 
ai mà chỉ sợ một mình Allah. 

Những người quản lý, chăm sóc các Thánh đường 
không phải chỉ muốn nói những người xây cất, trông coi và 
giữ vệ sinh không thôi mà nó còn mang hàm ý những người 
của đức tin Iman và ngoan đạo luôn hướng tâm về một mình 
Allah, luôn cảnh giác và né tránh những điều Shirk và 
Bid’ah. Họ thường xuyên tụng niệm Allah và năng thờ 
phượng và họ là những người được hướng dẫn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِ فَ  ﴿ َّ َِٱ ّنا  اَم ُ  َء و ُُ �َ ن  ُِ َم ّّا َن � ُِ َوِم ّّا َة � َن فِۡت َعَل  ِ َج َّ � ِِ َِي  وَ
ُ

أ  ٓ ا ََ ِ ِ
 ِۖ َّ اِب � َذ ا]١٠:اسورواتلعنتدوت[ ﴾ َكَع

Và trong nhân loại đã có những kẻ nói: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Allah” nhưng khi vì Allah mà chúng chịu khổ 
thì chúng lại cho cảnh người áp bức người là một hình 
phạt của Allah. (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 10). 

Có nghĩa là một số người cho rằng là đã tin tưởng 
nhưng chỉ bằng đầu môi chót lưỡi chứ trong tâm của họ 
không hề có nên  khi vì Allah mà chúng chịu khổ với 
mục đích thử thách thì họ cho rằng đó là sự trừng phạt của 
Allah dành cho họ, thế là họ rời bỏ Islam. 

Ibnu Abbas  nói: Có nghĩa là sự thử thách khiến 
họ rời bỏ tôn giáo của mình khi mà họ chịu khổ vì Allah. 

Học giả Ibnu Qayyim  nói: Allah cho biết về tình 
trạng bên trong của đức tin Iman mà chúng ta không thể 
quan sát thấy bằng mắt rằng khi họ phải chịu khổ vì Allah 
trước sự áp bức của con người, và đây không phải là cái khổ 
chỉ có riêng họ phải trải qua mà đó là cái khổ chung mà 
Allah đã thử thách các vị Thiên sứ cũng như những ai theo 
họ, thì họ lại xem đó là một hình phạt của Allah rồi họ 
quay mặt bỏ chạy khỏi đức tin Iman. Thực ra, họ chưa có 
đức tin Iman, họ cho rằng cái khổ từ những áp bức của con 
người giống như là sự trừng phạt của Allah nên họ đã bỏ 
chạy khỏi sự áp bức của con người để đến với sự trừng phạt 
của Allah. 
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Do đó, người bề tôi không nên sợ những ai khác 
ngoài Allah, đức tin Iman trung thực là tin tưởng bằng con 
tim, nói bằng chiếc lưỡi và hành động bằng thể xác trong đó 
có sự kính sợ Allah. Cho nên sợ con người làm hại vì tin 
tưởng nơi Allah là nằm trong sự sợ ai khác ngoài Allah. 

Quả thật, sự kính sợ Allah là để bảo vệ bản thân 
tránh khỏi sự hủy diệt, và biểu hiện bắt buộc cho sự kính sợ 
Ngài là luôn duy trì thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và tránh 
xa những điều nghiêm cấm, còn nếu như thực hiện thêm với 
những điều được khuyến khích trong việc tuân lệnh Allah 
cũng như từ bỏ những điều không được khuyến khích thì đó 
là cảnh giới được khen ngợi và tán dương nơi Allah. 

Alhasan nói: Hy vọng và sợ hãi là hai thuộc tính 
thiết yếu của một người có đức tin. 

Do đó phải kết hợp hai thuộc tính này với nhau, sợ 
hãi sẽ là điều tốt hơn nếu như đó là trong thời gian trước khi 
chết, còn khi chết thì hy vọng là điều tốt hơn. 

Học giả Ibnu Qayyim  nói: Trái tim di chuyển 
đến Allah giống như một chú chim bay, tình yêu là đầu của 
nó, lòng kính sợ là hai chiếc cánh, khi nào đầu và hai cánh 
luôn được an toàn và lành lặn thì chú chim sẽ bay rất tốt còn 
khi nào cái đầu bị cắt thì chú chim sẽ chết, và khi hai chiếc 
cánh không còn nữa thì nó sẽ không thể bay được. 

Và quả thật, Allah ca ngợi người nào kết hợp lòng 
kính sợ với niềm hy vọng ở nhiều chỗ trong Kinh Qur’an 
của Ngài. Ngài phán về các vị Nabi của Ngài: 
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رََغبٗ  ﴿ َنا  ََ ۡدُعو َوَ�   ِٰ َٰ ۡي َ ۡۡ � ِِ  ََ و َُِع ٰ�َُ� ْ ُوا ۡم َ�ن ُه َّ ِ رََهبٗ إ َو ٰ ا  َا َ� َّ  ْ ُوا َوَ�ن  ۖ َ� ا ِشعِ
 ]٩٠: سورة األنبياء[ ﴾ ٩

Quả thật, họ đã thường phấn đấu thi đua nhau làm điều 
thiện tốt và thường cầu nguyện TA với niềm hy vọng và 
kính cẩn và họ là những người luôn kính sợ TA (Chương 
21 – Al-Anbiya, câu 90). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Lòng kính sợ 
luôn chứa đựng niềm hy vọng, nếu như không có hy vọng 
lòng kính sợ đó sẽ trở thành sự tuyệt vọng, cũng giống như 
niềm hy vọng luôn bắt buộc phải có lòng kính sợ nếu như 
không có lòng kính sợ thì niềm hy vọng trở thành sự tự tin. 
Do đó, những người có lòng kính sợ Allah đồng thời luôn 
đặt niềm hy vọng nơi Ngài là những người có kiến thức 
được Allah khen ngợi. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao là Đấng duy nhất 
nuôi dưỡng, ban cấp và cấm đoán, tất cả mọi vạn vật, mọi 
hiện tượng trong vũ trụ này đều do sự sắp đặt và điều hành 
của Ngài. Cho nên, khi Ngài định đoạt phần bổng lộc cho 
người bề tôi thì chắc chắn y sẽ đạt được nó không có bất cứ 
ai có thể cản ngăn. Đã có biết bao nhiêu con người bị thiên 
hạ ghen tị và cố gắng ngăn cản phần lộc của Allah ban cho 
nhưng những kẻ ghen tị đó chỉ trở nên bất lực mà thôi. Nabi 
 nói: 
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ِاا« ْناَ�نَْفُعوَكاِ
َ
اأ َمَةاكَْواتْجاََمَعْتاَعَ

ُ ْ
َناتأل

َ
ءٍاَلتْبلَْماأ ٍءاقَـْدااَشْ اَِِشْ

َ
كَْماَ�نَْفُعوَكاإَِ

اتُهللاكََكا ُِ لَكاَِِشْاالَكاَدَ ّ َُ ْنايَ
َ
اأ ـٍءاقَـْداَلكَْواتْجاََمُعوتاَعَ اَِِشْ

َ
ـلَكاإَِ ّ َُ ٍءاكَْمايَ

اتُهللاَبلَيَْكا ُِ  رلتهاتلتمِااا» َكاَدَ
“Cậu phải luôn ghi nhớ rằng nếu toàn thể cộng đồng tập 
hợp lại hồng giúp cậu một việc gì đó thì chắc chắn họ sẽ 
không thể thực hiện được ngoại trừ đó là điều Allah định 
sẵn cho cậu, và ngược lại, nếu họ có cùng hợp lại để hãm 
hại cậu thì chắc chắn họ cũng sẽ không làm gì được cậu 
ngoại trừ đó là  điều mà Allah đã định sẵn cho cậu. Quả 
thật” (Hadith do Tirmizhi ghi lại). 

Do đó, người nào đã xác định được điều đó thì sẽ 
không ca ngợi con người về bổng lộc của Allah, và cũng 
không chê bai bất cứ ai không được Allah ban cho bổng lộc, 
mà y luôn đặt mọi việc hướng về Allah dù đó là việc đạo hay 
việc đời. 

Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự an bài và sắp đặt 
của Allah, Đấng Toàn Năng đáng Ca Ngợi. Ngài phán: 

ۥ  ﴿ ُ�َ ِ�َل  َۡ ُۡ  �َ ۡك فَ َِ ُ�ۡم َوَما   ۖ َك لََها َِ ۡم ُۡ  �َ ةٖ فَ رّۡ�َ ن  ُِ ِم ِلّنا ُ ل َّ ِح � َ�ۡفَت ّما 
ُم  ي ُِ َ�ۡ َو �ۡلَعزِ�ُز � ِۦۚ وَُه ِده ۡع ََ ن   ا]٢:اسوروافاطم[ ﴾ ٢ِم

Bất cứ Hồng ân nào mà Allah ban cho nhân loại, không 
ai có quyền giữ lại, và cái nào mà Ngài giữ lại thì không 
ai ngoài Ngài có quyền phân phát nó sau đó. Bởi vì Ngài 
là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. (Chương 35 – Fatir, 
câu 2). 
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Người nào đã hiểu rõ rằng chỉ một mình Allah là 
Đấng ban cấp và giữ lại, Ngài ban cấp bổng lộc có nguyên 
nhân và không có nguyên nhân, và Ngài ban cấp theo cách 
mà không một bề tôi nào ngờ tới được thì y sẽ không khen 
ngợi  một tạo vật nào về bổng lộc và cũng không chê bai bất 
cứ ai không được ban cấp, y sẽ chỉ luôn luôn tin cậy và dựa 
vào một mình Allah tất cả mọi việc trong đạo hay đời. 

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

اِرْزِ ا« اَعَ َْمَدُهْم
َ
اَ ْن

َ
اَلأ ارُْمَلاتَلاَساَِِاَ ِطاتِهللال ْن

َ
َِقْ�اأ

ْ
اَ ُعَفاتل اَمْ  إَِن

ارَِكاتُهللال ايُْؤ اكَْم اَما اَعَ َمُهْم ُِ ارَ ْن
َ
اَلأ احمصاَحِم�ُْلااتِهللال اَ�ُّمهُ ََ إِناَرَزَ اتُهللا

ََايَُمدهاَكَمتِهيةاَكرِهما ا.رلتهاتليهقا»اَل

“Quả thật, ai không vững lòng kiên định y sẽ làm nhân 
loại hài lòng bởi sự phẫn nộ của Allah, y sẽ ca ngợi họ về 
bổng lộc của Allah và y sẽ chê bai họ về điều Allah không 
ban cho y. Và quả thật, nếu Allah đã ban bổng lộc thì 
không một ai có thể giữ lại hay ngăn cản.” (Albayhaqi ghi 
lại). 

Như vậy, các dấu hiệu biểu hiện sự yếu kém đức 
tin Iman là:  

- Làm cho nhân loại hài lòng bằng những việc Allah 
phẫn nộ cũng như theo lời cha mẹ nghịch lại Allah, hay cùng 
mọi người tham gia làm điều tội lỗi vì sợ họ hoặc hy vọng ở 
họ một điều gì đó, ... 

- Khen ngợi nhân loại về bổng lộc của Allah: tạ ơn 
nhân loại khi họ ban cho một điều gì đó mà quên đi Allah 
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trong khi đích thực Ngài mới là Đấng ban cho. Cho nên, 
người bề tôi phải luôn gắn liền trái tim với Allah bằng cách 
luôn ca ngợi và tán dương Ngài, con người chỉ là nguyên 
nhân và Allah mới là Đấng tạo ra nguyên nhân ban cho bổng 
lộc, nhưng điều đó không có nghĩa là không cảm ơn con 
người bằng lời cầu nguyện hoặc bằng vật chất bởi Allah đã 
ban bổng lộc qua bàn tay của họ, bởi Nabi  có nói: 

فِئُوهُا«ا ََ ْماَمْعُملفًاافَ ُِ ْ
َ
نََياإِل ََ ا.رلتهاأبوادتلدا»َمْ ا

“Ai làm một điều gì đó tốt đẹp cho các ngươi thì các ngươi 
hãy đền ơn lại cho y” (Abu Dawood). 

Một dấu hiệu khác nữa cho thấy sự yếu kém của đức 
tin Iman là chê bai người khác về việc Allah không mang 
đến hồng phúc cho bản thân mình có nghĩa là khiển trách 
mọi người khi họ không thể thực hiện cho mình vì Allah đã 
định như thế. 

Bà A’ishah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:  

اتهللاِاا« ارَِل ََمَس
ْ
اِتل اتَلاُسلااَِِاِ ِطااَمْ  ُِ اَ�نْ رَْل

َ
اَلأ ُِ اَ�نْ اتُهللا ارَِضَ تَلاِس

ا ِِ اَبلَيْ ْسَ َط
َ
اأ اَل ِِ اَبلَيْ اتُهللا اَسَ َط اتِهللا اَِِاَ ِط اتَلاِس ارََل ََمَس

ْ
اِتل َلَمْ 
ا. اَْيِْارلتهاتب احدانا»تَلاس

“Ai tìm kiếm sự hài lòng của Allah bởi sự giận dữ của 
người đời thì Allah sẽ hài lòng về y và làm cho người đời 
hài lòng y, còn ai tìm kiếm sự hài lòng của người đời bằng 
sự giận dữ của Allah thì Allah sẽ giận dữ lên y và làm cho 
người đời giận dữ y.” (Hadith do Ibnu Hibban ghi lại trong 
bộ Sahih của ông). 
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Khi nào người bề tôi tìm kiếm sư hài lòng nơi 
Thượng Đế của y bằng tâm trung thực, y phục tùng và tuân 
thủ theo mệnh lệnh của Ngài và tránh xa những điều nghiêm 
cấm cho dù người đời có ghét y thế nào, bởi quả thật trái quả 
của những việc làm mà y đã đặt sự hài lòng nơi Allah bên 
trên sự hài lòng của người đời là rất lớn, rồi y sẽ được Allah 
hài lòng và được Ngài ban ân huệ và hồng phúc. 

Rồi sau đó, Allah làm cho người đời hài lòng y, tức 
Ngài sẽ rót vào trái tim của họ sự hài lòng và yêu thương đối 
với y như Ngài phán: 

﴿  َّٗ ُو ُٰن  َٰ ۡح َّ ُم �ل َ�َيۡجَعُل لَُه ِٰت  ََ ِ ّ�ٰل ْ �ل وا ِملُ ْ وََع وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ � َّ ِ سوروا[ ﴾ ٩ا إ
ا]٩٦:امم�م

Quả thật những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được 
Đấng Rất mực Độ lượng sẽ làm cho họ được thương 
yêu. (Chương 19 – Maryam, câu 96). 

Còn đối với ai tìm kiếm sự hài lòng của người đời 
bằng sự giận dữ và phẫn nộ của Allah, y cùng với họ từ bỏ 
việc tuân lệnh Allah và làm những điều Haram thì quả thật 
Allah sẽ cho y hai hậu quả: 

Thứ nhất: Allah giận dữ đối với y trên đời này và 
cõi Đời Sau, và đó là sự thua thiệt và thất bại thảm hại. 

Thứ hai: Allah làm cho người đời giận dữ đối với y 
tức Ngài sẽ khiến họ ghét bỏ và làm hại y. 

Người Muslim phải nên biết rằng sẽ có kết cuộc 
đáng khen ngợi và tốt đẹp ở đời này và cõi Đời Sau là người 
nào tìm kiếm sự hài lòng của Đấng Tạo Hóa cho dù bị người 
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đời căm ghét, và sẽ có kết cuộc xấu và tệ hại ở đời này và 
cõi Đời Sau là đối với ai tìm kiếm sự hài lòng của người đời 
dù đó là điều làm Allah giận dữ và phẫn nộ. Do đó, người 
Muslim phải luôn tìm kiếm sự hài lòng nơi Allah cho người 
đời và mọi tạo vật của Ngài có hài lòng hay không hài lòng 
đi chăng nữa. 

Người Muslim phải nên gìn giữ và duy trì trái tim 
hướng về Allah và mở rộng tấm lòng tiếp thu ánh sáng của 
Ngài, Ngài phán:  

ِۦۚ  ﴿ ّرّ�ِه ن  ٖ ّمِ ر ُو ن  ٰ َو َ�َ ُه َۡ ِٰم  �َ �ۡ ِ�ِۡ َرهُۥ ل ۡد َّ  ُ َّ �  َ ن َ�َ َم َۡ َ
اتكزمم[ ﴾أ :اسورو
ا]٢٢

Phải chăng một người được Allah mở rộng tấm lòng để 
tiếp thu Islam, rồi bước theo ánh sáng của Thượng Đế 
của y giống với một người không có đức tin ư? (Chương 
39 – Azzumar, câu 22). 

ۡل  ﴿ َع ۡ ََ ُِضّلُهۥ  ُ َ
َ

أ  َۡ ن َُُِ َوَم ِٰم�  �َ�ۡ ِ�ِۡ َرهُۥ ل ۡد َّ   ۡ َ�َۡ� َُهۥ  ِدُ َ�ۡه  َ
َ

أ  ُ َّ َمن ََُُِِ � َۡ

جٗ  ََ َح ا  ًُ ِ َرهُۥ َضّي ۡد َما َّ َّ َ
َ � ا َك َمآءِ َّ ِِ �ل ُد  َّصّع ا]١٢٥:اورواتألنعا س[ ﴾ُ

Bởi thế, ai là người mà Allah muốn hướng dẫn thì sẽ 
được mở tấm lòng để đến với Islam. Và ai là người mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngài sẽ thu hẹp tấm lòng của y, 
chật chội đến mức y có cảm giác như đang đi lên trời. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 125). 

Như vậy, sự hướng dẫn và Tawhid là một trong 
những yếu tố mở rộng tấm lòng, còn Shirk và sự lệch lạc là 
một trong những yếu tố làm tấm lòng chật hẹp và khó chịu. 
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Các nguyên nhân tiêu biểu làm cho người bề tôi 
đạt được lòng kính sợ nơi Allah: 

- Luôn nhớ và nghĩ đến sự tối cao và vĩ đại của 
Allah, rằng Ngài rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt, Ngài 
là Đấng Toàn Năng có sự căm ghét với những ai nghịch lại 
chỉ đạo và mệnh lệnh của Ngài. 

- Hãy nghĩ đến tình trạng người bề tôi phải đối mặt: 
cái chết, sự mê sản trước cái chết, sự trừng phạt nơi cõi mộ, 
sự Phán xét cuối cùng. 

- Phải biết và hiểu rõ hậu quả to lớn của các tội lỗi 
trên đời này và cõi Đời Sau: những tội lỗi là nguyên nhân 
làm mất đi ân phúc của Allah và khiến một người bề tôi có 
kết cuộc thảm hại và thất bại ở Ngày Sau. 

- Đọc Qur’an của Allah, suy ngẫm về những lời 
phán của Ngài, học hỏi kiến thức tôn giáo để hiểu được giáo 
lý. Quả thật, Allah đã mô tả các vị học giả với lời phán của 
Ngài: 

﴿  ٰ ََ َل �ۡلُع َِهِ  َبا ۡن ِع َ ِم َّ � �َ َما َ�ۡ َّ ِ ْۗ إ ا]٢٨:اسوروافاطم[ ﴾ ُؤا

Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai hiểu biết 
mới sợ Allah. (Chương 35 – Fatir, câu 28). 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Và các ngươi hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi thực 
sự là những người có đức tin. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 

câu 23). 

Allah, Đấng Tối Cao bắt buộc tất cả mọi bề tôi của 
Ngài phải vào tôn giáo Islam, phải nắm chặt lấy nó và cảnh 
giác tránh xa những gì đi ngược lại với nó. Vì lẽ đó, Ngài đã 
cử phái Nabi Muhammad  kêu gọi họ đến với nó, và Ngài 
cho biết rằng ai đi theo Người sẽ được hướng dẫn đúng 
đường và ai nghịch lại Người thì sẽ bị lầm lạc.  

Tất cả mọi người sống trên thế gian này đều là 
những người yếu mềm cần phải được một Đấng giúp đỡ và 
phù hộ cũng như cần phải có Đấng để tin cậy và phó thác. 

Do đó, việc phó thác cho Allah, luôn tin tưởng và 
dựa vào Ngài sẽ mang lại điều hữu ích và xua tan những 
điều hại, sẽ đạt được nhiều bổng lộc cũng như được sự trợ 
giúp chiến thắng kẻ thù, sẽ được chữa lành bệnh và những 
điều phúc lành khác. Hơn thế nữa, sự tin cậy và phó thác cho 
Allah còn là nghĩa vụ quan trọng trong các nghĩa vụ quan 
trọng đối với Ngài, là thuộc tính quan trọng trong các thuộc 
tính của những người có đức tin, là một trong các điều kiện 
cần của đức tin Iman và là một trong những yếu tố làm cho 
trái tim thêm vững chắc, tinh thần thanh thản và yên bình. 

Các câu Kinh ra lệnh cũng như khuyến khích người 
bề tôi tin cậy và phó thác cho Allah được Ngài phán rất 
nhiều trong Qur’an, trong đó, tiêu biểu nhất là hai câu Kinh 
sau: 
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َِ� َوَ�َ � ﴿ ۡؤِمن م َم ُٓواْ إَِ ُكنُت �ّ َو َت َۡ  ِ ا]٢٣:اسورواترائدو[ ﴾ ٢َّ

Và các ngươi hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi thực 
sự là những người có đức tin. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 
câu 23). 

َِب  ﴿ �ُ َ َّ � َّ ِ ِۚ إ َّ � َ�َ ۡ َّ َو َت َۡ َت  ا َعَزۡم ََ ِ َِ�  فَِ ِ�ّ َو ُۡمَت اِلا[ ﴾ ١�ل سورو
ا]١٥٩:ابممتن

Khi Ngươi (Muhammad) quyết định điều gì thì Ngươi 
hãy phó thác cho Allah, bởi quả thật Allah yêu thương 
những người luôn tin cậy và phó thác nơi Ngài. (Chương 
3 – Ali-Imran, câu 159). 

Nabi  có nói: 

ا ا« نَاكَْو
َ
اتهللاِان اَعَ وَن

ُ
اَ�اََوَم ْم اَ�ْغُدلااُِ َ ْ ََ اتل ايَْمُزُ  اَكَما ْم ُِ اكََمَزقَ ِِ ارََوّمِ َُ َح

اناًا ََ اَاًاَلرَُملُمابِ
ا.رلتهاأحدا»ِسَ

“Nếu các ngươi thực sự tin cậy và phó thác cho Allah bằng 
sự phó thác đúng mực thì Ngài sẽ ban cấp bổng lộc cho 
các ngươi giống như Ngài ban cấp bổng lộc cho những 
chú chim sáng bay đi với cái bụng trống rỗng chiều bay về 
với cái bụng căng tròn.” (Ahmad). 

Sự phó thác: là đặt niềm tin vào sự phù hộ và trợ 
giúp của Allah bằng các việc làm được giáo luật cho phép 
biểu hiện cho những nguyên nhân thành sự, và đây là hành 
động của trái tim. 

Sự phó thác cho Allah là điều bắt buộc cho mỗi tín đồ 
Muslim, họ phải toàn tâm phó thác cho Ngài, Ngài phán bảo: 
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Và các ngươi hãy phó thác cho Allah. (Chương 5 – Al-
Ma-idah, câu 23), không được phó thác cho ai khác ngoài 
Ngài. 

Người Muslim có đức tin nơi Allah phải phó thác 
cho Ngài tất cả mọi vụ việc dù đạo hay đời vì là điều kiện 
cần cho đức tin Iman và Islam của một người. Allah, Đấng 
Tối Cao phán: 

﴿  ٰ ََ و ُۡ نتُ  َوقَاَ   ۡوِم إَِ ُك َُ ٰ ََ َ� لِِم َۡ م َم ْ إَِ ُكنُت ُٓوا �ّ ََو ُ ِ ه َعلَۡي َۡ  ِ َّ م َِٱ نُت اَم  ﴾ ۡم َء
 ]٨٤:اسوروايو�س[

 Và Musa bảo: “Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự 
tin tưởng nơi Allah thì các người hãy phó thác cho Ngài 
nếu các người là những người Muslim (thần phục 
Ngài)” (Chương 10 – Yunus, câu 84). 

Đây là bằng chứng cho thấy rằng sẽ không có đức 
tin Iman và Islam nếu như không có sự phó thác cho Allah. 

Ibnu Rajab nói về sự phó thác: Đó là sự tin cậy của 
con tim vào Allah rằng Ngài sẽ cải thiện mọi điều trở nên tốt 
lành và giúp xua đuổi mọi điều tai hại trên thế gian cũng như 
ở cõi Đời Sau, tất cả mọi sự việc đều phó thác nơi Ngài, và 
nó là sự xác nhận cho đức tin Iman rằng không có một ai có 
quyền ban bố, giữ lại hoặc gây hại hay mang lại phúc lành 
ngoại trừ duy nhất một mình Ngài. 

Sự phó thác trong tim giúp người bề tôi suy ngẫm về 
các dấu hiệu tạo hóa của Allah, khi người bề tôi càng suy 
ngẫm về trời đất thì càng biết và hiểu Allah là Đấng duy nhất 
điều hành và chi phối. 
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Sự phó thác được chia thành hai loại: 

Loại thứ nhất: Phó thác những sự việc mà không ai 
có khả năng ngoài Allah, chẳng hạn như ai đó phó thác cho 
những người đã chết, những người khuất mặt trong việc 
mang lại lợi ích và xua đuổi điều tai hại giống như phó thác 
cho họ về việc chữa lành bệnh và cầu xin sự trợ giúp. Đây là 
sự phó thác thuộc dạng đại Shirk. 

Loại thứ hai: Phó thác cho các tạo vật về điều mà 
Allah cho chúng có khả năng từ việc tìm kiếm bổng lộc và 
chống lại những hãm hại, hay có khả năng làm một việc gì 
đó, đây là sự phó thác vào các nguyên nhân cũng như những 
động cơ, nó thuộc dạng tiểu Shirk. 

Các thí dụ cho loại này: tin bác sĩ giỏi là người làm 
cho khỏi bệnh, tin lực lượng hùng mạnh của binh lính sẽ 
giành chiến thắng, học viên tin vào sự ôn tập và đề cương là 
thi đậu, ... tức chỉ tin và dựa vào các nguyên nhân mà quên 
đi Allah chính là Đấng làm cho thành hay không thành. 

Nếu lấy nguyên nhân, động cơ đồng thời tin rằng 
Allah là Đấng cho thành hay không thành thì điều đó không 
phủ nhận sự phó thác cho Allah, bởi Nabi Muhammad  
phó thác cho Allah đều có tìm lấy nguyên nhân, Người mang 
lương thực khi đi xa, trong trận chiến Uhud Người mặc hai 
áo giáp, khi đi Hijrah Người đã tìm người dẫn đường, ... 
nhưng những thứ đó không làm mất đi sự phó thác của 
Người cho Allah. 

Một người được phép ủy thác cho một người thay 
mặt làm một việc gì đó chẳng hạn như thay mặt mua bán, 
hay việc làm nào đó trong đời sống hằng ngày. 
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Islam không cho phép người Muslim nói: Tôi phó 
thác cho Allah sau đó là anh. Bởi tạo vật không có quyền 
năng để ai đó phó thác mà chỉ có Allah mới là Đấng đáng để 
cho mọi tạo vật phó thác. 

Ibnu Rajab nói: Hãy biết rằng sự phó thác không 
phải là phủ định việc tìm kiếm và nhận lấy các nguyên nhân 
mà Allah bảo chúng ta phải bám lấy các nguyên nhân, các 
động cơ bởi lẽ tìm kiếm và nhận lấy các nguyên nhân là biểu 
hiện qua thể xác còn phó thác là biểu hiện ở tâm, cho nên 
người bề tôi phải tuân lệnh Allah bằng thể xác và cả tâm.  

Allah phán: 

مۡ  ﴿ َرُ� ِحۡذ  ْ وا ُخُذ  ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ ْ َ�ِيعٗ  َ�ٰ وا َُ ِ �نفِ و
َ

ُ�َباٍ  أ  ْ وا َُ نفِ  ﴾ ٧ا فَٱ
ا]٧١:انااءسورواتل[

Hỡi những ai có đức tin! Hãy đề cao cảnh giác và chuẩn 
bị cẩn thận khi các ngươi xuất quân ra trận từng nhóm 
hay toàn quân. (Chương 4 – Annisa’, câu 71). 

﴿  ٖ ّو  ن قُ م ّمِ ۡ�َتَنۡعُت م ّما � واْ لَُه ِعَد
َ

ۡيلِ  َوأ َ ۡۡ ِط � ّرَِ�ا ن  ا]٦٠:االسورواتألنف[ ﴾ َوِم

Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các ngươi kể cả những 
con chiến mã để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chống lại 
chúng (Chương 8 – Al-Anfal, câu 60). 

﴿  ِ َّ ۡضِل � ن فَ ْ ِم وا َتُغ َۡ َو�  ِِ ض
َ ۡۡ � ِِ  ْ وا ُ�َِِ ن فَٱ ٰوةُ  ّصلَ ِت �ل ِضَي ا قُ ََ ِ سوروا[ ﴾فَِ

 ]١٠: معةتْ
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Rồi khi cuộc lễ nguyện Salah đã kết thúc thì các ngươi 
hãy tản mác khắp nơi trên mặt đất mà tìm kiếm thiên lộc 
của Allah. (Chương 62 – Al-Jum’ah, câu 10). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Sự phó thác 
cho Allah bao quát hết tất cả các sự việc của trần gian, người 
phó thác cho Allah sẽ cải thiện được con tim, chiếc lưỡi, cơ 
thể và ý muốn của y, đây là điều quan trong nhất trong tất cả 
mọi việc, cũng vì vậy mà một người Muslim luôn tìm sự phù 
hộ của Thượng Đế của y vào lần dâng lễ nguyện Salah với 
lời: 

﴿  �ُ َتعِ َۡ َ س ُد ُّۡاَك  ۡعُب ََ ا]٥:اسورواتلفاَة[ ﴾ ٥إُِّاَك 

Chỉ với Ngài chúng con thờ phượng và chỉ với Ngài 
chúng con cầu xin sự trợ giúp (Chương 1 – Al-Fatihah, 
câu 5). 

Quả thật, Allah đã mô tả những người có đức tin 
đích thực, Ngài phán: 

ُهۥ  ﴿ ُٰت ََ ا ۡم َء ۡيِه ُلَِيۡت َعلَ ا ُ ََ ۡم ۡ وُ�ُه وَِجلَۡت قُلُ  ُ َّ �  ََ ِ ك َُ ا  ََ ِ إ َن  ُ ِ َّ � ََ و ۡؤِمُن َما �لُۡم َّ ِ إ
ٰنٗ  َٰ ۡم إُِ ُه َۡ ََ ۡم َزا َرّ�ِِه  ٰ َوَ�َ ََ ا  ُو �ّ َو ا]٢:اسورواتألنفال[ ﴾ ٢َ�َت

Quả thật những người có đức tin là những người mà 
quả tim rúng động sợ hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi 
nghe đọc các Lời Mặc khải của Ngài, đức tin của họ vững 
mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho Thượng Đế 
của họ. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 2). 

Ngài mô tả họ với ba thuộc tính làm cho đức tin 
Iman trọn vẹn: 
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Thứ nhất: Sợ Allah mỗi khi nghe nhắc đến Ngài, đó 
là sự tôn vinh của con tim về sự vĩ đại và tối cao của Ngài, 
Ngài phán: Quả thật những người có đức tin là những 
người mà quả tim rúng động sợ hãi khi nghe nhắc đến 
Allah. 

Thứ hai: Tăng thêm đức tin Iman khi lời phán của 
Allah, Ngài phán: và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài, đức tin của họ vững mạnh thêm và họ trọn., và 
đây là bằng chứng chỉ rằng đức tin Iman sẽ tăng khi tuân 
phục mệnh lệnh của Allah và sẽ giảm khi làm điều nghịch lại 
mệnh lệnh của Ngài. 

Thứ ba: Phó thác cho một mình Allah, Ngài phán: 
và phó thác cho Thượng Đế của họ. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đều qui định phần 
thưởng cho mỗi một việc làm, và người nào phó thác cho 
Ngài thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ trong đời và đạo của y. 

ۥٓۚ َومَ  ﴿ ُه ُب َۡ َح َو  ُه َۡ  ِ َّ � َ�َ ۡ َّ َو َ�َت ا]٣:اسورواتلَم [ ﴾ ن 

Và ai phó thác cho Allah thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. 
(Chương 65 – Attalaq, câu 3). 

Allah phán: 

َك  ﴿ ُب َۡ َح  َ َِ ّّ َ�َها �
َ

َ ٰ�َ �َِ ۡؤِمن ُۡم َن �ل َبَعَك ِم َّ � ِن  َوَم  ُ َّ :اتألنفالاسورو[ ﴾ ٦�
ا]٦٤

Hỡi Nabi (Muhammad!) Allah đủ giúp Ngươi và những 
có đức tin đi theo Người. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 64). 
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Allah cho Nabi Muhammad  biết rằng một mình 
Ngài là đủ giúp cho Người và những ai đi theo Người cho 
đến ngày Tận thế, do đó Người và những ai đi theo Người 
hãy chỉ phó thác cho một mình Ngài duy nhất. 

Allah phán: 

ۥٓۚ  ﴿ ُه ُب َۡ َح َو  ُه َۡ  ِ َّ � َ�َ ۡ َّ َو َ�َت ن  ا]٣:اسورواتلَم [ ﴾ َوَم

Và ai phó thác cho Allah thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. 
(Chương 65 – Attalaq, câu 3). 

Ông Ibnu Abbas  nói: “َوِ�يُلا
ْ
اتك اَلنِْعَم اتُهللا  ”َحْابُنَا

“Allah đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Bảo Hộ Ưu 
Việt”, Nabi Ibrahim  đã nói lời này khi bị ném vào trong 
đám lửa, và Nabi Muhammad  đã nói nó khi có lời bảo 
Người: 

ۡم  ﴿ واْ لَُ� ُع ۡد َ�َ َُ قَ ا ّّ � َّ ِ مۡ إ وُۡه ۡخَش ٰنٗ  فَٱ َٰ ۡم إُِ ُه ََ بَُنا �فََزا َۡ َح ُواْ  َوَقال َم ا  َونِۡع  ُ َّ

َۡو�ِيُل  ا]١٧٣:اسورواِلابممتن[ ﴾  ١�ل

“Quả thật, những người (ngoại đạo) tập trung đến tấn 
công quí vị. Bởi thế, các người hãy sợ bọn họ đi”. Nhưng 
điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ (Nabi  và 
những người có đức tin theo Người) bởi vì họ đã nói: 
“Allah đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Bảo Trợ Ưu 
Việt” (Chương 3 – Ali-Imran, câu 173). (Albukhari, 
Muslim). 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

396 

Lời “ اليُل� و 
ْ
الْعم  اّ ن ْالبُن ا اُهللا و   Hasbunolloh wa ni’mal“ ”ح 

wakil” là lời nói tin tưởng vào sự che chở và phù hộ của 
Allah, nó là lời nói biểu hiện sự phó thác của bầy tôi cho 
Allah, được nói khi gặp phải hoạn nạn và khốn cùng, và nó 
là sự phó thác cho Allah trong việc chống lại kẻ thù. 

Ý nghĩa của “ ْالبُن ا اُهللا  �اليُل ح  و 
ْ
الْعم  اّ ن و  ” là: chỉ một mình 

Allah thôi là đủ để chúng tôi dựa vào, chỉ một mình Ngài là 
đủ để giúp chúng tôi trong mọi vụ việc, chúng tôi không tin 
tưởng và phó thác cho ai ngoài Ngài bởi Ngài là Đấng Bảo 
Trợ Ưu Việt. 

Do đó, người Muslim khi gặp phải hoàn cảnh khó 
khăn khốn đốn hay gặp phải hoạn nạn thì y phải tìm đến 
Allah và xin Ngài phù hộ, hãy tin tưởng và phó thác cho 
Ngài, và Islam qui định khuyến khích người Muslim nói lời 
thiêng liêng này tức “ اليُل� و 

ْ
الْعم  اّ ن ْالبُن ا اُهللا و   khi gặp hoàn cảnh ”ح 

trở ngại khốn cùng. 

Lời nói thiêng liêng này còn là lời được hai vị 
Khaleel của Allah: Nabi Ibrahim  và Nabi Muhammad 
 của chúng ta nói. 

Nabi Ibrahim , khi Người kêu gọi người dân của 
Người trở về với sự thờ phượng một mình Allah thì người 
dân của Người đã từ chối, Người đã đập vỡ các bụt tượng 
của họ, thế là họ đã nổi giận, họ nhúm một đám lửa lớn và 
bắt Người ném vào trong đó để thiêu sống Người. Khi họ 
ném Người vào trong đám lửa đang cháy bùng bùng thì 
Người  nói: 
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بَُنا � ﴿  َۡ نِعۡ َح َو  ُ َۡو�ِيُل َّ  ]١٧٣:اسورواِلابممتن[ ﴾ َم �ل

Allah đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Bảo Trợ Ưu 
Việt (Chương 3 – Ali-Imran, câu 173). 

Thế là, Allah đã cứu Người  khi mà Người đã 
phó thác tính mạng của Người cho Ngài, Ngài đã làm cho 
lửa nguội mát không làm hại đến cơ thể của Người mặc đù 
nó vẫn đang cháy bùng bùng, vì Ngài đã phán bảo Lửa: 

﴿  َٗ َۡ َ َ  ِِ و ُر ُك َٰنا ََ َم قُۡلَنا  ٰهِي َٰ ۡ ٰ إَِ َوَ�َ�ًٰما َ�َ ا]٦٩:اسورواتألنبياء[ ﴾ ٦ا 

TA phán: Hỡi Lửa! Ngươi hãy nguội mát và bảo an cho 
Ibrahim! (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 69). 

Một số vị Salaf nói rằng nếu như Ngài không nói 
(hãy bảo an) thì chắc chắn sự nguội mát đó đã gây hại cho 
Người .  

Nabi của chúng ta, Muhammad , khi mà Abu 
Sufyan đe dọa rằng sẽ giải quyết Người và các bạn đạo của 
Người thì Người nói: “ اليُل� و 

ْ
الْعم  اّ ن ْالبُن ا اُهللا و   thế là Allah đã ,”ح 

ngăn lại âm mưu của Abu Sufyan và khiến y có sự hoảng sợ 
và y đã quay trở lại Makkah. Allah đã trợ giúp những người 
có đức tin thoát khỏi âm mưu của của kẻ thù vì họ đã phó 
thác cho Ngài. 

Và khi mà Nabi Ibrahim  đưa vợ của Người 
Hajar cùng với đứa con trai vẫn còn bú sữa của Người, Nabi 
Ismael , Người đã bỏ hai mẹ con họ ở Makkah trong khi 
Makkah lúc bấy giờ chỉ là sa mạc nóng cháy, không nước, 
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không cây cối và chẳng có một bóng người. Người quay mặt 
bỏ đi hướng về Palestine, mẹ của Ismael chạy theo sau nói: 
Có phải Allah bảo chàng làm vậy không? Người nói: Đúng 
vậy. Mẹ Ismael nói: Nếu đúng như vậy thì Ngài sẽ không bỏ 
rơi em và con đâu. Nói xong, bà trở lại với đứa con. Quả 
thật, Allah đã không bỏ rơi hai mẹ con họ, Ngài đã ban cho 
nước Zamzam để nuôi sống họ và đó là nguồn nước uống 
tinh khiết cho mọi người đến tận ngày nay, Ngài đã nuôi 
dưỡng mẹ con họ với trái quả và Makkah đã trở thành một 
nơi tập trung của mọi người, Nabi Ibrahim  và Ismael 
 đã xây dựng ngôi đền Ka’bah. Đó là kết quả tốt đẹp mà 
mẹ của Ismael đã tin tưởng và phó thác cho Allah. 

Ibnu Qayyim  nói: Phó thác cho Allah là một nữa 
của đạo giáo còn một nữa thứ hai là sự sám hối với Ngài, bởi 
quả thật đạo Islam là sự cầu xin trợ giúp và thờ phượng, 
trong đó phó thác là sự cầu xin trợ giúp và sám hối là thờ 
phượng. 

Sự phó thác cho Allah mang lại những điều hữu ích 
rất thiêng liêng, tiêu biểu như: 

- Được Allah yêu thương và hài lòng bởi vì Ngài là 
Đấng luôn yêu thương những người biết phó thác cho Ngài. 

- Được Allah giúp đở và phù hộ giống như Ngài đã 
phù hộ Nabi Ibrahim  được an toàn khi Người bị ném 
vào trong lửa. 

- Được Allah giải thoát khỏi những hoạn nạn và 
khốn cùng. Allah phán: 
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ۥۖ  ﴿ َدهُ اٍف َ�ۡب �ََِ ُ َّ � ََ ۡۡ لَ
َ

  ]٣٦:اسورواتكزمم[ ﴾ �

Há Allah không đủ cho đám bề tôi của Ngài ư? 
(Chương 39 – Azzumar, câu 36). 

- Tâm hồn sẽ được thanh thản và tinh thần sẽ được 
an bình, tấm lòng được mở rộng để hướng về Allah. Người 
nào phó thác sự việc của mình cho Allah thì trái tim của y sẽ 
được thanh thản, bản thân sẽ được an bình và sự việc của y 
sẽ được dễ dàng và thuận lợi. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Hoặc phải chăng họ cảm thấy an toàn trước kế hoạch bí 

mật của Allah? Quả thật, chẳng ai cảm thấy an toàn 
trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua 

thiệt. (Chương 7 – Al’Araf, câu 99). 

Người bề tôi sống trên cõi đời này phải luôn kính sợ 
Thượng Đế của y, phải luôn tránh xa các điều tội lỗi, những 
điều nghịch lại mệnh lệnh Allah, bởi Allah rất nghiêm khắc 
trong việc trừng phạt những kẻ đối nghịch với Ngài. Và 
người nào được Allah ban nhiều ân phúc và tốt đẹp trong khi 
y vẫn làm những điều tội lỗi và trái lệnh Ngài thì đừng tưởng 
rằng y sẽ an toàn thoát khỏi sự trừng phạt và sự giận dữ của 
Ngài, bởi thật ra Ngài chỉ muốn lôi y dần lún sâu hơn trong 
tội lỗi để Ngài trừng phạt y khắc nghiệt hơn và dữ dội hơn 
mà thôi. Allah phán: 

﴿  ََ و َ�ۡعلَُم  ََ َحۡيُ   ۡن  رُِجُهم ّمِ ۡد َت َۡ َِ �َ٤  �ٌِ ي َمت ِد َّ َكۡي ِ ۡمۚ إ ِ  لَُه ۡۡ ُ
 ﴾ ٤َوأ

ا]٤٥، ٤٤:اسورواتلقلم[

TA sẽ lôi chúng dần dần từ nơi mà chúng không nhận 
thấy. Và TA tạm tha cho chúng. Quả thật, kế hoạch của 
TA rất mãnh liệt và nghiệt ngã đối với chúng. (Chương 
68 – Al-Qalam, câu 44, 45). 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Kế 
hoạch của Allah là khi ai đó nghịch lại mệnh lệnh của Ngài 
và Ngài giận dữ người đó thì Ngài sẽ ban nhiều hồng phúc 
cho y để y cứ tưởng rằng Ngài hài lòng về y. 

Sự an toàn cũng là một phần trong kế hoạch của 
Allah, những kẻ làm điều tội lỗi nhưng cảm thấy luôn an 
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toàn trước Allah thì những người đó là những người thua 
thiệt và thất bại thật thảm hại. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 ﴿ �  ََ ُۡ ْ َم وا ِمُن
َ

فََ
َ

ََ أ و ُ�ِٰ�َ ۡوُم �ۡل َُ �ۡل  َّ ِ إ  ِ َّ �  ََ ُۡ َم ُن  َم
ۡ

ََُ  �َ فَ  ِۚ سوروا[ ﴾ ٩َّ
ا]٩٩:اتألبمتف

Hoặc phải chăng họ cảm thấy an toàn trước kế hoạch bí 
mật của Allah? Quả thật, chẳng ai cảm thấy an toàn 
trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua 
thiệt. (Chương 7 – Al’Araf, câu 99). 

Do đó, bắt buộc người bề tôi khi nào lỡ làm tội lỗi 
thì phải mau mau sám hối với Allah và đừng bao giờ tuyệt 
vọng trước lòng thương xót và khoan dung của Ngài, bởi 
Ngài là Đấng Khoan dung và Hằng Tha thứ, Ngài phán: 

﴿  َ َّ � َّ ِ ِۚ إ َّ ةِ � رّۡ�َ ن  ْ ِم وا َنُن ُۡ ََ  ََ ۡم  ِه َِ نُف
َ

أ  ٰ َ�َ ْ وا فُ ۡوَ
َ

أ َن  ُ ِ َّ َي � ٰعَِباَِ ََ قُۡل 
ِحي َّ ُر �ل و َو �ۡلَغُف ُّهۥ ُه ُوَب َ�ِيًعاۚ إِن ن ََ � َُ ا]٥٣:اسورواتكزمم[ ﴾ ٥ُم َ�ۡغفِ

Hãy bảo họ: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm 
cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về 
Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ 
mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực 
Khoan dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

Và khi gặp phải hoạn nạn thì đừng bao giờ tuyệt 
vọng, bởi Allah là Đấng Toàn năng và luôn đáp lại lời cầu 
xin chân thành của những bề tôi gặp hoạn nạn, không có 
điều gì trong trời đất nằm ngoài quyền năng của Ngài cả. 

َمۡ  ﴿ ل
َ

ءٖ  � ۡ�َ  ِ
ّ�ُ  ٰ َ�َ َ َّ � َّ َ

أ ۡم  ۡعلَ ََ  ٌَ َِدُ ا]١٠٦:اسورواتلقمو[ ﴾ ١ق
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Há ngươi không biết rằng Allah là Đấng Toàn năng trên 
mọi thứ ư?  (Chương 2 – Albaqarah, câu 106). 

Sự tuyệt vọng là một trong những điều cấm làm 
giảm sút Tawhid của người bề tôi, và bởi vì nó là một sự suy 
nghĩ xấu về Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài và thiếu 
hiểu biết về lòng Khoan dung và Thương xót của Allah, bởi 
lẽ đó, Allah đã mô tả những người tuyệt vọng trước lòng 
Khoan dung và Thương xót của Allah là những người lệch 
lạc, không đúng đắn. Allah phán: 

﴿  ََ و ّضلَل َّ �ل ِ ِۦٓ إ ِه َرّ� ةِ  رّۡ�َ ن  َنُط ِم ُۡ �َ ن  َوَم ا]٥٦:اسورواتل م[ ﴾ ٥قَاَ  

(Ibrahim) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung 
của Thượng Đế của mình thì đó là những kẻ lầm lạc. 
(Chương 15 – Al-Hijr, câu 56). 

Người có đức tin bước đi đến với Allah giữa lòng 
kính sợ và niềm hy vọng, đừng quá nghiêng về sợ hãi mà trở 
nên tuyệt vọng trước lòng Thương xót và sự Khoan dung của 
Allah, và cũng đừng quá hy vọng mà trở nên cảm thấy luôn 
an toàn trước kế hoạch của Allah, mà y phải cân bằng hai 
thứ đó giống như hai chiếc cánh của một chú chim, tức vừa 
phải là người kính sợ Thượng Đế và vừa hy vọng sự ban 
thưởng nơi Ngài, nếu như y làm điều tội lỗi thì y sợ sự trừng 
phạt của Allah còn nếu như y làm điều tuân lệnh Ngài thì y 
hy vọng được Ngài ban thưởng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َُهۥ ﴿ اَ َذ ََ َع و َوَ�َخافُ ُهۥ  َت رَۡ�َ  ََ و َُۡج ا]٥٧:اسورواترستء[ا﴾ َوَ�

Họ hy vọng nơi lòng Khoan Dung của Ngài và sợ sự 
trừng phạt của Ngài (Chương 57 – Al-Isra’, câu 57). 
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Bởi thế, người Muslim trong lúc an lành và thịnh 
vượng thì hãy kính sợ Allah nhiều hơn bởi nếu để niềm hy 
vọng nhiều hơn lòng kính sợ thì sẽ làm trái tim bị hư đi, còn 
trong lúc hoạn nạn và khi chết nên hy vọng nhiều hơn vì đó 
là sự suy nghĩ tốt đẹp về Allah. 

Lòng kính sợ của người bề tôi mang lại những điều: 
biết được cái xấu, cái không tốt của tội lỗi, tin vào lời hứa 
trừng phạt, rằng Allah đã sắp đặt hình phạt cho các việc làm 
tội lỗi, còn nếu như không biết những điều này có thể sẽ 
khiến người bề tôi không biết sám hối mà sẽ cứ vướng thân 
vào tội lỗi. 

Do đó, người có đức tin bắt buộc phải có lòng kính 
sợ Allah, bởi điều đó sẽ giúp hạnh phúc trên đời này và ở cõi 
Đời Sau. 

Ibnu Qayyim  nói: Còn sự sợ hãi của những vị 
wali của Allah đối với Ngài là điều chân lý bởi quả thật họ 
sợ Allah sẽ bắt tội họ về những lỗi lầm và sai trái của họ để 
rồi họ trở thành những kẻ bất hạnh, do đó, sự sợ hãi của họ 
là họ sợ cho tội lỗi của họ còn hy vọng của họ là họ hy vọng 
với lòng Khoan dung của Allah. Còn về lời phán của Ngài 
Hoặc phải chăng họ cảm thấy an toàn trước kế hoạch bí 
mật của Allah? (Chương 7 – Al’Araf, câu 99) là ý nói với 
kẻ vô đức tin và nghịch lại mệnh lệnh của Ngài. Và ý nghĩa 
của câu Kinh: Không ai làm tội lỗi mà cảm thấy an toàn khi 
Allah vẫn ban cho y điều tốt đẹp ngoại trừ những kẻ thua 
thiệt và thất bại thảm hại, vì họ không nhận biết được sự 
nghiêm trọng và hậu quả của những việc làm tội lỗi đã làm 
để rồi cuối cùng tội lỗi của y cứ ngày thêm chồng chất và bị 
Allah trừng phạt một cách thảm hại. 
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Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ được hỏi về các 
đại trọng tội thì Người nói:  

ُساِمْ ارَاتكِاُْكاا«
ْ
َس
ْ
ْمُ اِمْ اَمْتِماتهللاِابِاِهللالتل

َ
ارلتهاتلبترا»اْلِمااتِهللالاَلتأل

“Shirk với Allah, tuyệt vọng nơi lòng Khoan dung của 
Allah và cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah” 
(Hadith do Albazar ghi lại). 

Ibnu Abbas  nói: “Tội lớn nhất trong các đại 
trọng tội: Shirk với Allah, cảm thấy an toàn trước kế hoạch 
của Allah và tuyệt vọng nơi lòng Khoan dung của Allah” 
(Hadith do Abdurrazzaq ghi lại). 

Các đại trọng tội là tất cả những tội lỗi phải chịu 
mức án của hình phạt trên thế gian theo giáo luật như trộm 
cắp, Zina (gian dâm và thông dâm), hoặc bị hứa trừng phạt ở 
Ngày sau hoặc bị nguyền rủa như ăn hối lộ, cho vay ăn lãi, ... 

Và một trong những đại trọng tội được Ibnu Abbas 
 thuật lại: 

Thứ nhất: Shirk với Allah, nó là sự phủ nhận 
Tawhid, là tội lớn nhất trong các đại trọng tội. 

Thứ hai: Tuyệt vọng nơi lòng Khoan dung và 
Thương xót của Allah và cảm thấy an toàn trước kế hoạch 
của Allah, đây là hai điều bị nghiêm cấm, chúng làm giảm 
sút Tawhid. 

Do đó, người Muslim phải luôn tránh xa những đại 
trọng tội để được là những người được Allah yêu thương và 
hứa ban thưởng điều tốt lành cho họ bởi lời phán của Ngài: 
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﴿  ِ�ّ�َ ۡم  َۡ َعنُ� نَُ�ّفِ ُه  ۡن �َ  ََ ۡو ۡنَه َُ َما   ََ ِ �ٓ َبا ْ َك وا ُِِب َت ۡ ََ مۡ  َٔ إَِ  �ُُِ م  ا ِخۡلُ� َونُۡد
 �ٗ َخ ۡد  ]٣١: سورواتلنااء[ ﴾  ٣ا  َكَِ�مٗ َم

Nếu các ngươi tránh được những đại tội mà các ngươi 
bị nghiêm cấm thì TA sẽ xóa đi khỏi các ngươi những tội 
lỗi nhỏ và sẽ thu nhận các ngươi vào Thiên Đàng bằng 
một lối vào thật vinh dự (Chương 4 – Annisa’, câu 31). 

Và khi nào người bề tôi quay về sám hối cùng với 
Allah thì đó là y đã không tuyệt vọng ở nơi lòng Khoan dung 
bao la của Thượng Đế.  

﴿  ََ و ّضلَل َّ �ل ِ ِۦٓ إ ِه َرّ� ةِ  رّۡ�َ ن  َنُط ِم ُۡ �َ ن  َوَم ا]٥٦:اسورواتل م[ ﴾ ٥قَاَ  

(Ibrahim) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung 
của Thượng Đế của mình thì đó là những kẻ lầm lạc. 
(Chương 15 – Al-Hijr, câu 56). 

Nabi  nói:  

ُقنُِطاا«
ْ
اتل َعابِِد

ْ
اتل اِمَ  اِمنَْها قَْمُ 

َ
اأ اتِهللا اكِمَْحَِة ُ ِِ اتكَمت اتلتمِااا»اتلَعاِجُز رلته

ا.لن ه

“Người già hy vọng nơi lòng Khoan dung của Allah sẽ ở 
gần nó hơn người thờ phượng tuyệt vọng” (Tirmizhi và 
những người khác ghi lại). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َ َّ � َّ ِ ِۚ إ َّ ةِ � رّۡ�َ ن  ْ ِم وا َنُن ُۡ ََ  ََ ۡم  ِه َِ نُف
َ

أ  ٰ َ�َ ْ وا فُ ۡوَ
َ

أ َن  ُ ِ َّ َي � ٰعَِباَِ ََ  قُۡل 
ُم  ِحي َّ ُر �ل و َو �ۡلَغُف ُّهۥ ُه ُوَب َ�ِيًعاۚ إِن ن ََ � َُ ا]٥٣:اسورواتكزمم[ ﴾ ٥َ�ۡغفِ
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Hãy bảo họ: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm 
cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về 
Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ 
mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực 
Khoan dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

Sheikh Islam  nói: Tuyệt vọng là một người quan 
niệm rằng Allah không tha thứ tội lỗi cho y, hoặc là y cho 
rằng dù sám hối Ngài cũng không chấp nhận sự sám hối của 
y hoặc là y nói: bản thân y dù có sám hối cũng vô nghĩa. Đó 
là y đã tự làm cho bản thân chán nản trong việc sám hối. 

Người Muslim phải mau mau sám hối với Allah, 
không được lơ là xao lãng, phải nên biết rằng những ngày tốt 
đẹp nhất là những ngày trở về với Allah. 

Nabi  nói:  

ا ااَ�ُا« ِِ اَرتِحلَِا اَعَ اَكَن َحِدُ�ْم
َ
اأ اِمْ  ِِ ْ

َ
اإِل اِحَ�اَ�اُوُ  اَ�دِْدهِ ابِاَْو�َِة افَمًَحا َشّد

َ
أ

اَشَ َمًوا َت
َ
افَس اِمنَْها َُِس

َ
افَس ُِ تبُ اَلَشَ ُِ اَطَعاُم الََبلَيَْها ُِ اِمنْ افَاْ�َفلَاَْت افََمٍو رِْ 

َ
بِس

اِكا َ َي ََ اقَائَِمًةاافَاْ  ابَِها اُهَو اإَِذت كَِك َِ اَك اُهَو اَ�دَسْنَا ِِ اَرتِحلَِا اِمْ  َُِس
َ
اأ اقَْد لَّها َِ

نَاا
َ
اَلأ اَ�دِْدى نَْت

َ
اأ اتكلَُهَم َفَمِم

ْ
اتل اِشَدوِ اِمْ  اقَاَل َُُم ا اِمَها ََ ِ َِ ا َِ َخ

َ
افَس ِبنَْدُه
َفَمِما.َرّ�َكا

ْ
اِمْ اِشَدوِاتل

َ
س ََ ْخ

َ
ا.رلتهامالما»أ

“Allah rất vui vì sự sám hối của người bề tôi của Ngài 
trong số các người khi mà y sám hối với Ngài. Người bề tôi 
đó hành trình ở một nơi hoang vắng và con lạc đà của y 
chạy mất khi ngủ thức dậy, và tất cả thức ăn đồ uống đều 
ở trên lưng của nó, y đã không còn hy vọng nó trở lại, thế 
là y tìm đến một gốc cây và nằm nghỉ dưới bóng mát của 
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nó và y mất hết hy vọng về con lạc đà của y, rồi khi ngủ 
tình dậy thì thấy nó đứng ở trước mặt, y vội nắm lấy dây 
cương rồi y nói trong sự quá đỗi vui mừng: Lạy Allah, 
Ngài là bề tôi của tôi còn bề tôi là Thượng Đế của Ngài. Y 
nói nhầm vì quá đỗi mừng vui” (Muslim). 

Cầu xin Allah phù hộ và hướng dẫn chúng ta thành 
người biết quay đầu sám hối với Ngài!!! 
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Kiên Nhẫn Chịu Đựng Về Sự An Bài Của Allah 
Là Một Phần Của Đức Tin Iman 

Cõi trần gian là một nơi của thử thách mà Allah 
muốn thử thách các bề tôi của Ngài với những hoạn nạn, 
biến cố, đau thương và mất mát, cứ mỗi khi người bề tôi gặp 
phải tai họa càng lớn và biết kiên nhẫn và chịu đựng càng 
nhiều thì y sẽ được ban thưởng xứng đáng, và mỗi tai họa 
đều có sự ban thưởng khác nhau, chẳng hạn như phần 
thưởng dành cho những ai mất một đứa con sẽ không giống 
như phần thưởng cho những ai bị mất hết toàn bộ người 
thân, người mất một số tài sản của cải không giống như 
người mất hết toàn bộ của cải và tài sản. Và đây chính là sự 
hoàn hảo và trọn vẹn của Allah trong sự công bằng. 

Và tai họa xảy ra cho người bề tôi không nằm ngoài 
bốn loại: thể xác, tiền bạc, danh vọng, và người thân. Và con 
người đều được Allah thử thách, người có đức tin hay không 
có đức tin. 

Và một trong những dấu hiệu cho biết Allah yêu 
thương một người bề tôi nào đó là Ngài sẽ giáng xuống tai 
họa cho y. Quả thật, Ngài đã giáng tai họa xuống để thử 
thách các vị Nabi và những người ngoan đạo, và tất cả họ 
đều kiên nhẫn và chịu đựng.  

Nabi  nói: 

ا َمَءِا«
ْ
اتل اِبَظِم اَمَي ََزتِء

ْ
اتْ اِبَظَم اتهللاَااإَِن ااَلذَِن اتْ�اَمَُهْم اقَْوًما َِ َح

َ
اأ رلتهاا»إَِذت

ا.تلتمِا
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“Quả thật phần thưởng to lớn sẽ tương ứng với sự thử 
thách to lớn, và quả thật khi Allah thương một nhóm 
người nào đó thì Ngài sẽ giáng tai họa xuống để thử thách 
họ” (Tirmizhi). 

يَ ا«ا ِ
َ
َُُماتل يَ ايَلُوَ�ُهْما ِ

َ
َُُماتل يَ ايَلُوَ�ُهْما ِ

َ
َُُماتل نِْبيَاَءا

َ
َشّداتَلاِسابَمًَءاتأل

َ
إَِناِمْ اأ
ا.رلاتهاأحدا»يَلُوَ�ُهْما

“Quả thật, người bị thử thách nhiều nhất bởi những tai 
họa là các vị Nabi, sau đó là những người kém hơn và kém 
hơn” (Ahmad). 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

ۥۚ  ﴿ ُه ِد قَۡلَب َ�ۡه  ِ َّ ن  َِٱ ُۡؤِم ن ُ ا]١١:اسورواتلغاب [ ﴾ َوَم

Và ai tin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm lòng 
của y. (Chương 64 – Attaghabun, câu 11). 

Alqamah nói: Đó là một người đàn ông gặp phải tai 
họa và y biết tai họa đó đến từ nơi Allah, y được hài lòng và 
được hướng dẫn vào Islam. 

Do đó, người gặp phải tai họa phải luôn biết rằng tai 
họa mà y gặp phải đó chính là sự thử thách của Đấng Sáng 
Suốt và Khoan Dung đối với y, quả thật, Ngài gửi tai họa 
xuống không phải để hủy diệt y hay để trừng phạt y mà là để 
thử thách lòng kiên nhẫn, và đức tin Iman của y để rồi Ngài 
sẽ ban thưởng cho y ở Ngày Sau. 

Người Muslim hãy nên vui mừng và báo tin vui cho 
nhau về việc Allah sẽ ban thưởng to lớn cho những ai biết 
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kiên nhẫn chịu đựng để tìm ân phước nơi Ngài. Nabi 
Muhammad  nói: 

ا ا«
ْ
اتك ُِ ي َِ ارُ يدٍَة َِ اُم اِمْ  اتَما اَ�َفَم

َ
اإَِ اتكَشْوَكِةااهللاُاُمْاِلَم اَحَل ال ُِ اَ�نْ بَِها

ا.ل ارارلتهاتا»َُُشاُكَها

“Không một người Muslim nào gặp phải một tai họa nào 
đó mà không được Allah xóa đi tội lỗi, ngay cả việc y đạp 
phải một cái gai nhỏ” (Albukhari). 

Kiên nhẫn chịu đựng là điều rất quan trọng, là phẩm 
chất cao quý trong Islam, Allah đã nói đến sự kiên nhẫn chịu 
đựng trong Qur’an của Ngài trên chín mươi chỗ và Ngài ban 
thưởng cho nó với phần thưởng vô cùng to lớn. Allah phán: 

اٖب  ﴿ ََ ِح م ََِغۡ�ِ  ُه ََ ۡج
َ

أ  ََ و ُ�ِٰ �ّ ِّ �ل َُو َما ُ َّ ِ ا]١٠:اسورواتكزمم[ ﴾ ١إ

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn 
phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. (Chương 
39 – Azzumar, câu 10). 

Một số vị Salaf nói: Phần thưởng dành cho những 
người kiên nhẫn chịu đựng không được cân đo mà chỉ ban 
cho thôi không tính toán. 

Kiên nhẫn chịu đựng theo nghĩa của từ có nghĩa là 
sự kiềm nén và giam cầm. Allah phán: 

َرّ�ُهم ﴿  ََ و َۡدُع َن ُ ُ ِ َّ َك َمَع � ََ ۡف ََ  ۡ�ِ ّۡ ا]٢٨:اسورواتكتهف[ ﴾ َو�

Và hãy bắt giam bản thân của Ngươi sống cùng với 
những người cầu nguyện Thượng Đế của họ. (Chương 
18 – Al-Kahf, câu 28). 
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Còn theo giáo luật thì kiên nhẫn có nghĩa là kiềm 
hãm bản thân trước sự lo âu và hoang mang, kiềm hãm chiếc 
lưỡi khỏi sự than trách và buông lời giận dữ, và kiềm hãm 
thể xác khỏi những hành động vật vã, điên cuồng. 

Trong bộ Sahih Muslim có ghi lại rằng Nabi  nói: 
اِ يَاءماَلتكا« ُ�ْ ا»اََ  “Kiên nhẫn chịu đựng là ánh sáng soi rọi”. Và 

trong bộ Sahih Albukhari và Muslim có ghi, Nabi  nói: 

ا«ا ِ�ْ
ََ لَْسَياِمَ اتك

َ
اًءاَخْ ًتاَلأ ََ اَ� َحدم

َ
َ اأ َِ ْب

ُ
 »َلَمااأ

“Không một ai được ban cho điều tốt đẹp nhiều hơn người 
có lòng kiên nhẫn chịu đựng”. 

Ali  nói: Kiên nhẫn chịu đựng thuộc đức tin 
Iman, nó giống như cái đầu của một cơ thể. Sau đó, ông  
nói lớn: Chẳng phải không có đức tin Iman đối với ai không 
có lòng kiên nhẫn chịu đựng. 

Kiên nhẫn chịu đựng được chia thành ba loại: 

Thứ nhất: Kiên nhẫn chịu đựng trong việc tuân lệnh 
và phục tùng Allah, và đây là loại tốt nhất của sự kiên nhẫn 
và chịu đựng, chẳng hạn như kiên nhẫn chịu đựng trong việc 
dâng lễ nguyện Salah vào đúng giờ giấc của nó, đúng các trụ 
cột và những bắt buộc của nó; như kiên nhẫn chịu đựng 
trong việc hiếu thảo với cha mẹ; kiên nhẫn chịu đựng trong 
việc ăn mặc kín đáo của người phụ nữ; ... 

Thứ hai: Kiên nhẫn chịu đựng trong việc từ bỏ 
những điều bị nghiêm cấm như kiên nhẫn chịu đựng từ bỏ 
nghe nhạc, từ bỏ nhìn ngắm những điều tội lỗi,  ... 
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Thứ ba: Kiên nhẫn chịu đựng về những tai họa và 
hoạn nạn mà Allah đã giáng xuống cho bản thân, người thân 
và của cải, ... 

Người nào gặp phải một tai họa nào đó thì y luôn 
biết rằng đó là sự sắp đặt và an bài của Allah nên y thường 
kiên nhẫn chịu đựng và chấp nhận sự sắp đặt và an bài của 
Ngài. Với sự kiên nhẫn và chịu đựng về những gì y mất mát 
trên thế gian nên Allah đền bù lại cho y bằng cách Ngài sẽ 
hướng dẫn trái tim của y, làm cho y cảm thấy thanh thản và 
an bình không có sự lo sợ hay hoang mang, và đó chính là 
đức tin Iman trung thực. Allah phán: 

ۥۚ  ﴿ ُه ِد قَۡلَب َ�ۡه  ِ َّ ن  َِٱ ُۡؤِم ن ُ ا]١١:اسورواتلغاب [ ﴾ َوَم

Và ai tin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm lòng của 
y. (Chương 64 – Attaghabun, câu 11). 

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

ا ا« َميِّت
ْ
اتك اَعَ اَلتلّيَاَحُة ِِ اتلنََا اِك ْعُ  ََ اتل اُ�ْفمم ابِِهْم اتَلاِساُهَما اِك ا»ترْنَاَاِن

ا.رلتهامالم

“Với hai điều mà nhân loại trở nên vô đức tin nơi Allah: 
Phỉ báng dòng họ và than khóc một cách vật vã cho người 
chết” (Muslim). 

Thiên sứ của Allah  cho chúng ta biết rằng sẽ vẫn 
còn trong nhân loại hai đặc điểm thuộc các đặc điểm của 
thời Jahiliyah, và hai đặc điểm đó nằm trong các hình thức 
vô đức tin (nhưng không bị trục xuất khỏi Islam): 
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Thứ nhất: Phỉ báng dòng họ, đó là nói xấu và làm 
mất danh dự của dòng họ ai đó chẳng hạn như một người 
nói: dòng họ của người đó không phải là những người đàng 
hoàng,... 

Thứ hai: Than khóc, kêu la một cách vật vã cho 
người chết, tức là sự tỏ lòng thương tiếc cho người chết quá 
mức đến vật vã điên cuồng, hoặc than khóc gào thét chẳng 
hạn những đứa con kêu la khi cha chết: Ai là người sẽ nuôi 
các con đây, ai là người lo cho các con đây, .. trong khi 
Allah mới là Đấng ban cấp và nuôi dưỡng cho các bề tôi của 
Ngài. Allah phán: 

ّةٖ  ﴿ آَ ََ ن  � َوَما ِم  َ�َ َّ ِ ِِ إ ض
َ ۡۡ اِِ � ِزُۡ�َه ر  ِ ا]٦:اسورواهود[ ﴾ َّ

Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn 
lương thực lại không do Allah cung cấp. (Chương 11 – 
Hud, câu 6). 

Còn riêng nước mắt và sự đau lòng buồn bã thì 
người bề tôi không bị khiển trách vì đó là cảm xúc tự nhiên 
của con người. Trong một Hadith được ghi lại rằng khi 
Ibrahim con trai của Thiên sứ  chết thì Người đã nói: 

َْزُنالاَلذِنَاابِِفَمتقَِكايَااإِبَْمتِهيمُا«ا
َُ ا َِ

ْ
َقل
ْ
ارَْدَمُيالاَلتل َعْ�َ

ْ
ُزلنُوَنااإَِناتل ْْ رلتهاا »كََم

ا.تل ارا

“Quả thật, con mắt biết khóc, trái tim biết buồn, và chia xa 
con cha thật tình rất đau buồn, này Ibrahim!” (Albukhari). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói:  
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ا َُا« الََش ال ُُدلَد
ْ
ََ اتْ ََ ا اَمْ  االَسَْساِمَنا َاِهِلَيِة

ْ
ابَِدْبوَىاتْ ََ ُيُوَ الالََد

ْ
رلتهاا»تْ

ا.تل اراالمالم

“Không phải tín đồ của Ta những ai đánh vào má, cấu xé 
quần áo, và kêu la than khóc như thời Jahiliyah” 
(Albukhari, Muslim). 

Nabi  đã trình bày rõ trong Hadith về lời hứa 
trừng phạt nghiêm khắc cho những ai làm những điều đi 
ngược lại với sự kiên nhẫn và chịu đựng về những mất mát 
đau buồn được Allah an bài: 

Thứ nhất: Đánh, tát vào má để tỏ ra đau thương 
một cách vật vã cho người chết. 

Thứ hai: Cấu xé quần áo, đây là hành động của 
những người thời Jahiliyah để biểu hiện lòng thương tiếc và 
đau buồn cho người chết. 

Nabi  chỉ đề cập đến hai việc đánh vào má và cấu 
xé quần áo vì đây là hai hành động mà những người của thời 
Jahiliyah thường làm nhất, và nếu như có đánh đập các bộ 
phận còn lại của cơ thể hoặc cấu xé cái gì đó thì cũng bị cấm 
tương tự. 

Thứ ba: Kêu la, gào thét để biểu hiện sự tiếc thương 
cho người chết như nói: Ôi trời ơi, sao lại bắt chúng tôi phải 
lìa xa nhau, ... 

Thiên sứ  chỉ nhắc đến những điều trên bởi vì 
chúng là những điều thường diễn ra, còn những hành động 
tương tự khác như đập vỡ đồ đạc, bỏ ăn bỏ uống, ... cũng 
đều bị cấm tương tự, và tất cả những hành động này đều 
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thuộc đại trọng tội bởi chúng khiến Thượng Đế nổi giận và 
phẫn nộ và không có sự kiên nhẫn và chịu đựng, đồng thời 
chúng là những hành động hành hạ thể xác, phá hoại của cải 
và kêu la gào thét một cách thái quá. 

Nabi  nói:  

َرتَداتهللاُاإَِذتا«ا
َ
َرتَدااأ

َ
ُعُقوَ�َةاِكاتّيْ�يَااَلذَِذتاأ

ْ
اتل ُ
َ
اَبَ َلال َ َْ

ْ
ااتهللاُابَِعدِْدهِاتْ بَِعدِْدهِاتكَاَ

ْمَاَكا
َ
ِقيَاَمِةااأ

ْ
ايَْوَ اتل ِِ ابِ

ََ اَحَلايَُو ِِ نْدِ
َِ
ابِ
ُِ ا.رلتهاتلتمِاالحانِا»َ�نْ

“Nếu Allah muốn điều tốt cho người bề tôi của Ngài thì 
Ngài sớm trừng phạt y trên thế gian (mỗi khi làm lỗi), còn 
nếu Ngài muốn xấu cho người bề tôi thì Ngài sẽ trì hoãn 
sự trừng phạt cho tội lỗi của y vào Đời Sau.” (Tirmizhi, và 
ông đã xác nhân rằng Hadith khá tốt). 

Khi nào Allah muốn tốt cho người bề tôi của Ngài 
thì Ngài sẽ sớm trừng phạt y trên cõi đời này với bệnh tật, 
hoặc mất đi người thân hoặc những chuyện đau buồn mất 
mát khác, bởi vì những đau thương mất mát đó sẽ xóa đi tội 
lỗi của y, và khi y đã được xóa hết tội lỗi trên thế gian thì y 
sẽ trở về với Allah với linh hồn trong sạch không tội lỗi, và 
bởi vì sự trừng phạt trên thế gian sẽ nhẹ hơn sự trừng phạt ở 
cõi Đời Sau. 

Như vậy, những tại họa, những hoạn nạn, mất mát 
đau thương là ân phước cho những ai biết kiên nhẫn chịu 
đựng bởi chúng là những điều xóa đi các tội lỗi. 

Và khi nào Allah muốn cho người bề tôi điều xấu thì 
Ngài sẽ bỏ mặc y trong tội lỗi, Ngài trì hoãn sự trừng phạt 
vào cõi Đời Sau bởi lẽ sự trừng phạt ở cõi Đời Sau sẽ nặng 
hơn, khắc nghiệt hơn và dữ dội hơn. 
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Và tình trạng của con người đối với hoạn nạn và tai 
họa sẽ khác nhau, có người là những người biết kiên nhẫn 
chịu đựng, chấp nhận những điều được Allah an bài, họ là 
những người được Allah hài lòng; có người là những người 
không biết kiên nhẫn chịu đựng, chỉ biết buồn bã và trách 
móc và không hài lòng thì họ là những người sẽ không được 
Allah hài lòng, như Nabi  có nói: 

ََزتِءامَا«ا
ْ
َمَءِاإَِناِبَظَماتْ

ْ
ااَلذَِناتهللاَااَياِبَظِماتل اقَْوًمااتْ�اَمَُهْماَ�َمْ ارَِلَ َِ َح

َ
إَِذتاأ

اتكَاَ ُطا ُِ اتكّمَ ااَلَمْ اَسِ َطافَلَ ُِ ا.رلتهاتلتمِاا»فَلَ

“Quả thật phần thưởng sẽ tương ứng với phần thử thách, 
và quả thật khi nào Allah yêu thương một nhóm người nào 
thì Ngài sẽ thử thách nhóm người đó, bởi thế, người nào 
biết hài lòng thì sẽ được Ngài hài lòng còn người nào căm 
phẫn thì sẽ bị Allah phẫn nộ và ghét bỏ.” (Tirmizhi). 

Như vậy, người nào hài lòng với những gì Allah đã 
an bài cho y thì y sẽ được Ngài ban thưởng còn ai tỏ thái độ 
căm phẫn về những điều mà Ngài đã an bài cho y thì Ngài sẽ 
giận dữ và bỏ mặc y. 

Và Hadith còn là bằng chứng khẳng định thuộc tính 
hài lòng và phẫn nộ cua Allah, Đấng Tối Cao. 

Sheikh Islam  nói: Sự khổ nạn giống như cái 
nóng và cái lạnh, khi nào người bề tôi biết rằng mình phải 
đối mặt với cái nóng và cái lạnh đó thì y sẽ không căm phẫn 
và cũng không quá đau buồn mà y sẽ chấp nhận và thích 
ứng. 
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Do đó, người Muslim phải biết kiên nhẫn và chịu 
đựng trước những khổ nạn mà Allah đã an bài, bởi vì những 
khổ nạn sẽ bôi xóa tội lỗi, nâng cấp người bề tôi và giúp 
người bề tôi tăng thêm ân phước và công đức, và sự kiên 
nhẫn chịu đựng về những khổ nạn là nguyên nhân được thu 
nhận vào Thiên Đàng của Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِِّ َجزَ  ﴿ ِ ََ إ و ٓ�ُِز ُم �ۡلَفا ۡم ُه ُه َّ َ
� ْ ٓوا ُ�َ َّ َِما  ۡوَم َ َ َۡ ُم � اترؤمنون[ ﴾  ١ۡ�ُتُه :اسورو

ا]١١١

Quả thật, TA (Allah) ân thưởng cho họ vào Ngày này 
(Ngày Phán Xét cuối cùng) về việc họ đã kiên nhẫn chịu 
đựng. Quả thật, họ là những người thành đạt. (Chương 
23 – Al-Mu’minun, câu 111). 

Và đừng ai nghĩ rằng mình sẽ an toàn không bao giờ 
phải chịu những khổ nạn và tai ách, bởi các vị Nabi còn phải 
chịu huống chi những ai khác, chẳng những thế các vị Nabi 
còn phải chịu khổ nạn nhiều hơn và dữ dội hơn những ai 
khác. Ông Abu Saeed Alkhudri  thuật lại: Tôi nói: Thưa 
Thiên sứ của Allah! Ai là người chịu nhiều khổ nạn nhất? 
Người  bảo: Các vị Nabi. Tôi hỏi: Sau đó là ai nữa? 
Người  nói:  

َفْقِماَحَلاَماا«ا
ْ
ُبْاََ�ابِال

َ
َحُدُهْمال

َ
اِلُوَناإِْناَكَناأ ََ َعدَاَءَواَُُماتك

ْ
اتل
َ
َحُدُهْماإَِ

َ
ُداأ ِ�َ

ا ابِاكَمَخاِء َحُدُ�ْم
َ
اأ اَ�ْفَمُم اَكَما َمَِء

ْ
ابِال َْفَمُم

َ
ال َحُدُهْم

َ
اأ اَكَن اَلذِْن َّو�َها رلتهاا»ُُ

ا.تب اماجِ
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“Sau đó là những người ngoan đạo, nếu một trong số họ bị 
thử thách bởi cái nghèo đến nỗi chỉ có mỗi một cái áo che 
thân thì y lại vui vì được khổ nạn giống như y vui vì được 
thịnh vượng và sang giàu.” (Ibnu Ma-jah). 

Nabi  có nói trong một Hadith khác: 

ااَمْ ايُمِِداتهللاُا«ا ُِ اِمنْ ِْ َِ تايُ اَخْ ً ِِ ا.رلتهاتل اراا»بِ

“Ai mà Allah muốn điều tốt cho y thì Ngài sẽ giáng điều 
khổ nạn cho y” (Albukhari). 

Nabi  cũng nói: 

ا اإِْنا« ُمْؤِمِ 
ْ
اكِل
َ
اإَِ َحٍد

َ
األ اَذتَك اَللَسَْس اَخْ م ُِ اُكَ ْمَمُه

َ
اأ اإَِن ُمْؤِمِ 

ْ
اتك ْمِم

َ
األ َبَ دًا

ََا افَ َ�َ ََ تُءا َ ََ ا ُِ اَ�اْ ََ
َ
اَلذِْناأ ُ

َ
َناَخْ ًتال ََ تُءاَشَتَمافَ اَسَ ُِ اَ�اْ ََ

َ
اأ ُ

َ
رلتهاا»َناَخْ ًتال

ا.مالم

“Thật tuyệt vời và đáng ngạc nhiên cho mọi việc của người 
có đức tin, quả thật tất cả mọi sự việc của y đều là tốt đẹp, 
và điều này sẽ không ai có được ngoại trừ người có đức 
tin, nếu có niềm vui và phúc lành đến với y thì y tạ ơn 
Allah rồi Ngài sẽ ban cho y điều tốt đẹp còn nếu khi có khổ 
nạn đến với y thì y kiên nhẫn chịu đựng rồi Ngài cũng sẽ 
ban cho y điều tốt đẹp” (Muslim). 

Điều tốt đẹp dành cho người tạ ơn Allah là sự được 
ban thêm điều tốt lành. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡم  ﴿ َرَ�ُ�  ََ َّ َ
ََ ُ َۡ ۡمۖ ۡ نُّ� َد زِ�

َ َۡ ۡم  َُ َۡ َُ َش ِن  ا]٧:اسورواإبمتهيم[ ﴾لَس
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Và (hãy nhớ) khi Thượng Đế (Allah) của các ngươi đã 
công bố: “Nếu các ngươi biết ơn, TA sẽ ban thêm ân huệ 
cho các ngươi. (Chương 14 – Ibrahim, câu 7). 

Còn điều tốt đẹp dành cho những người biết kiên 
nhẫn và chịu đựng trước những khổ nạn là được Allah ban 
cho ân phước, công đức và được Ngài thương xót và tha thứ 
tội lỗi. 

Al-Fadhil  nói: Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao 
giao ước với người bề tôi có đức tin của Ngài bằng sự thử 
thách những khổ nạn giống như một người đàn ông giao ước 
với vợ của y bằng những điều tốt. 

Và ông cũng nói: Người bề tôi sẽ không thực sự có 
đức tin Iman cho đến khi nào y biết xem khổ nạn là ân huệ 
và sự an khang thịnh vượng là tai họa. 

Và con người trên cuộc sống trần gian nay nằm giữa 
hai trường hợp: hoặc là bị thử thách bởi sự an khang thịnh 
vượng để xem y biết ơn như thế nào, hoặc là bị thử thách bởi 
những khổ nạn để xem y kiên nhẫn và chịu đựng như thế 
nào. 

Sheikh Islam  nói: Đối với ân huệ của sự khổ nạn 
là ân phước cho sự kiên nhẫn và chịu đựng, còn đối với ân 
huệ của niềm vui và hạnh phúc là kiên nhẫn tuân lệnh và 
phục tùng Allah, thử thách bởi sự an khang thịnh vượng 
đáng sợ hơn thử thách bởi những khổ nạn, cái nghèo khó cải 
thiện con người nhiều hơn còn sự giàu có chỉ cải thiện được 
rất ít người, cũng vì vậy nên những bề tôi được vào Thiên 
Đàng đa số là những người thuộc tầng lớp nghèo khó, và cả 
hai trường hợp: khổ nạn và sự an khang thịnh vượng đều cần 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

420 

đến sự kiên nhẫn và tri ân, tuy nhiên, trong sự an khang 
thịnh vượng có sự hưởng thụ còn trong sự khổ nạn phải gánh 
chịu nỗi đau cho nên người ta thường nhắc đến sự trị ân 
trong an khang thịnh vượng và kiên nhẫn trong sự khổ nạn. 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã dạy chúng ta lời 
nói khi chúng ta gặp phải khổ nạn, Người nói: 

ا ا« يدَةم َِ اُم ُِ يدُ َِ ارُ اُمْاِلٍم اِمْ  اتهللاُاَما َمَمُه
َ
اأ اَما اِ�ِااَ�يَُقوُل اَرتِجُعوَنااإِنَا ِِ ْ

َ
اإِل َلذِنَا

ْخِلْفاِلاَخْ ًتاِمنَْها
َ
يبَِلاَلأ َِ ُجْمِ�اِكاُم

ْ
ْخلََفا.اتكلَُهَماأ

َ
اأ
َ
ُاَخْ ًتاِمنَْهاااتهللاُاإَِ

َ
ا»ل

ا.تهامالمرل

“Bất cứ người Muslim nào khi gặp phải điều khổ nạn nói 
điều mà Allah bảo y nói: “Inna lillah wa inna ilayhi ro-
ji’un, ollo-humma’ jurni fi musi-bati wa akhlif li khoiran 
minha” “Quả thật, bầy tôi là của Allah và bầy tôi phải 
quay về với Ngài, lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban công 
đức và ân phước cho bề tôi trong khổ nạn này của bề tôi 
và xin Ngài hãy bù lại cho bề tôi điều tốt đẹp hơn” thì 
Allah sẽ bù cho y điều tốt đẹp khác tốt hơn” (Muslim).  

Và quả thật, Allah đã qui định lời “Inna lillah wa 
inna ilayhi ro-ji’un” “Bầy tôi là của Allah và bầy tôi phải 
quay trở về với Ngài” làm lời nói cho những ai gặp khổ nạn 
và tai kiếp để được Ngài thương xót và cứu rỗi. 

Những khổ nạn và tai họa luôn khác biệt nhau, tuy 
nhiên, khổ nạn và tai họa lớn nhất là khổ nạn và tại họa của 
tôn giáo, nó lớn hơn các khổ nạn và tai họa của cõi trần gian 
và cõi Đời Sau, bởi vì tôn giáo là điều quyết định sự thắng 
lợi hay thất bại thảm hại. 
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Cầu xin Allah phù hộ và hướng dẫn bầy tôi luôn là 
những người biết kiên nhẫn chịu đựng trong đức tin Iman, và 
xin Ngài hãy làm cho bầy tôi thành những người được Ngài 
ban cho ân phước và công đức một cách không tính toán. 
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Nói Về Riya’ 
Người Muslim trong cõi trần gian này đi tìm kiếm 

sự hài lòng của Thượng Đế của y và họ luôn phấn đấu để 
đến được nơi Thiên Đàng của Ngài với những việc làm 
ngoan đạo và thiện tốt. Nhưng những việc làm ngoan đạo và 
thiện tốt phải được thực hiện bằng cả trái tim và tấm lòng vì 
Allah, nếu không thì tất cả những việc làm đó trở thành 
Riya’, điều mà Allah cảnh báo và nghiêm cấm, một đại trọng 
tội thuộc tiểu Shirk, tuy nhiên nếu những việc làm đó được 
thực hiện là do sợ một con người nào đó thì từ tiểu Shirk trở 
thành đại Shirk. Bởi thế, điều kiện để việc làm được chấp 
nhận nơi Allah thì nó phải được thực hiện một cách thành 
tâm vì Allah, không vướng vào một điều gì từ Shirk và 
Riya’, cho nên người Muslim phải biết và cảnh giác tránh xa 
hai thứ đó. 

Riya’ là việc người bề tôi phô trương sự thờ phượng, 
việc ngoan đạo hay việc thiện tốt cho mọi người nhìn thấy, y 
cố gắng thực hiện và làm tốt chúng trước mặt mọi người để 
họ khen ngợi và ca tụng y. 

Học giả Al-Hafizh nói: Riya’ là sự phô trương việc 
hành đạo với tâm niệm để người đời nhìn thấy và khen ngợi. 

Riya’ là sự Shirk trong tâm niệm, người nào làm 
một việc gì đó vì ai khác ngoài Allah hay vì mục đích nào đó 
của trần gian thì y đã Shirk với Allah trong tâm niệm của y. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ٓ َما َّ ِ �ََ�ۖ قُۡل إ و  نَا
َ

مۡ  � ۡثلُُ� ِ  ّمِ ۡم إ ُٰهُ� ََ ِ ٓ إ َما َّ َ
ٰ إَِ�ّ � ََ ُو ۖدۖ ُ ِٰح ََ  ۖ ٰه سوروا[ ﴾  ََ

ا]١١٠:اتكتهف

Hãy bảo họ (Muhammad!): Quả thật, Ta chỉ là một con 
người phàm tục giống như các ngươi mà thôi, chỉ có điều 
là Ta được mặc khải cho biết rằng quả thật Thượng Đế 
của các ngươi chỉ có một Thượng Đế duy nhất (Chương 
18 – Al-Kahf, câu 110). 

Allah ra lệnh bảo Nabi của Ngài, Muhammad  nói 
với nhân loại: Quả thật, Ta chỉ là một người phàm giống các 
người tức Nabi cũng chỉ là một con người phàm tục chứ 
không có quyền năng của một thần thánh hay có một thuộc 
tính tối cao nào đó của Đấng Chủ Tể, mà tất cả những quyền 
năng và mọi thuộc tính tối cao đều thuộc về một mình Allah 
duy nhất, không một ai (vật gì) có thể chia sẻ với Ngài. Cho 
nên Ngài phán: 

﴿  ْ وا َُۡج َ ُ ََ ن َ� َم َۡ �ٗ َم َمۡل َ� فَۡلَيۡع ِۦ  ِه َرّ� آَء  َُ ِ ٰلِحٗ ل ََ   ِ�ُۡ�  ََ َو بَ ا  ِهِۦٓ ۡك َِعِ َرّ�  ِ ة ََ ا
 � َد  َح

َ
ا]١١٠:اتكتهفا سورو[  ﴾ ١أ

Do đó, người nào mong muốn được gặp Thượng Đế của 
y thì hãy làm việc thiện tốt và chớ đừng Shirk với 
Thượng Đế của y một ai (vật) khác trong lúc thờ phượng 
Ngài (Chương 18 – Al-Kahf, câu 110). 

Allah phán bảo rằng ai mong được nhìn thấy Ngài ở 
cõi Đời Sau  thì hãy làm việc thiện tốt và chớ đừng Shirk 
với Thượng Đế của y một ai (vật) khác trong lúc thờ 
phượng Ngài tức đừng Riya’ mà hãy thành tâm hướng về 
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một mình Ngài duy nhất và noi theo sự chỉ dạy và đường lối 
của Thiên sứ của Ngài . 

Ibnu Qayyim  nói: tức chỉ có một Thượng Đế duy 
nhất, đó chính là Allah, cho nên tất cả mọi thờ phượng phải 
chỉ được phép hướng về Ngài, và việc hành đạo và thiện tốt 
phải thành tâm hướng về Allah không có Riya’ và phải theo 
đúng Sunnah của Nabi . Và câu Kinh là bằng chứng chỉ ra 
căn bản của tôn giáo mà Allah cử Thiên sứ của Ngài mang 
nó đến cho nhân loại là sự thành tâm trong việc thờ phượng 
Ngài, không tổ hợp với ai (vật gì) khác ngoài Ngài, và sự 
nghiêm cấm là cấm toàn bộ Shirk chứ không kể ít hay nhiều, 
lớn hay nhỏ. 

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

ا اتهللاُا« َكااقَاَل ْشَ
َ
اأ اَ�َمًم اَبِمَل اَمْ  اتكّاِْك اَبِ  ِء ََ اتكّاَ َِ ِْ

َ
اأ نَا
َ
اأ
َ
اَلَ�َعال َ�دَارََك
الَا ُِ اُ

ْ
ْ ِىارََم�

َِ اَمِعا ِِ اِ�ي ُِ َك ا.رلتهامالما»ِشْ

“Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: TA bất cần đến 
đối tác chia sẻ, người nào làm một việc làm Shirk với TA 
(tức tổ hợp ai (vật gì) với Ngài) thì TA sẽ bỏ mặc y với kẻ 
mà y đã tổ hợp” (Muslim). 

Tức TA (Allah) đã đủ khồng cần đến ai khác chia sẻ 
quyền năng và không một ai xứng đáng được thờ phượng 
cùng với Ngài, bởi Ngài là Đấng Tối Cao, Ngài không cần 
bất cứ ai mà tất cả mọi sự vật đều lệ thuộc và cần đến Ngài, 
dó đó, ai làm một việc làm nào đó không toàn tâm và chân 
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thành vì một mình Ngài mà còn vì ai khác thì Ngài sẽ không 
chấp nhận. 

Shadad bin Aws  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

ا ايَُمتِئا« َدَ  ََ ارَ اَلَمْ  َك ْشَ
َ
اأ اَ�َقْد ايَُمتِئ اَ  ََ ا اَلَمْ  َك ْشَ

َ
اأ اَ�َقْد ايَُمتِئ �َ ََ ا َمْ 

ْشَكَا
َ
َكاِباَبَزالََجَلاَ�قُااإَِناتهللاَا َ�َقْداأ ْشَ

َ
َكاِباَمْ اأ ْشَ

َ
اقَِايٍماكَِمْ اأ اَخْ ُ نَا

َ
وُلاأ

ا ّ ِِ اَن
ُِ نَااَ�نْ

َ
اَلأ ِِ َكابِ ْشَ

َ
ِىاأ

َ
اتل ِِ ِِ � اَلَ�ثُِ ُهاكَِاِ ُِ

اقَِليلُ ُِ ا»َشسْئاًافََِِناَحْشَدهُاَ�َملَ
ا.رلتهاأحد

“Ai dâng lễ nguyện Salah chỉ để được thiên hạ nhìn thấy 
thì y đã làm Shirk với Allah, ai nhịn chay để được thiên hạ 
nhìn thấy thì y đã làm Shirk, và ai bố thí cho người nghèo 
để thiên hạ nhìn thấy thì đã làm Shirk. Quả thật, Allah, 
Đấng Tối Cao phán: Quả thật, TA là Đấng tốt hơn những 
kẻ được tổ hợp cùng với TA. Người nào Shirk với TA một 
điều gì đó, dù ít hay nhiều thì quả thật TA luôn bất cần 
đến nó.” (Ahmad). 

Tức là người nào có tâm niệm làm một việc làm nào 
đó vì một ai khác từ tạo vật của Allah thì Ngài sẽ bỏ mặc y 
và không chấp nhận việc làm của y. 

Ibnu Qayyim  nói: Tiểu Shirk như Riya’, thề thốt 
với ai (vật gì) ngoài Allah, một người nói: đó là điều Allah 
và anh muốn hoặc đây là điều do Allah và do anh, hoặc cũng 
may là có Allah và anh, hoặc là tôi phó thác cho Allah và 
cho anh, hoặc là nếu không nhờ Allah và anh thì sự việc sẽ 
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như thế này thế này,... và những câu nói này có thể trở thành 
tội Shirk lớn hơn tùy theo mức độ tâm niệm của người nói. 

Và không ai bất đồng quan điểm khi nói Ikhlas (sự 
thành tâm) và sự noi theo đường lối của Thiên sứ là hai yếu 
tố quyết định giá trị của việc làm và khiến việc làm được 
chấp nhận nơi Allah, Đấng Tối cao. AlFadhil nói về lời phán 
của Allah ﴿  ۚ �ٗ ُن َ�َم ََ ۡح

َ
أ ۡم  �َُُ

َ
ۡم � َوُ� َۡبلُ َِ﴾  Để xem ai trong các 

ngươi làm tốt (Chương 67 – Al-Mulk, câu 2): tức xem ai 
trong các ngươi thành tâm vì Allah và làm đúng theo đường 
lối chỉ đạo. Do đó, việc làm được thực hiện một cách thành 
tâm vì Allah nhưng lại không được thực hiện theo đúng 
đường lối chỉ dạy và hướng dẫn của Nabi  thì sẽ không 
được Allah chấp nhận, còn nếu như làm đúng theo đường lối 
chỉ dạy và hướng dẫn của Nabi  nhưng lại không có sự 
thành tâm vì Allah thì tương tự cũng không được chấp nhận. 

Như vậy, bắt buộc phải thành tâm vì Allah và làm 
đúng theo đường lối của Thiên sứ . 

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

َمِايِحاتَيَجاِلا«ا
ْ
ْماِبنِْدىاِمَ اتك ُِ ْخوَُفاَبلَيْ

َ
ُ�ْمابَِمااُهَواأ ْخِ�ُ

ُ
ََاأ
َ
نَاا.ا»أ

ْ
قَاَلاقُل

ابََ�ا ا. اَ�َقاَل ايََمىاِمْ ا« اكَِما ُِ َمرَ ََ ا  ُ�ّ َ ُُ اَ� �ّ ََ ايُ اتكَمُجُل اَ�ُقوَ  ْن
َ
اأ ّ َِ

ْ
اتْ تكّاُْك

ا.جِرلتهاأحدالاتب اماا»َ�َظِمارَُجٍلا

“Các người có muốn Ta cho các người biết điều mà Ta lo 
sợ cho các người hơn cả Masih Dajjal không?”. Các 
Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng tôi muốn biết. 
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Người  nói: “Đó là Shirk ẩn mình (khó nhận dạng): một 
người dâng lễ nguyện Salah, y trang hoàng lễ nguyện 
Salah của mình vì thấy một người đang nhìn y.” (Ahmad, 
Ibnu Ma-jah). 

Thiên sứ của Allah  cảnh báo cộng đồng tín đồ 
của Người về sự thử thách của Masih Dajjal, đó là một 
người đàn ông Kafir chuyên nói dối (có thể nói là một tên ảo 
thuật xuất chúng của mọi thời đại) xuất hiện vào thời đại rất 
cận kề với ngày tận thế, hắn tự xưng là Thượng Đế, hắn đã 
thu phục rất nhiều người theo hắn, hắn đi khắp cả trái đất, xứ 
sở nào, quốc gia nào, làng mạc và mọi hẻm hóc hắn đều đi 
qua, ngoại trừ Makkah và và Madinah thì hắn không thể vào 
được vì có các Thiên thần canh gác và ngăn chặn hắn, rồi 
sau đó, hắn bị Nabi Ysa  tiêu diệt.  

Và quả thật, Nabi  đã cầu xin Allah che chở và 
cứu rỗi thoát khỏi hắn trong các lễ nguyện Salah, Người nói: 

ُبوُذابَِكا «
َ
َمِايِحاتَيَجالِااَلأ

ْ
ا.رلتهاتل اراا» ِمْ افِاْنَِةاتك

“Bề tôi cầu xin Ngài (Allah) che chở khỏi sự thử thách từ 
Masih Dajjah!” (Albukhari). 

Nabi  bảo các tín đồ Du-a cầu xin Allah che chở 
và cứu rỗi thoát khỏi Masih Dajjal vào cuối lễ nguyện Salah, 
Người  nói: 
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ا يَاََعوَذْا«
ْ
افَل َحُدُ�ْم

َ
اأ اَََشَهَد ْرَ�يٍاابِاهللاِااإَِذت

َ
اأ اَ�ُقْوُلااِمْ  ابَِكا: ُبوُْذ

َ
اأ اإِّ�ْ ِمْ ااتكلُهَم

تِ اَجَهنََمالَا َِ الَا َب َقْ�ِ
ْ
تِ اتل َِ ا ِمْ اَب َمَماِتاَلِمْ اَشّ

ْ
اَلتك يَا ْْ َم

ْ
اتك فِاْنَِةا ِمْ افِاْنَِة

َمِايِحاتَيَجاِلا
ْ
ا.هامالمرلتا»تك

“Khi nào ai đó trong các người Tashahhud thì y hãy cầu 
xin Allah che chở và cứu rỗi tránh khỏi bốn điều, y nói: 
Ollo-humma inni a’u-zhu bika min ‘azha-bi jahannam wa 
min ‘azha-bil qabri wa min fitnatil mahya wal mama-t wa 
min sharri fitnatil masi-hal dajja-l (Lạy Allah, quả thật bề 
tôi xin Ngài hãy che chở và cứu rỗi bề tôi thoát khỏi hình 
phạt Hỏa ngục, hình phạt của cõi mộ, khỏi sự thử thách 
của cuộc sống và cái chết và khỏi điều xấu của Masih 
Dajjal)” (Muslim). 

Và Hadith này là bằng chứng cho thấy lòng thương 
xót và nhân từ của Thiên sứ  đối với cộng đồng tín đồ của 
Người, và Người rất quan tâm và lo sợ cho họ. 

Người  đã lo sợ cho cộng đồng tín đồ của Người 
rơi vào Shirk mà không hay biết nhất là đối với dạng Shirk 
nhẹ nhàng và kín đáo khó nhận biết và đó là Riya’. 

Người  đã phân tích Riya’ qua một hình ảnh thí 
dụ rằng: đó là một người đàn ông dâng lễ nguyện Salah, y cố 
gắng chỉnh chu lễ nguyện Salah của y bằng cách đứng thật 
lâu và thật nghiêm trang vì thấy có người đang nhìn ngắm y, 
có nghĩa là tâm niệm của y trong việc chu đáo thực hiện lễ 
nguyện Salah là để mọi người khen ngợi và tán tụng y mà 
thôi chứ không vì Allah. 
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Việc làm khi bị dính vào Riya’ thì sẽ không nằm 
ngoài hai trường hợp: 

Thứ nhất: Ngay từ đầu việc làm đó là Riya’,  nó trở 
nên vô giá trị không được Allah chấp nhận từ đầu đến cuối. 

Thứ hai: Việc làm lúc đầu là toàn tâm hướng về 
Allah nhưng sau đó Riya’ lại dính vào, nếu như một người 
đấu tranh để loại bỏ nó ra thì không vấn đề gì nhưng nếu như 
y không chịu đấu tranh để loại trừ nó thì việc làm sẽ mất giá 
trị ở những phần có Riya’. 

Nhưng không phải là Riya’ nếu như một người 
Muslim thành tâm hành đạo vì Allah rồi Allah rót vào trái 
tim của những người có đức tin và họ đã yêu thương và khen 
ngợi y. Quả thật, khi Nabi  được hỏi: “Người nói gì về 
một người làm việc thiện tốt vì Allah và được mọi người 
khen ngợi?”. Và trong một lời dẫn khác: “Người nói gì về 
một người làm việc thiện tốt vì Allah và được mọi người yêu 
thương?”. Người  bảo:  

ُمْؤِمِ ا«ا
ْ
ِجُلاُِْاَىاتك ََ َكا

ْ
ا.المرلتهاما»رِل

“Đó là điềm báo vui mừng của người có đức tin” (Muslim). 

Annawawi  nói: Các học giả nói rằng ý nghĩa của 
“điềm báo vui mừng” là bằng chứng cho thấy Allah đã hài 
lòng và yêu thương y và Ngài khiến cho tạo vật của Ngài 
yêu thích y. 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen : Không phải 
là Riya’ khi một người vui mừng vì mọi người biết về sự thờ 
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phượng của y bởi vì đây chỉ là niềm vui sau khi thờ phượng 
đã được hoàn tất. 

Riya’ là một căn bệnh, người bề tôi cần phải điều trị 
kịp thời và rèn luyện bản thân sự thành tâm, tiêu biểu các 
cách điều trị Riya’: 

- Đấu tranh bản thân sao cho tâm niệm luôn hướng 
đến một mình Allah duy nhất. 

- Luôn nhớ đến Allah rằng Ngài là Đấng duy nhất 
đáng được thờ phượng, nhận biết cái nguy của Riya’ rằng nó 
làm mất giá trị các việc làm và khiến chủ nhân của nó mang 
tội với Allah. 

- Luôn nghĩ đến cái chết và sự mê sản của nó, nghĩ 
đến cõi mộ và nghĩ đến cuộc sống Đời Sau. 

- Tìm sự cứu rỗi nơi Allah với sự cầu nguyện Ngài. 
Quả thật Nabi  đã thường cầu nguyện Allah và dạy các 
bạn đạo với lời Du-a: 

اَ�ْعلَُما«ا ََ اَل�َْااَْغِفُمَكاكَِماا ُِ ْنا�ُْاَِكابَِكاَشسْئاًاَ�ْعلَُم
َ
اَ�ُعوُذابَِكاِمْ اأ ُهَماإِنَا

 »تكلَ
ا.رلتهاأحد

“Ollo-humma inna na’u-zhu bika min an nushrika bika 
shayan na’lamuhu wa nastaghfiruka lima la na’lam” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở 
bề tôi tránh khỏi việc bề tôi làm Shirk với Ngài một điều gì 
đó mà bề tôi biết và bề tôi cầu xin Ngài tha thứ cho bề tôi 
về điều gì mà bề tôi không hay biết.” (Ahmad). 
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Quả thật, điều khiến người bề tôi nuối tiếc nhất vào 
Ngày Phán Xét đó là khi y nhìn thấy mình bị mất đi những 
ân phước chỉ vì đã không thành tâm trong việc thờ phượng 
Allah, còn những người luôn thành tâm trong việc thờ 
phượng Ngài lại rất hạnh phúc với các việc làm mà họ đã 
làm. Do đó, người Muslim phải luôn toàn tâm toàn ý hướng 
về một mình Allah trong các việc làm thờ phượng của mình 
bởi Allah là Đấng Hằng Giàu Có và Quảng Đại, Ngài không 
chấp nhận bất cứ việc làm nào ngoại trừ nó được thực hiện 
vì một mình Ngài duy nhất. 
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Một Người Hành Đạo Vì Muốn Được Lợi Ích 
Trần Gian Là Điều Shirk 

Islam là tôn giáo của tâm niệm, nó là đức tin Iman 
nơi Allah và độc tôn hóa Ngài trong Rububiyah(6), 
Uluhiyah(7) và Asma wassifat(8), là đức tin Iman nơi các 
Thiên thần của Ngài, các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên 
sứ của Ngài, Ngày Tận thế và số mệnh đã được định sẵn tốt 
hay xấu; là sự thờ phượng một cách trọn vẹn, phủ phục tuyệt 
đối, hài lòng tôn giáo của Ngài, và tin tưởng vào Thiên sứ 
của Allah  một cách không nghi ngờ bất cứ điều gì. 

Islam là một hệ thống luật cam kết trong chương 
trình giảng dạy và làm việc, trong các thỏa thuận và cơ quan 
tư pháp, trong quản trị và hành chính và trong cá nhân và tập 
thể. 

Quả thật, Islam là một cuộc sống mang tính thờ 
phượng, nó làm cho người Muslim luôn thắt chặt trái tim của 
mình với Thượng Đế để tìm kiếm sự hài lòng nơi Ngài trong 
tất cả mọi sự việc. 

Sự thành tâm vì Allah là căn bản của tôn giáo, là 
linh hồn của Tawhid và sự thờ phượng. Sự thành tâm vì 
                                                           
(6) Rububiyah: Tin rằng Allah là Đấng Tạo Hóa vũ trụ và mọi vạn vật, 
Ngài là Đấng Điều hành, Chi phối, Ban Cấp, Nuôi Dưỡng, và là Đấng làm 
cho sống và làm cho chết. 
(7) Uluhiyah: Tin rằng Allah là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng, 
không có ai (vật gì) có thể chia sẻ với Ngài trong điều này. 
(8) Asma wassifat: Tin rằng Allah có các tên gọi và những thuộc tính Hoàn 
mỹ, Tối Cao và Ưu Việt, tin và thừa nhận tất cả những tên gọi, những 
thuộc tính mà Ngài đã cho biết trong Qur’an cũng như được vị Thiên sứ 
của Ngài cho biết, không được so sánh, suy diễn hay phủ nhận chúng. 
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Allah có nghĩa là người bề tôi định tâm làm một điều gì đó 
là hoàn toàn vì Ngài, vì ân phước ở nơi Ngài, mọi hành động 
và mọi việc làm ngoan đạo của y đều hướng về Allah, y chỉ 
mong muốn được ban thưởng ở cuộc sống Đời Sau chứ 
không hề quan tâm và mong mỏi một điều gì từ lợi ích của 
trần gian. Và đó là sự trọn vẹn của đức tin Iman và giáo lý 
Tawhid. 

Và một trong những điều phủ nhận căn bản của 
Tawhid là một người làm một việc làm ngoan đạo và thiện 
tốt nào đó vì muốn được người đời khen ngợi, tôn vinh hoặc 
vì muốn đạt được lợi ích của trần gian. Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

﴿  ََ ِۡيَها  وَُهۡم  ِۡيَها  ۡم  ٰلَُه َٰ ۡع
َ

أ ۡم  ِه ۡ ََ ِ ُوَّفِ إ ََِتَها ن �ِ ز َو َيا  َۡ �َ ٰوةَ � َي َ�ۡ ُد � �َُُِ ََ ن َ� َم
 ََ و َُ واْ  ١ُ�ۡبَخ َنُع َّ َما  وََحبَِط   ۖ ُر ّّا � َّ ِ إ  ِ ة ََ ِِ �لِخ ۡم  ََ لَُه ۡۡ َن لَ ُ ِ َّ َِك � س ٰ َٓ ْو

ُ
أ

َ�ِٰنلۖ  َو ُو ِۡيَها  ََ ّما َ�ن و َملُ َ�ۡع ا]١٦لا١٥:اهود سورو[ ﴾  ١اْ 

Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống trần 
tục thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và TA sẽ 
không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. Nhưng họ sẽ là 
những kẻ không hưởng được gì ở Đời sau ngoài ngọn lửa 
nơi Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận thấy rằng công trình 
của họ nơi trần gian sẽ tiêu tan và việc làm mà họ đã 
từng làm nơi đó chỉ là vô nghĩa. (Chương 11 – Hud, câu 
15, 16). 

Allah cho chúng ta biết rằng ai làm một việc làm 
thiện tốt nào đó vì muốn được lợi ích của trần gian thì đó là 
tiểu Shirk phủ định sự trọn vẹn của Tawhid căn bản, làm mất 
hết giá trị của các việc làm, và nó mang tội trạng lớn hơn cả 
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Riya’ bởi vì nó là sự mong muốn cõi trần và sự mong muốn 
này có thể ở trên nhiều việc làm còn Riya’ có thể chỉ ở trong 
một việc làm đơn lẻ nào đó. 

Sự giống nhau và khác nhau giữa Riya’ và việc một 
người làm việc thiện tốt vì lợi ích trần gian: 

Riya’ và việc một người làm việc thiện tốt vì lợi ích 
trần gian giống nhau ở chỗ là cả hai đều không định tâm vì 
Allah và cõi Đời Sau, và cả hai đều phủ định sự trọn vẹn của 
Tawhid căn bản. 

Còn sự khác nhau: Người Riya’ là người làm việc 
thiện tốt vì muốn được người đời khen ngợi và ca tụng và nó 
có thể chỉ với một việc làm nào đó đơn lẻ; riêng người làm 
việc thiện tốt vì muốn đạt được lợi ích trần gian là người 
muốn của cải vật chất, danh lợi và địa vị và sự mong muốn 
của y có thể qua rất nhiều việc làm. 

Adhdhahak nói: Ai trong những người có đức tin 
làm một việc làm thiện tốt nhưng không có lòng Taqwa thì 
chỉ được ban thưởng phần thưởng ở cõi trần. 

Qata-dah  nói: Allah phán rằng người nào yêu 
thích và coi trọng cõi đời trần gian và đặt hết tâm huyết vào 
việc tìm kiếm lợi ích của nó, Allah sẽ ban thưởng cho y trên 
trần gian theo các việc làm thiện tốt của y, nhưng sau đó ở 
cõi Đời Sau người đó chẳng có một việc thiện tốt nào để 
được Ngài ban thưởng; riêng đối với người có đức tin thực 
sự thì sẽ được Ngài ban thưởng không những ở trên thế gian 
này mà ngay cả ở Đời Sau. 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói với ý 
nghĩa: “Quả thật, những người đầu tiên bị đưa ra xét xử vào 
Ngày Phán Xét đó là người đàn ông hiểu biết thông thạo 
kinh Qur’an, người đàn ông đi chiến đấu cho con đường 
chính nghĩa của Allah và người đàn ông có rất nhiều tiền 
của.  

Allah tra hỏi người hiểu biết và đọc thông thạo 
Qur’an: Chẳng phải là TA đã dạy ngươi những điều mà TA 
đã mặc khải xuống cho vị Thiên sứ của TA? Y nói: Vâng, 
thưa Thượng Đế của bề tôi  đúng là như vậy. Ngài hỏi: Vậy 
ngươi đã làm gì với những gì TA đã dạy cho ngươi? Y nói: 
Dạ thưa, cả ngày lẫn đêm bề tôi luôn dâng lễ nguyện Salah 
vì Ngài. Allah phán bảo y: Người nói láo. Các Thiên thần 
đồng thanh nói với y: Ngươi nói láo. Allah phán: Thật ra 
ngươi chỉ muốn người đời khen ngợi ngươi là một nhà thông 
thái đọc xướng Qur’an hay, thực chất đó chỉ là lời tán 
thưởng của người đời. 

Allah tra hỏi đến người đã đi chiến đấu vì con đường 
chính nghĩa của Allah: TA đã cho ngươi sức mạnh về thể 
chất, tinh thần dũng mãnh và tài đánh chiến, vậy ngươi đã 
làm gì với ân huệ TA ban cho? Y nói: Dạ thưa, bề tôi đã 
dùng nó để chiến đấu vì chính nghĩa của Ngài. Allah phán: 
Ngươi nói láo. Các Thiên thần đồng thanh nói: Ngươi nói 
láo. Allah phán bảo: Thật ra ngươi đi chiến đấu chỉ vì muốn 
người đời ca ngợi và lưu danh ngươi là người anh dũng, gan 
dạ, thực chất chỉ là tiếng rao của người đời. 

Allah tra hỏi đến người có nhiều tiền của, y nói rằng 
y dùng tiền của y có được vào con đường chính nghĩa của 
Allah và Allah đã phủ nhận rằng y nói láo, thực ra y làm vậy 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

436 

vì chỉ để người đời khen ngợi và ca tụng y là người rộng rãi 
và nhân hậu, thực chất chỉ là tiếng đồn của người đời mà 
thôi.”. Sau đó, Abu Huroiroh nói: Những người đó là những 
người đầu tiên bị đốt trong Hỏa Ngục vào Ngày Phán Xét, 
và những người thật ra có các việc làm thiện tốt và ngoan 
đạo, tuy nhiên, họ thực hiện chúng không hoàn toàn vì 
Allah. Mu’a-wiyah khi nghe điều này ông nói: Allah đã 
trung thực với lới phán của Ngài: 

 ﴿  ََ ِۡيَها  َوُهۡم  ِۡيَها  ۡم  ٰلَُه َٰ ۡع
َ

أ ۡم  ِه ۡ ََ ِ ُوَّفِ إ ََِتَها ن �ِ ز َو َيا  َۡ �َ ٰوةَ � َي َ�ۡ ُد � �َُُِ ََ ن َ� َم
 ََ و َُ َِك  ١ُ�ۡبَخ س ٰ َٓ ْو

ُ
واْ  أ َنُع َّ َما  وََحبَِط   ۖ ُر ّّا � َّ ِ إ  ِ ة ََ ِِ �لِخ ۡم  ََ لَُه ۡۡ َن لَ ُ ِ َّ �

َ�ِٰنلۖ  َو ََ  ِۡيَها  و َملُ َ�ۡع ُواْ  ا]١٦لا١٥:اهود سورو[ ﴾  ١ّما َ�ن

Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống trần 
tục thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và TA sẽ 
không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. Nhưng họ sẽ là 
những kẻ không hưởng được gì ở Đời sau ngoài ngọn lửa 
nơi Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận thấy rằng công trình 
của họ nơi trần gian sẽ tiêu tan và việc làm mà họ đã 
từng làm nơi đó chỉ là vô nghĩa. (Chương 11 – Hud, câu 
15, 16). 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab , khi ông 
được hỏi về câu Kinh này, ông nói: Đó là sự nhắc nhở những 
người Salaf về các việc làm mà con người làm ngày nay, họ 
làm mà không biết ý nghĩa thực sự của nó. Đó là những việc 
làm ngoan đạo và thiện tốt mà đa số người trong ngày nay 
làm như dâng lễ nguyện Salah, bố thí, kết nối tình nghĩa thân 
tộc, cư xử đạo đức, ... họ làm là vì Allah nhưng họ không 
muốn được ban thưởng ở Đời Sau mà họ chỉ muốn Allah 
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bảo vệ tài sản của họ, làm cho tăng thêm tiền của và tài sản, 
hoặc muốn Ngài bảo vệ người thân và gia đình của họ, hoặc 
chỉ muốn luôn được ban nhiều ân huệ trên cõi trần, chứ họ 
không quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm Thiên Đàng của 
Ngài và tìm kiếm sự cứu rỗi thoát khỏi nơi Hỏa Ngục. Quả 
thật những người này được ban cho phần thưởng trên cõi 
Đời này nhưng Đời Sau chẳng được ban cho bất cứ điều gì. 
Những người này là những người thuộc loài người mà Ibnu 
Abbas  đã đề cập. 

 Loại người thứ hai: Nghiêm trọng và đáng sợ hơn 
loại người thứ nhất, đó là loại người làm việc làm ngoan đạo 
và thiện tốt với định tâm muốn được người đời ca ngợi tán 
dương chứ không muốn tìm kiếm ân phước ở Đời Sau. 

Loại người thứ ba: Là những người làm việc làm 
ngoan đạo và thiện tốt với tâm niệm muốn của cải vật chất 
như một người đi hành hương Hajj vì muốn kiếm tiền, hoặc 
một người dời cư vì muốn tìm lợi ích trần gian, hoặc một 
người đi chiến đấu chỉ nhằm mục đích thu chiến lợi phẩm. 
Loại người này cũng được nói đến trong phần giải thích câu 
Kinh này chẳng hạn như một người đi học kiến thức tôn giáo 
chỉ vì mục đích chính trị hay một danh vọng nào đó, hoặc 
một người học Qur’an để hành nghề làm Imam dẫn lễ Salah 
hoặc để đạt được một vị trí nào đó ban quan trị Thánh 
đường. Và những loại người này đã rất nhiều trong thời đại 
chúng ta ngày nay. 

Loại người thứ tư: Là loại người làm một việc làm 
nào đó để tuân lệnh Allah nhưng việc làm đó lại là việc làm 
vô đức tin bị trục xuất khỏi Islam, như những người Do 
Thái, những người Thiên Chúa Giáo và rất nhiều người 
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trong cộng đồng này, khi tuân lệnh Allah họ toàn tâm tuân 
lệnh Ngài và thực sự mong muốn ân phước nơi Ngài, tuy 
nhiên, những việc làm họ làm là những viêc làm không đúng 
khiến họ bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam và không được 
chấp nhận nơi Allah. Và đây cũng là loại người được Anas 
và các vị Sahabah khác đề cập từ câu Kinh này. Những 
người Salaf rất lo sợ về điều loại người này, một số vị nói 
rằng nếu tôi biết được quả thật Allah chấp nhận một cái lạy 
từ tôi thì chắc chắn tôi mong được chết ngay, bởi Allah nói: 

بّ  ﴿ َُ َ�َت َما  َّ ِ َ� إ ُۡمّتُِ َن �ل ُ ِم َّ  ]٢٧:اسورواترائدو[ ﴾ ٢ُل �

Quả thật, Allah chỉ chấp nhận từ những người biết kính 
sợ Ngài. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 27).  

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

الاَلذِْناكَْمارَِعَساَ�دُْداتّيينَاِراَلَ�دُْداتّيرْهَا«ا َ ارَِلَ َِ ْب
ُ
ِةالاإِْناأ ََ َِمي

ْ
ِماَلَ�دُْداتْ

ات�ْاََقَشل افََم اِشيَك اَلذَِذت ال اَلت�ْاََتَس ارَِعَس ال اَسِ َط ا ُ�ْعَط ٍِ ِِخ ا اِلَعدٍْد ُطوَ 
اِكاَسِبيِلاتبِِعنَا ِِ َِمتاهللاِااِنافََمِس

ْ
وٍاقََدَماُهالاإِْناَكَناِكاتل اُمْغَ�َ ُِ ُس

ْ
ْشَعَثاَرأ

َ
َسِةاَكَنالاأ

الاَلذِْنا ُ
َ
َذَناكَْمايُؤَْذْنال

ْ
َِمتَسِةالاَلذِْناَكَناِكاتكَااقَِةاَكَناِكاتكَااقَِةالاإِِناتْساَس

ْ
ِكاتل

ا.رلتهاتل اراا»اَشَفَياكَْماَُُشَفْيا

“Thật bất hạnh cho kẻ làm nô lệ cho đồng tiền Dinar, nô lệ 
cho đồng tiền Dirham và nô lệ cho quần áo đắt tiền, nếu 
được cho thì hài lòng còn không được cho thì căm phẫn, 
và thật bất hạnh cho sự trở về (Đời Sau) của y và ngay cả 
khi y bị đạp một cái gai cũng không có ai giúp y lấy ra. Và 
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thật tốt lành và hạnh phúc cho người bề tôi nắm lấy dây 
cương của con chiến mã xông pha ra trận vì con đường 
chính nghĩa của Allah, tóc của y rối bời, chân của y đầy 
bụi, nếu y được lệnh ở vị trí hậu vệ thì y kiên cố tại vị trí 
hậu vệ còn nếu y được lệnh xông lên thì y tiến thẳng xông 
lên không do dự, nếu y được đề nghị nắm quyền hành thì y 
không cho phép bản thân chấp nhận, và nếu y được nhờ 
vã cầu xin ân xá nơi Allah thì y không cầu xin.” 
(Albukhari). 

Nabi  cho biết rằng những kẻ làm nô lệ cho cõi 
trần gian sẽ bị hủy diệt và bất hạnh. 

Nô lệ cho cõi trần, những người được gọi như vậy vì 
họ đã bỏ tâm huyết và dồn hết mọi sức lực cho việc tìm kiếm 
tiền tài bổng lộc, họ làm việc thiện tốt và ngoan đạo chỉ vì 
những đồng tiền vàng và những đồng tiền bạc, họ hài lòng 
và căm phẫn cũng chỉ vì chúng, cho nên họ đã trở thành 
những người không biết hài lòng và căm phẫn vì Allah mà 
chỉ vì ai (vật gì) ngoài Ngài. Và người nào nằm trong tình 
trạng như vậy là đã rơi vào tội Shirk thuộc dạng tiểu Shirk, 
phủ định sự hoàn thiện của Tawhid căn bản. 

Tương tự, những ai làm việc thiện tốt và ngoan đạo 
vì ham danh lợi thế gian chẳng hạn như vì mục đích chính trị 
và quyền lực, nếu đạt được thì hài lòng và thỏa nguyện còn 
không đạt được thì lại căm phẫn và uất ức, đây chính là nô lệ 
cho dục vọng của bản thân. 

Cũng như thế, những người đi tìm bổng lộc, vật chất 
và bổng lộc được chia thành hai loại: loại thứ nhất là những 
gì mà người bề tôi có nhu cầu như thức ăn, đồ uống, quần áo 
và nhà cửa và những gì cần thiết khác cho cuộc sống, đây là 
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loại vật chất và bổng lộc y cần phải tìm kiếm để phục vụ cho 
nhu cầu cuộc sống nhưng hãy tìm kiếm một cách đúng mực 
không để bản thân quên lãng Allah và thờ phượng Ngài; loại 
thứ hai là những gì mà người bề tôi không cần thiết thì đừng 
nên quá quan tâm, nếu như quá quan tâm đến nỗi đặt mọi 
tâm huyết để đạt được chúng thì y đang muốn xa rời Allah, 
sự thờ phượng đích thực cũng như sự phó thác cho Allah sẽ 
không còn trong bản thân y, mà ngược lại trong bản thân y 
đã xuất hiện một phần thờ phượng ai (vật gì) khác Allah 
cũng như có sự tồn tại một phần của sự phó thác cho ai (vật) 
khác Ngài. 

Còn lời nói của Nabi  “Và thật tốt lành và hạnh 
phúc cho người bề tôi nắm lấy dây cương của con chiến 
mã xông pha ra trận vì con đường chính nghĩa của Allah, 
tóc của y rối bời, chân của y đầy bụi, nếu y được lệnh ở vị 
trí hậu vệ thì y kiên cố tại vị trí hậu vệ còn nếu y được lệnh 
xông lên thì y tiến thẳng xông lên không do dự, nếu y được 
đề nghị nắm quyền hành thì y không cho phép bản thân 
chấp nhận, và nếu y được nhờ vã cầu xin ân xá nơi Allah 
thì y không cầu xin”. 

Người  đã giải thích rõ rằng Thiên Đàng và cây 
cối trong đó là phần thưởng dành cho những ai làm việc 
thiện tốt và ngoan đạo hoàn toàn là vì Allah duy nhất, là vì 
tìm kiếm sự hài lòng của Ngài, và quả thật Người đã ca ngợi 
người đi chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Allah một 
cách thành tâm và toàn ý với năm đặc điểm: 

- Y nắm chặt dây cương của con chiến mã và quyết 
chiến với những kẻ vô đức tin và thờ đa thần. 
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- Mái tóc của y rối bời, ý nói y xả thân vào con 
đường đấu tranh cho chính nghĩa của Allah đến nỗi quên cả 
chính mình. 

- Đôi bàn chân của y đầy bụi đường, ý nói y đã chịu 
khổ ải và mất mát trong con đường đấu tranh vì chính nghĩa 
của Allah. 

- Nếu y được lệnh ở vị trí hậu vệ thì y kiên cố tại vị 
trí hậu vệ còn nếu y được lệnh xông lên thì y tiến thẳng xông 
lên không do dự, ý nói nếu y được giao nhiệm vụ lùi về phía 
sau để cố thủ thì y sẽ chấp hành hoặc nếu y được lệnh tiến 
lên thì y sẵn sàng tiến thẳng về phía địch bởi lẽ y làm mọi 
việc là vì muốn phục vụ cho chiến đấu, muốn tìm ân phước 
nơi Allah, Đấng Tối Cao. 

Ibnu Al-Jawzi nói: ý nghĩa ở đây là người đó đi 
chiến đấu không vì một lợi ích nào đó của trần gian mà y chỉ 
muốn ân phước nơi Allah qua con đường chiến đấu, nên bất 
cứ việc gì có lợi cho trận chiến thì y đều chấp hành và toàn 
tâm toàn lực hoàn thành nó. 

- Đặc điểm thứ năm của người đi chiến đấu cho con 
đường chính nghĩa của Allah: “nếu y được đề nghị nắm 
quyền hành thì y không cho phép bản thân chấp nhận, và 
nếu y được nhờ vã cầu xin ân xá nơi Allah thì y không cầu 
xin”, tức nếu y được đề cử đứng lên cầm quyền thì y không 
cho phép bản thân làm điều đó và nếu y được người khác 
nhờ vã làm người đứng ra cầu xin ân xá về một việc làm mà 
Allah yêu thích thì không chấp nhận bởi vì y biết rằng đó 
không nằm trong quyền hạn của y mà là nằm trong quyền 
hạn của Allah, y thực sự không muốn làm bất cứ điều gì nằm 
ngoài ý muốn của Ngài. 
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Hadith cho chúng ta biết rằng người thực sự thành 
tâm vì Allah, y không quan trọng đến vị trí hay chức vụ của 
việc làm vì con đường chính nghĩa của Allah, dù y có được 
giao nhiệm vụ là lính hay là một vị tướng chỉ huy thì y luôn 
toàn toàn toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, bởi lẽ mục đích của 
y là muốn được ân phước nơi Allah chứ không nghĩ đến một 
điều gì khác trên thế gian này.  

Do đó, người Muslim khi làm bất cứ một việc làm 
thiện tốt và ngoan đạo nào thì chỉ nên mong muốn phần 
thưởng từ nơi Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, 
tuyệt đối tránh xa sự ham muốn lợi ích của cõi trần gian, để 
khỏi nằm trong tuýp những người mà Allah đã phán về họ: 

ِدۡمَنآ إَِ�ٰ َما ﴿ مَ  َوقَ ۡن َ� واْ ِم ِملُ ُٰه  لٖ َع �َ ًرا  َهَبآءٗ َفَجَعۡل و :اسورواتلفمقان[ ﴾ ٢ّمنُث
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, tất cả các việc làm thiện tốt của những kẻ 
vô đức tin từ Do thái, Thiên Chúa giáo và những ai khác như 
giúp đỡ hỗ trợ người nghèo, điều trị cho người bệnh, ... đều 
không được ban ân phước ở Đời Sau bởi sự vô đức tin của 
họ, tuy nhiên, phần thưởng cho việc thiện tốt của họ sẽ được 
ban cho trên thế gian bởi Allah là Đấng Công bằng. Nabi  
nói: 

ْطِعَمابَِهااُطْعَمًةاِمَ اتّيْ�يَاا«ا
ُ
فَِماإَِذتاَبِمَلاَحَانًَةاأ ََ

ْ
ا.رلتهامالما»إَِناتل
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“Quả thật, người vô đức tin khi làm một việc làm thiện tốt 
thì sẽ được ban bổng lộc ở trên thế gian” (Muslim). 

Người bề tôi khi làm một việc làm thiện tốt nào đó 
chỉ vì mục đích trần gian thì việc thiện tốt đó vô giá trị nơi 
Allah, còn người bề tôi nào khi làm một việc thiện tốt vừa 
muốn lợi ích trần gian và ân phước ở cõi Đời Sau thì y chưa 
toàn tâm toàn ý vì Allah, và riêng chỉ những người có đức 
tin thực sự khi làm một việc thiện thì y luôn làm với tâm 
niệm hoàn toàn vì Allah và muốn được Ngài ban ân phước ở 
Đời Sau, khi y học kiến thức là muốn mình trở nên hiểu biết 
để giúp bản thân thoát khỏi sự ngu dốt va giúp đỡ người 
khác, khi y làm Hajj cho ai đó (người chết, người lớn tuổi 
già yếu) thì y chỉ muốn giúp những người anh em đồng đạo 
và muốn viếng thăm các biểu hiệu của Allah, khi y bố thí 
tiền của cho người nghèo là chỉ muốn giúp họ thoát khỏi cơn 
hoạn nạn và khó khăn, và khi y đi chiến đấu cho con đường 
chính nghĩa của Allah thì y chỉ muốn giơ cao lá cờ của Islam 
và giơ cao lời phán của Allah. Và Allah sẽ ban thưởng cho 
những người có đức tin thực sự, luôn thành tâm vì Ngài ở 
đời này và ở Đời Sau, ở đời này, Ngài sẽ phù hộ và che chở 
cho bản thân y, người thân của y và tài sản của y và Ngài sẽ 
cho y có cuộc sống thanh thản và tốt lành, còn ở Đời Sau 
Ngài sẽ ban thưởng cho y phần thưởng vô cùng to lớn, đó là 
Thiên Đàng, nơi của đời sống hạnh phúc bất tận và vĩnh 
hằng. 

Người Muslim được phép nhận lấy tiền bồi dưỡng 
và thù lao từ chính phủ cho việc làm thiện tốt nào đó vì 
Allah, chẳng hạn như làm đại diện giải quyết tranh chấp, 
hoặc làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho những người 
Muslim, hoặc dạy Qur’an, sự việc này sẽ không vấn đề gì 
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miễn sao y nhận lấy trong đức tin Iman và giáo lý Tawhid, y 
nhận lấy phần thù lao và tiền bồi dưỡng vì muốn trang trải 
cho nhu cầu cuộc sống. Nabi  nói: 

ْجمًا«ا
َ
اأ ِِ ُ�ْماَبلَيْ

ِْ َخ
َ
اَمااأ َُ َح

َ
ا.رلتهاتل اراا»اهللاِاتاِكاَاُ اتإَِناأ

“Quả thật, điều các ngươi đáng nhận lấy là tiền công cho 
Kinh sách của Allah (Qur’an)” (Albukhari). 
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Ai Tuân Lệnh Các Học Giả, Các Vị Lãnh Đạo 
Trong Việc Nghiêm Cấm Những Gì Allah Cho Phép 

Và Cho Phép Những Gì Ngài Nghiêm Cấm Thì 
Người Đó Đã Nhận Lấy Họ Làm Thượng Đế Cùng 

Với Allah 
Một trong những biểu hiện của đức tin Iman nơi 

Allah và thờ phượng riêng một mình Ngài là phủ phục hạ 
mình trước sự Sáng suốt và Khôn ngoan của Ngài, hài lòng 
với giáo luật của Ngài và phải quay về với Kinh sách của 
Ngài cùng với Sunnah (đường lối) của vị Thiên sứ của Ngài 
 mỗi khi có những bất đồng quan điểm trong suy nghĩ và 
tư tưởng hay có sự tranh chấp về tính mạng, tài sản, cũng 
như những quyền lợi khác. Bởi Allah là Đấng Ban hành đạo 
luật thì những bề tôi phải quay trở về hệ thống đạo luật của 
Ngài, cho nên, những người đại diện việc phân xử và phán 
xét phải phân xử và phán xét theo những gì Allah ban xuống, 
và những người thuộc giới quần chúng cũng phải chấp hành 
theo những gì được Ngài ban xuống cũng như những gì 
được chỉ đạo từ Sunnah của Thiên sứ của Ngài .  

Allah, Đấng Tối Cao phán về trách nhiệm và nghĩa 
vụ của những vị lãnh đạo, những nhà cầm quyền: 

﴿ َ
َ

أ  ُِ ّّا � َ�ۡ ََ م  ۡمُت َُ َح ا  ََ ۡهلَِها ۡ
َ

أ َٰ�ِٰت إَِ�ٰ  َٰ َ ۡۡ � ْ وا ََ َُؤ ُ َ
َ

أ ۡم  �َُُ ُۡ ۡ
ََُ  َ َّ � َّ ِ إ

ْ َِٱلۡ  وا ُم ُُ ۡ�َ ٗ� َ�ِميَع � ََِص  ََ �َ َ َّ � َّ ِ ٓۗ إ ِهِۦ م َ َعُِظُ� ّما ُ َ نِعِ َّ � َّ ِ � إ ۡدِ   ﴾ ٥� َع
ا]ا٥٨:اسورواتلنااءا[

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

Allah phán về trách nhiệm và bổn phận của người 
dân: 

وٓ  ﴿ اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ ِطيَ�ٰ
َ

أ  ْ ۡمۖ فََِِ ا نُ� َِ ِم ۡۡ َ ۡۡ ْوِ� �
ُ

َوأ   َ و �ُ َّ ْ �ل وا ِطيُع
َ

َوأ  َ َّ � ْ وا ُع
ءٖ  ۡ�َ  ِِ ۡم  ََ�ٰزَۡ�ُت ُ إَِ� � ُ وه ََ َُ � فَ َۡوِم �لِخَِ َۡ َو�  ِ َّ ََ َِٱ و ُۡؤِمُن ۡم ُ وِ  إَِ ُكنُت �ُ َّ َو�ل  ِ َّ

 ۖ �ۡ َخ ً�  َ�ٰلَِك  وِ�
ۡ

ُن ََُ ََ ۡح
َ

ا]٥٩:اسورواتلنااء[ ﴾ ٥َوأ
Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và 
tuân lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh đạo 
trong số các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và 
tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó thì các ngươi 
hãy đem vấn đề đó trở về với Allah (Qur’an) và Thiên sứ 
(Sunnah của Nabi Muhammad ) nếu các ngươi thực 
sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình 
tốt nhất (Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

Sau đó, Ngài phán cho biết rằng đức tin Iman không 
nhập chung cùng với việc xét xử công việc bằng những gì 
khác với những điều được Allah ban xuống, Ngài phán: 

ن َ�ۡبلَِك  ﴿ ِم نزَِ  
ُ

أ  ٓ َوَما َك  ۡ ََ ِ َ  إ نزِ
ُ

أ  ٓ َِما َ ْ وا اَمُن ۡم َء ُه َّ َ
� ََ و ُم َن َُزُۡ� ُ ِ َّ ََ إَِ� � َ َۡم ُ ل

َ
�

َ
َ

أ  ْ ٓوا َُ ِۡ
ُ

أ ۡد  َوقَ وِ   ُٰغ َّ ْ إَِ� �ل ٓوا ُم اَك َ�َتَح  َ
َ

أ  ََ و ُد ُد  َُُِ� َوُ�َِ� ۦۖ  ِ ِه َ ْ وا َُ َُۡ�ُف
دٗ  َعِي َ  �َٰ ۡم َضَ� ُِضّلُه ُ َ

َ
أ ُٰن  ََ  ]60:اسورواتلنااء[  ﴾ ٦ا �لّشۡي
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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 ban 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). 

﴿  ُ ُ ََ َرّ�َِك  َو  �َ ِ فَ ۡ وَك  ُم ِ ُّ َ�ُ ّحٰ  َح  ََ و ٓ ۡؤِمُن ِِ  ْ وا ُد ِ ََ  ََ ّم  �ُ ۡم  َنُه ۡۡ َ َ ََ َشَج َما  ي
ََجٗ  َح ۡم  ِه َِ نُف

َ
لِيمٗ أ َۡ َ � واْ  ُِم ّل ََ ُ � َو َضۡيَت  ّما قَ ِ ّۡ ا]٦٥:اسورواتلنااء[ ﴾  ٦ا ا 

Thề bời Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng 
chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử 
Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh chấp rồi 
chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định 
mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục. 
(Chương 4 – Annisa, câu 65). 

Allah, phủ nhận một cách nhấn mạnh bằng lời thề, 
Ngài phủ nhận đức tin Iman của những ai không đề cử Thiên 
sứ của Ngài đứng ra phân xử cho họ và không hài lòng quy 
phục với những quyết định của Người, giống như những ai 
đó được coi là những người vô đức tin, những kẻ làm điều 
sai quấy, những kẻ dấy loạn nếu như họ không phân xử bằng 
những điều được Allah ban xuống, Allah phán: 

م  ﴿ �ُ ۡم َ�ۡ ن لّ ََ َوَم و َُ ٰفِ َٰ ُم �ۡل َِك ُه س ٰ َٓ ْو
ُ

ُ فََ َّ نَزَ  �
َ

أ  ٓ َِما :اسورواترائدو[ ﴾ ٤َ
ا]٤٤
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Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì đó 
là những kẻ không có đức tin. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 
câu 44). 

ن  ﴿ ََ َوَم و ُِم ٰل َّ ُم �ل َِك ُه س ٰ َٓ ْو
ُ

ُ فََ َّ �  َ نَز
َ

أ  ٓ َِما م َ �ُ ۡم َ�ۡ :اسورواترائدو[ ﴾ ٤ّل
45[ 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì đó 
là những kẻ làm điều sai quáy. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 
câu 45). 

نزَ  ﴿
َ

أ  ٓ َِما م َ �ُ ۡم َ�ۡ ن ّل ََ َوَم و ُُ َِ ٰ ُم �ۡلَ� َِك ُه س ٰ َٓ ْو
ُ

َ ُ فَ َّ :اسورواترائدو[ ﴾ ٤َ  �
47[ 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì đó 
là những kẻ dấy loạn. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 47). 

 Do đó, bắt buộc phải xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống, tất cả mọi vấn đề tranh luận, tất cả các quan điểm 
xem xét nhìn nhận của giới học giả chỉ được chấp nhận khi 
nào nó được dựa trên Qur’an và Sunnah.  

Islam là tôn giáo thống nhất trọn vẹn dựa trên hai 
nền tảng Qur’an và Sunnah của Thiên sứ  chứ không theo 
một cá nhân nào hay chỉ theo từng phần riêng lẻ nào đó của 
Qur’an. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٗ  ﴿ ِم َكلّف ۡل ِ َّ ِِ �ل واْ  ُخلُ َۡ واْ � اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ ا]٢٠٨:اسورواتلقمو[ ﴾ َ�ٰ

Hỡi những ai có niềm tin! Hãy gia nhập Islam một cách 
trọng vẹn (Chương 2 – Albaqarah, câu 208). 
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ََ ََِبۡعٖض�  ﴿ و َُ َۡ�ُف َوُ ِٰب  ََ ُِ ِض �ۡل ََ ََِبۡع و ۡؤِمُن ُت َۡ َ
ا]٨٥:اسورواتلقمو[ ﴾ أ

Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của Kinh sách và 
phủ nhận phần còn lại? (Chương 2 – Albaqarah, câu 85, 
86). 

Allah là Đấng Sáng suốt và Hiểu biết, Ngài đã đặt ra 
cho các bề tôi của Ngài một hệ thống luật phù hợp với mọi 
thời đại và mọi nơi chốn, Ngài cho phép họ những gì mang 
lại lợi ích cho họ và nghiêm cấm họ những gì có hại. Bởi 
thế, người bề tôi phải tuân thủ theo một mình Allah, phải 
nghiêm cấm những gì Ngài nghiêm cấm và cho phép những 
gì Ngài cho phép để đạt được sự hạnh phúc ở đời này và ở 
cõi Đời Sau. 

Ibnu Abbas  nói: Suýt nữa các ngươi bị giáng các 
cục đá từ trên trời xuống, ta nói: Thiên sứ của Allah nói thế 
này thì các ngươi lại bảo: Abu Bakr và Umar nói thế kia. 

Đây là lời nói của Ibnu Abbas để trả lời cho những 
người đã nói với ông: Quả thật Abu Bakr và Umar đã cho 
rằng Hajj Ifrad tốt hơn Hajj Tamattua’. Còn Ibnu Abbas thì 
lại cho rằng Hajj Tamattua’ là bắt buộc giống như các 
Hadith được di huấn từ Nabi . 

Ibnu Abbas    lo sợ rằng những cục đá sẽ được 
giáng xuống từ trên trời trừng phạt những ai đã đặt lời nói 
của Abu Bakr và Umar lên trên cả lời nói của Thiên sứ , 
bởi lẽ đức tin Iman nơi Thiên sứ của Allah  là tuân thủ 
theo Người và luôn đặt lời nói của Người lên trên mọi lời nói 
của ai khác cho dù đó là lời nói của Abu Bakr và Umar đi 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

450 

chăng nữa. Như vậy, ngay cả lời Abu Bakr và Umar cũng 
không được phép nghe theo nếu như đã có lời của Thiên sứ 
 thì nói chi đến việc ai đó bỏ lời nói của Thiên sứ  để đi 
theo lời nói của một ai khác ngoài hai người đó? 

Imam Shafiy  nói: Tất cả giới học giả đều đồng 

thuận rằng ai đó mà Sunnah của Thiên sứ  đã quá rõ ràng 
cho y thì y không được bỏ nó để lấy lời nói của một ai khác. 

Như vậy, người nào bỏ lời nói của Thiên sứ  để 
lấy lời nói của những người khác thì quả thật người đó là kẻ 
thuộc những người đã tuân thủ theo các học giả và các thầy 
tu sĩ tức nhận lấy họ làm Thượng Đế ngang hàng cùng với 
Allah. 

Imam Ahmad  nói: Thật lấy làm lạ cho nhóm 
người biết rõ đường dẫn truyền chính xác của các Hadith mà 
lại nhận lấy ý kiến của Sufyan trong khi Allah phán rằng: 

ۡن  ﴿ �َ  ََ و الُِف َن ُ�َ ُ ِ َّ � ِ ر َذ اٌب فَۡلَيۡح َذ ۡم َع ُه ُِصيَب ۡو ُ
َ

أ ٌة  ۡم فِۡتَن ُِصيَبُه ُ َ
َ

أ ِۦٓ  َِه ۡۡ َ
أ

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 hay sẽ gặp phải một sự trừng 
phạt đau đớn (Chương 24 – Annur, câu 63). Các người có 
biết tai kiếp ở đây có nghĩa là gì không? Đó là Shirk; khi ai 
đó bỏ đi một số lời nói của Người  thì quả thật trong tim y 
đã có một điều gì đó bị lệch lạc và nó sẽ hủy hoại y. 
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Imam Ahmad  đã phản bác những ai biết rõ 

Hadith chính xác đến từ Thiên sứ của Allah  rồi lại bỏ nó 
để lấy câu nói của một vị Imam nào đó, chẳng hạn như lấy 
câu nói của Imam Sufan Aththawri khi mà có những Hadith 
từ Sunnah ông chưa biết, và ông cũng giống như bao vị 
Imam khác đều không chấp nhận việc lấy lời nói của ông 
hay của ai khác đặt bên trên lời nói của Nabi . 

Khi ông Udai  nghe Thiên sứ của Allah  đọc 
xướng câu Kinh: 

﴿  َٗ ۡرَ�ا
َ

ۡم أ َ�َٰنُه رُۡه َو ۡم  رَُه ۡحَبا
َ

أ  ْ ٓوا ُذ َ�ّ �� َِ و َُ ن  َوَمآ ا ّمِ َم  �َ َۡ َۡ َن  َۡ َح � ي َِ َو�لَۡم  ِ َّ

ٰهٗ  ََ ِ ْ إ ٓوا ُد َۡعُب َِ  َّ ِ ْ إ ٓوا َُ ِۡ
ُ

ِٰحدٗ أ ََ ۖ ا  ۖ ِ�ُۡ� ُهۥ َ�ّما  َٰن ََ ُ�ۡب  ۚ َو َّ ُه ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ َّ ََ و ا﴾ ٣ُ�
ا]٣١:اتلو�ة سورو[

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), thì ông tưởng rằng thờ 
phượng chỉ có nghĩa là quỳ lạy, giết tế dâng cúng hay những 
hình thức thờ phượng khác nên ông nói: Chúng tôi đâu có 
thờ phượng họ. Thế là Thiên sứ  đã giải thích cho ông 
rằng tuân lệnh họ trong việc nghiêm cấm điều mà Allah qui 
định Halal (được phép) và cho phép điều mà Allah qui định 
Haram (không được phép) là thờ phượng họ, đó là đại Shirk 
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phủ định hoàn toàn Tawhid, và nó được gọi là Shirk trong 
tuân lệnh, như Allah đã phán: 

﴿  ََ و �ُ َُمۡ�ِ ۡم ل ۡم إِنُّ� وُه ُم َطۡعُت
َ

أ  َۡ ا]١٢١:اتألنعا [ ﴾ ١ۡ

Và nếu các ngươi nghe theo chúng thì sẽ trở thành 
những người thờ đa thần. (Chương 6 – Al-An’am, câu 
121). 

Con người đi theo các học giả, các vị lãnh đạo 
trong việc nghiêm cấm và cho phép được chia thành ba 
loại: 

Loại thứ nhất: Những người tuân thủ và làm theo 
họ mục đích muốn tôn vinh và kính nễ họ dù biết rằng họ đã 
thay đổi tôn giáo của Thiên sứ . Đây là những người được 
coi là những kẻ vô đức tin. 

Loại thứ hai: Những người làm theo họ vì một lợi 
ích nào đó cho bản thân chẳng hạn như để được gần gủi họ, 
hoặc để đạt được nguồn tài sản nào đó, ... mặc dù biết rằng 
luật của Allah là chân lý và tốt hơn. Đây là những người 
được coi là những kẻ làm điều sai quấy, những kẻ dấy loạn. 

 Loại thứ ba: Những người đi theo họ một cách 
không hiểu biết, những người này cứ tưởng rằng đó là luật 
của Allah. Loại này được chia làm hai trường hợp: Trường 
hợp những người không có khả năng tìm hiểu và nhận lấy 
các tư vấn từ các học giả bởi vì họ thiếu hiểu biết thì trường 
hợp này được xí xóa; còn trường hợp những người có khả 
tìm hiểu và tiếp thu các lời giảng dạy và phân tích của các 
học giả nhưng họ lại lơ là và hời hợt thì trường hợp này bị 
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mang tội bởi Allah ra lệnh bảo phải hỏi những người hiểu 
biết, Ngài phán: 

ََ  َٔ فَۡ�  ﴿ و ُم ۡعلَ ََ  ََ ۡم  نُت ۡكَِ إَِ ُك ِ َّ ۡهَل �
َ

أ ٓواْ  ا]٤٣:اتلْل[ ﴾ ٤لُ

Các ngươi hãy hỏi những người hiểu biết nếu các ngươi 
không biết. (Chương 16 – Annahl, câu 43). 

Quả thật, Allah có ra lệnh bảo phải tuân lệnh và làm 
theo các vị học giả cũng như các nhà lãnh đạo khi họ sai bảo 
tuân thủ theo Ngài, Ngài phán: 

ِطي ﴿
َ

أ  ْ ٓوا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ طِ َ�ٰ
َ

َوأ  َ َّ � ْ وا ۡمۖ ُع َِ ِمنُ� ۡۡ َ ۡۡ ْوِ� �
ُ

َوأ   َ و �ُ َّ ْ �ل وا  ﴾يُع
ا]٥٩:اسورواتلنااء[

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và 
tuân lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh đạo 
trong số các ngươi. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

Hoặc phải nghe theo họ về những việc cải thiện cho 
cộng đồng chẳng hạn như chấp hành nguyên tắc giao thông, 
bảo vệ tính mạng và tài sản. 

Còn nếu họ ra lệnh và sai bảo làm điều tội lỗi và trái 
đạo thì không được phép làm theo họ bởi Nabi  nói: 

يَِةاتهللاِااََاَطاَبَةاكَِمْ لُو ٍا«ا َِ ا.رلتهاأحدا»َبَزالََجَلااِكاَمْع

“Không được nghe theo tạo vật để làm điều tội lỗi với 
Allah” (Ahmad). 

Do đó, người bề tôi phải hiểu biết giáo luật của 
Allah và phải giữ gìn nó, không được tuân theo bất cứ một ai 
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trong việc cho phép làm điều mà Allah đã qui định là Haram 
và nghiêm cấm điều mà Ngài đã qui định là Halal. 

Allah hỏi người bề tôi của Ngài vào Ngày Phán Xét: 

﴿  �َِ َ�ل َۡ ُۡم ُم �ل َجۡبُت
َ

أ آ  ََ ُ  َما و ُُ َي َۡ ۡم  ُ�َناَُِِه ۡوَم  ا]٦٥:اسورواتلقَُ[ ﴾ ٦َوَ�

Và vào Ngày (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi 
phán: Đâu là điều mà các ngươi đã trả lời các Sứ giả (của 
TA?) (Chương 28 – Al-Qisas, câu 65). 

Giáo luật của Allah là một hệ thống nguyên tắc sống 
chân lý giúp con người không bị lầm lạc, giúp con người 
tránh xa những điều xấu và nó là sự hướng dẫn, là hồng ân 
cho nhân loại. Allah phán: 

﴿  ۖ ة وِۡعَظ ّم م  َٓءُُۡ� َجا ۡد  قَ  ُُ ا ّّ َ�َها �
َ

َ ٰ�َ  ۖ َوِشَفآء ۡم  ّرّ�ُِ� ن  رِ  ّمِ و ُد َص ِِ �ل لَِّما 
مُ ٓ َوُهدٗ  ۖ ّلِۡل ة رَۡ�َ َِ� َو َو   ٥ۡؤِمن ْ ُه وا ََُح ۡف ۡلَي ٰلَِك فَ ََ ِ ِۦ فَب ِه ت َو�ََِۡ�َ  ِ َّ ۡضِل � ََِف قُۡل 
 ۖ �ۡ ََ ّما ِّۡ  َخ و َمُع ۡ  ]57 - 58: سوروايو�س[ ﴾٥ََ

Hỡi nhân loại, quả thật, đã đến với các ngươi một lời 
khuyên bảo (Qur’an) từ Thượng Đế của các ngươi; nó là 
một phương thức chữa lành bệnh trong lòng của các 
ngươi; nó còn là một Chỉ đạo và hồng ân cho những 
người có đức tin. Hãy bảo họ: “Vậy hãy để cho họ 
(những người có đức tin) vui hưởng thiên lộc của Allah 
và sự Khoan dung của Ngài như thế”. Điều đó tốt hơn tài 
sản mà họ tích lũy.  Chương 10 – Yunus, câu 57). 

Kinh sách của Allah (Qur’an) là nền tảng của tôn 
giáo, là nguồn gốc của giáo luật, là hồng ân mà Allah ban 
cho nhân loại, bao gồm các luật căn bản, các nguyên tắc 
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trong tư tưởng, các nguyên tắc về đạo đức, các qui định 
Halal (điều được phép) và Haram (điều không được phép) để 
làm cơ sở cho các vị Imam rút ra các điều luật phù hợp 
tương ứng với những vấn đề, những sự việc xảy ra ở mọi nơi 
và mọi lúc. 

Do đó, Qur’an không phải là Kinh sách được ban 
xuống thông qua một ai đó là giới học giả tôn giáo của Allah 
mà Nó là kim chỉ nam hướng dẫn và soi sáng. Imam Shafiy 
 nói: “Ashshati nói: Toàn bộ Kinh sách (Qur’an) là một 
thống luật, là trụ cột của tôn giáo, là cái đài phun nước của 
trí tuệ, là dấu hiệu của bức Thông điệp, là ánh sáng của 
những hiểu biết và tầm nhìn, là con đường duy nhất đến với 
Allah, là một chỉ đạo duy nhất cho những ai muốn bước đi 
ngay chính đến với sự hài lòng của Ngài, và Nó đích thực là 
những Lời được Ngài mặc khải, Ngài phán: 

 ﴿  ٰ ََ ُو ُ ۖ َۡ َو  َّ ِ َو إ َۡ ُه ِ  ]ا٤:اسورواتل ما[  ﴾  ٤إ

Đích thực nó là lời mặc khải được (Allah) mặc khải. 
(Chương 53 – Al-najm, câu 4)”. 

Học giả Ibnu Qayyim  nói: Cơ cấu của hệ thống 
giáo luật Islam được xây dựng trên cơ sở quản lý và cải thiện 
lợi ích của các bề tôi trong cuộc sống và sinh hoạt đời 
thường, tất cả hệ thống đều công bằng, tất cả đều chứa đựng 
sự thương xót và bao dung, tất cả đều là sự cải thiện tốt đẹp, 
tất cả đều là trí tuệ khôn ngoan. Do đó, tất cả những vấn đề, 
những sự việc rời khỏi công lý để đến với sự bất công, rời 
khỏi sự bao dung và thương xót để đến với điều vô cảm và 
ác đức, rời khỏi sự cải thiện để đến với sự phá hoại, và rời 
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khỏi trí tuệ và khôn ngoan để đến với sự ngu dốt và vô ý 
thức, là không thuộc hệ thống giáo luật Islam. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
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 ban 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 muôn dắt chúng lạc xa khỏi 

đạo. (Chương 4 – Annisa, câu 60). 

Allah là Đấng Tạo hóa ra các bề tôi, Ngài hiểu và 
biết rất rõ điều gì là tốt đẹp cho họ, ở nơi Ngài là nguồn kiến 
thức vô tận, là sự công bằng tuyệt đối, là sự khôn ngoan siêu 
việt và trí tuệ vô song, Ngài là Đấng Ban Hành luật, mọi 
điều luật trên thế gian cũng như mọi điều luật ở cõi Đời Sau 
đều phải quay về nơi Ngài. Bởi thế, các bề tôi khi phân xử 
và giải quyết các vấn đề, các sự việc của họ trong cuộc sống 
phải dựa trên giáo luật của Allah. 

Mọi điều luật là do Allah ban hành, người bề tôi 
phải tuân mọi điều luật của Ngài, và sự tuân lệnh là một 
trong các hình thức thờ phượng, do đó, không được phép 
tuân lệnh một ai khác ngoài Ngài. Allah phán: 

ٓ إُِّا ﴿ َّ ِ ٓواْ إ ُد ۡعُب ََ  َّ َ
�  ََ َۡ َ

أ  ِ ّ َِ  َّ ِ ُم إ �ۡ ُ�ۡ � َِ ِ ۚ إ ا]٤٠:اسوروايوسف[ ﴾ ُه

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). 

Sự thờ phượng Allah là độc tôn Ngài trong việc tuân 
theo những gì Ngài qui định Halal và Haram, việc xác nhận 
sự tuân lệnh này và tuân thủ theo giáo luật của Ngài ban 
hành là bản chất thực sự của Islam. 
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Ibnu Taymiyah  nói: Islam mang ý nghĩa phủ 
phục và quy thuận một mình Allah, nếu ai đó phủ phục Ngài 
đồng thời quy thuận một ai khác ngoài Ngài thì người đó là 
kẻ thờ đa thần, còn người nào không phủ phục và quy thuận 
Ngài vì ngạo mạn thì y là kẻ vô đức tin; và sự phủ phục và 
quy thuận Allah là tôn thờ Ngài và tuân thủ theo mọi mệnh 
lệnh của Ngài. 

Allah phán: 

﴿  َ�ُ ّحٰ  َح  ََ و ُۡؤِمُن ُ ََ َرّ�َِك  َو  �َ ٓ فَ ِِ  ْ وا ُد ِ ََ  ََ ّم  �ُ ۡم  َنُه ۡۡ َ َ ََ َشَج ِۡيَما  وَك  ُم ِ ُّ

ََجٗ  َح ۡم  ِه َِ نُف
َ

لِيمٗ أ َۡ َ � واْ  ُِم ّل ََ ُ � َو َضۡيَت  ّما قَ ِ ّۡ  ]٦٥:اسورواتلنااء[ ﴾  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). 

Ibnu Kathir  nói về câu Kinh này: Ngài thề bởi 
chính bản thân Cao quý và Tối Cao của Ngài rằng chẳng có 
ai là người có đức tin thực sự trừ phi họ là những người đề 
cử Thiên sứ của Allah  đứng ra phân xử mọi vụ việc cho 
họ, và những gì mà Người quyết định đều là chân lý bắt 
buộc họ phải làm theo. 

Ibnu Qayyim  nói: Allah thề bởi chính bản thân 
thiêng liêng và vĩ đại của Ngài để nhấn mạnh sự phủ định 
rằng nhân loại sẽ không có đức tin cho đến khi nào họ luôn 
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đề cử Thiên sứ của Ngài  phân xử mọi vấn đề, mọi sự việc 
mà họ tranh chấp, và họ vẫn chưa thể vững chắc đức tin 
Iman cho đến khi nào họ luôn hài lòng về những quyết định 
của Người và luôn chấp hành theo đúng những gì Người đã 
quyết. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ن َ�ۡبلَِك  ﴿ ِم نزَِ  
ُ

أ  ٓ َوَما َك  ۡ ََ ِ َ  إ نزِ
ُ

أ  ٓ َِما َ ْ وا اَمُن ۡم َء ُه َّ َ
� ََ و ُم َن َُزُۡ� ُ ِ َّ ََ إَِ� � َ َۡم ُ ل

َ
�

ا َ�َتَح  َ
َ

أ  ََ و ُد ُد َُُِ� َوُ�َِ� ۦۖ  ِ ِه َ ْ وا َُ َ َُۡ�ُف
َ

أ  ْ ٓوا َُ ِۡ
ُ

أ ۡد  َوقَ وِ   ُٰغ َّ ْ إَِ� �ل ٓوا ُم َك
دٗ  َعِي َ  �َٰ ۡم َضَ� ُِضّلُه ُ َ

َ
أ ُٰن  ََ  ]60:اسورواتلنااء[  ﴾ ٦ا �لّشۡي

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). 

Allah phản bác những ai tự xưng là những người đã 
có đức tin Iman nơi Allah và Thiên sứ của Ngài  cùng với 
các vị Nabi trước Người nhưng không chịu xét xử các công 
việc của họ bằng Kinh sách (Qur’an) và Sunnah của Thiên 
sứ  mà lại xét xử theo Tà thần, thứ mà Allah ra lệnh 
những bề tôi có đức tin của Ngài phải bài trừ nó. Và đây 
thực sự là sự xúi bẩy của Shaytan, nó muốn kéo con người 
lệch khỏi con đường Chân lý. 

Nội dung câu Kinh là bằng chứng chỉ ra rằng bắt 
buộc phải đưa các vấn đề tranh chấp trở về với Kinh sách 
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của Allah (Qur’an) và Sunnah của Thiên sứ , và đó là căn 
bản của đức tin Iman nơi Thiên sứ của Allah , và người 
nào từ chối việc xét xử bằng Qur’an và Sunnah thì người đó 
là Kafir (vô đức tin). 

Nguyên nhân câu Kinh này được mặc khải là có một 
cuộc tranh chấp giữa một người Muna-fiq (giả tạo đức tin 
Iman) và một người Do thái. Người Do thái muốn đòi sự 
công bằng nên đã đưa sự việc đến Nabi  và nhờ Người 
đứng ra phân xử vì y biết rằng Người tuyệt đối công bằng 
trong phân xét mặc dù y cũng giống như bao người Do thái 
khác là kẻ thù không đội trời chúng của Nabi  và những ai 
theo Người. 

Còn người Muna-fiq thì muốn cho người Do thái 
phân xử vì y định đưa hối lộ cho họ vì y biết rằng những 
người Do thái là những người bất công luôn chấp nhận hối 
lộ. Người Muna-fiq này đã biểu hiện hoàn toàn là một người 
Muslim trước công chúng, mặc dù vậy, y lại từ chối giao sự 
việc cho Nabi  phân xử. 

Và đây cũng là bằng chứng chỉ ra rằng ai từ chối 
phân xử sự việc bằng Qur’an và Sunnah thì người đó là 
Muna-fiq, và quả thật, Allah đã cảnh báo trong nhiều câu 
Kinh về những người Muna-fiq, Ngài ra lệnh cho những 
người Muslim phải chiến đấu với họ vì họ là những người 
gây ra điều xấu cho xã hội người Muslim. 

Cuối cùng, người Do thái và người Muna-fiq đồng 
thuận đưa sự việc tranh chấp của họ đến một vị thầy bói nhờ 
y phân xử. Những vị thầy bói là những tên tà thần mà những 
người Ả rập của thời Jahiliyah thường nhờ họ phân xử công 
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việc. Thế là Allah mặc khải câu Kinh Há Ngươi 
(Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã xác nhận 
việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống 
cho.... (Chương 4 – Annisa, câu 60). 

Một câu nói khác về nguyên nhân câu Kinh này 
được mặc khải xuống: rằng có hai người tranh chấp nhau, 
một trong hai muốn đưa sự việc lên Nabi  để Người phân 
xử, còn người kia thì muốn đưa sự việc cho Ka’ab bin Al-
Ashraf, nhưng rồi cả hai đồng thuận đưa sự việc đến Umar 
nhờ ông phân xử. Sau khi phân xử xong, Umar đã giết người 
đã không hài lòng với quyết định của Thiên sứ . Và đây là 
bằng chứng nói rằng ai đưa vấn đề tranh chấp đến một bộ 
luật nào đó khác hệ thống luật của Allah thì người đó là 
người vô đức tin và phải bị giết vì y bị trục xuất khỏi tôn 
giáo Islam. 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

ۡصلِحُ  ﴿ ُۡ ُن  ۡ ََ َما  َّ ِ ْ إ ُٓوا ِِ قَال ض
َ ۡۡ � ِِ  ْ وا ُد َِ ۡف َُ  ََ ۡم  ا �ِيَل لَُه ََ ۡ ََ سوروا[ ﴾ ١و

ا]١١:اتلقمو

Và khi có lời bảo chúng: “Chớ làm điều thối tha trên 
trái đất” thì chúng bảo rằng chúng tôi chỉ là những 
người cải thiện cho tốt mà thôi. (Chương 2 – Albaqarah, 
câu 11). 

Allah phán đề cập về những người Muna-fiq rằng 
khi có lời bảo họ là các người đừng làm điều thối tha phá 
hoại trên trái đất bởi các việc làm tội lỗi, trong đó có tội 
không chấp nhận sự phân xử theo luật của Allah, thì họ bảo 
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rằng họ chỉ cải thiện cho tốt đẹp mà thôi. Đây là điều mà tất 
cả những người Muna-fiq thường khẳng định. 

Allah cấm các bề tôi của Ngài phá hoại và làm điều 
thối nát trên trái đất sau khi Ngài đã cải thiện nó bằng các 
luật mà Ngài đã ban xuống cho các vị Nabi của Ngài. Ngài 
phán: 

ا ﴿ َ�ِٰحَه ّۡ ِ َد إ ۡع ََ  ِِ ض
َ ۡۡ � ِِ واْ  ُد َِ ۡف َُ  ََ ا]٥٦:اقموسورواتل[ ﴾ َو

Và các ngươi chớ gây rối trên trái đất sau khi nó đã 
được cải thiện ổn định và trật tự (Chương 7 – Al-A’raf, 
câu 56). 

Do đó, làm theo giáo luật của Allah là cải thiện còn 
bỏ nó là gây rối và làm điều thối nát. Nếu ai đó chịu suy 
ngẫm nhìn lại thế giới thì người đó sẽ thấy trái đất được cải 
thiện tốt lành và ân phúc do tuân lệnh Allah và Thiên sứ của 
Ngài , và toàn bộ những điều xấu trên thế giới, những khổ 
nạn, tai họa nguyên nhân là do sự thối nát trên trái đất bởi đi 
ngược lại với mệnh lệnh của Allah và Thiên sứ của Ngài . 

Những người Muna-fiq thường cho rằng họ là những 
người cải thiện cho xã hội và cộng đồng, họ dùng các lý 
luận, các quan điểm sai lệch để đánh lừa những người thiếu 
hiểu biết, họ khiến nhiều người chấp nhận những cái sai, 
những điều thối nát, làm cho cộng đồng Muslim trở nên dấy 
loạn và vô trật tự, và trong những sự thối nát và vô trật tự đó 
là kêu gọi đến các luật khác với hệ thống luật của Allah, kêu 
gọi đến với sự hòa nhập thối tha, đến với sự chưng diện cho 
phụ nữ Muslim, ... bởi thế, không được phép đi theo lời nói 
của họ, cảnh báo các tín đồ chớ nghe và tuân thủ theo họ vì 
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họ là những kẻ gây chiến với Islam bằng cái danh nghĩa “cải 
thiện”. 

Quả thật, Allah không chấp nhận những ai từ bỏ hệ 
thống luật của Ngài, một hệ thống luật tốt đẹp và công bằng, 
để nhận lấy các bộ luật do con người với kiến thức non kém 
và không công bằng đặt ra, giống như những người của 
Jahiliyah đã phân xử bằng sự ngu dốt và lệch lạc. Allah 
phán: 

﴿  ََ ۡح
َ

ۡن أ َوَم  ۚ ََ و َ�ۡبُغ ةِ  َ�ِٰهلِّي َم �ۡل فَُحۡ�
َ

مٗ أ ُۡ ُح  ِ َّ َن � ٍٖ ُن ِم ۡو َُ ِ ََ  ا ّل و ُوقُِن ُ٥ ﴾ 
 ]٥٠:اترائدو سورو[

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

Câu Kinh là bằng chứng rằng phải bắt buộc phân xử 
theo giáo luật của Allah, còn những gì trái với các luật của 
Ngài thì đó là luật thuộc các luật lệ của thời Jahiliyah. 

Nếu có bất cứ điều gì chưa được rõ, còn có sự bất 
đồng và tranh cãi thì người Muslim phải đưa vấn đề đó trở 
lại với Allah và Thiên sứ của Ngài  để thực hiện theo lời 
phán của Ngài: 

ءٖ  ﴿ ۡ�َ  ِِ ۡم  ََ�ٰزَۡ�ُت ۡوِم  فََِِ ُ َ َۡ َو�  ِ َّ ِٱ َ ََ و ُۡؤِمُن ۡم ُ وِ  إَِ ُكنُت �ُ َّ َو�ل  ِ َّ وهُ إَِ� � ََ َُ فَ
 �ً وِ�

ۡ
ُن ََُ ََ ۡح

َ
َوأ  ۖ�ۡ َخ َ�ٰلَِك   �  ]٥٩:ااءسورواتلنا[ ﴾ ٥�لِخَِ

Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với nhau 
về một vấn đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn đề đó 
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trở về với Allah (Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah của Nabi 
Muhammad ) nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi 
Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất (Chương 
4 – An-Nisa, câu 59). 

Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

ِِاا« ْوَناَهَوتُهارَِدعاًاكَِمااِجئُْتابِ
ُِ َحُدُ�ْماَحَلايَ

َ
حديثا:اقالاتلولاا»اََايُْؤِمُ اأ
ا.َْيح

“Không ai trong các ngươi có đức tin Iman trọn vẹn cho 
đến khi nào lòng ham muốn của bản thân y đi theo những 
gì Ta mang đến”. Annawawi nói: dây là Hadith Sahih. 

Nabi  trình bày cho chúng ta biết rằng một người 
sẽ không đạt được trọn vẹn đức tin Iman căn bản cho tới khi 
nào tình yêu của y, việc làm của y và sự phân xử các vụ việc 
của y luôn đồng hành với những gì mà Thiên sứ  đã mang 
đến từ những điều sai bảo cũng như những điều nghiêm cấm, 
đồng thời phải yêu thích những gì Người sai bảo và ghét bỏ 
những gì Người cấm đoán. 

Và khi nào lòng hàm muốn của bản thân luôn tuân 
theo những gì Nabi  mang đến thì đó là điều đáng ca ngợi, 
đó là sự trọn vẹn và hoàn thiện của đức tin Iman, nhưng khi 
nào lòng ham muốn của bản thân luôn trái nghịch với những 
điều Nabi  mang đến thì lòng ham muốn đó bị chê bai và 
khiển trách, và nó còn được gọi là thần linh. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 
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ٰهُ ا﴿ ٰ َو ُهۥ َه َٰه ََ ِ َذ إ َ�ّ ِن � َءَُۡت َم ََ فَ
َ

ا]٢٣:اسورواتلارية[ا﴾ أ

Thế Ngươi có thấy kẻ đã lấy lòng ham muốn của bản 
thân làm thần linh của hắn không? (Chương 45 – Al-
Jathiyah, câu 23). 

Tức đó là những kẻ chỉ làm theo lòng ham muốn của 
bản thân chứ họ không theo tôn giáo chân lý. 

Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng chúng ta thành 
những người chỉ tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài , 
chỉ áp dụng và thực hiện theo các giáo luật Islam, giáo luật 
được Allah, Đấng Tối Cao ban hành qua sự chỉ đạo và 
hướng dẫn của Thiên sứ của Ngài  !!!.   
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Nói Về Những Ai Phủ Nhận Một Điều Gì Đó Từ 
Các Tên Và Các Thuộc Tính Của Allah 

Nền tảng căn bản của đức tin Iman là đức tin nơi 
Allah, nơi các thuộc tính và các tên gọi của Ngài. Khi nào 
người bề tôi càng có kiến thức vững chắc về các thuộc tính, 
các tên gọi của Allah cũng như có đức tin kiên định và thờ 
phượng Allah qua các tên gọi và thuộc tính đó của Ngài thì 
giáo lý Tawhid của y càng vững mạnh và kiên cố. 

Một người bề tôi khi biết được rằng Allah là Đấng 
Duy nhất có các thuộc tính hoàn mỹ một cách tuyệt đối, biết 
được rằng Ngài là Đấng Tối Cao duy nhất, Đấng Vĩ Đại duy 
nhất, Đấng Hoàn Mỹ duy nhất, không có bất cứ gì có thể so 
sánh với sự hoàn mỹ của Ngài thì chắc chắn y sẽ thừa nhận 
và khẳng định Ngài là Thượng Đế đích thực đáng được thờ 
phượng và phủ phục, y sẽ phủ nhận tất cả những tà thần 
được thờ phượng khác Ngài. 

Do đó, người nào phủ nhận một điều gì đó từ các tên 
gọi, các thuộc tính của Allah thì người đó đã mang đến điều 
mâu thuẫn với Tawhid đồng thời phủ định bản chất của nó. 
Và đó là một phần của sự vô đức tin nơi Allah. 

Quả thật, Allah mang những cái tên hoàn mỹ và 
những thuộc tính Tối Cao và Siêu Việt. Ngài là Đấng được 
mô tả với tất cả mọi thuộc tính hoàn mỹ, ở nơi Ngài không 
có các thuộc tính mang tính tương đối, hay khiếm khuyết mà 
các thuộc tính của Ngài luôn ở mức tuyệt đối, và chỉ Ngài 
duy nhất có những thuộc tính Ưu Việt và Thiêng Liêng đó. 
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Những người của phái Sunnah và Jama’ah(9) thừa 
nhận Thượng Đế của họ với các tên gọi và các thuộc tính của 
Allah được thông điệp trong Qur’an và Sunnah thuần khiết 
của Thiên sứ Muhammad . Họ mô tả Thượng Đế của họ 
theo những gì được chính Ngài mô tả về bản thân Ngài và 
theo những gì được vị Thiên sứ của Ngài  mô tả. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ۖ وُه ََِها ُع َۡ َ�ٰ فَٱ َۡ ُ�ۡ َمآُء � �ۡ
َ ۡۡ � ِ ّ َِ ْ  َو وا ُر ََ ۦِۚ  َو ِه س ٰ ََ �ۡ

َ
أ  ٓ ِِ  ََ و ُد َن ُُۡلِح ُ ِ َّ �

 ََ و َملُ َ�ۡع ُواْ  َما َ�ن  ََ ۡو  ]١٨٠:اسورواتألبمتف[ ﴾  ١َ�ُيۡجَز

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi 
thế, hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy tránh xa 
những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ lãnh đủ về 
tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

﴿  ٰ�َ َۡ ُ�ۡ آُء � َم �ۡ
َ ۡۡ َوۖ َ�ُ � َّ ُه ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ ََ  ُ َّ  ]٨:اسورواطِ[ا﴾  ٨�

Allah, không Thượng Đế nào khác ngoài Ngài và Ngài 
mang những tên gọi hoàn mỹ nhất (Chương 20 – Taha, 
câu 8). 

Trong hai câu Kinh này, Allah đã khẳng định bản 
thân Ngài có những tên gọi, và Ngài cho biết những tên gọi 
của Ngài luôn là những tên gọi tốt đẹp nhất, hoãn mỹ nhất, 
và Ngài ra lệnh bảo các bề tôi cầu nguyện Ngài qua các tên 
gọi đó của Ngài, như chúng ta gọi Ngài trong cầu nguyện: 
                                                           
(9) Phái Sunnah và Jama’ah: là hệ phái theo đúng Islam nguyên thủy. Đây 
là hệ phái bám sát Qur’an và Sunnah (đường lối) của Thiên sứ 
Muhammad . 
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Lạy Allah! Lạy Đấng Độ Lượng! Ôi Đấng Hằng Sống, Đấng 
Bất Diệt! ... 

Đấng Độ Lượng (Arrahman) là tên gọi trong các tên 
gọi hoàn mỹ của Allah, nói lên thuộc tính độ lượng, nhân từ 
và quảng đại của Ngài. Quả thật, những người Ả rập Quraish 
đã bác bỏ, không thừa nhận Arrahman là tên gọi của Allah 
mặc dù họ vẫn tin Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Nuôi Dưỡng 
và Ban Cấp, cho nên, Allah ra lệnh bảo vị Nabi của Ngài, 
Muhammad  nói với họ, Ngài phán: 

ِب  ﴿ َتا ِ َم ه ۡ ََ ّ�ُۡت ۡ ََو ُ ِ ه َو َعلَۡي َّ ُه ِ إ َٰه  ََ ِ ٓ إ ََ  ِ َّ َر َو  ُقۡل ُه  �ۚ َّ َِٱل  ََ و َُ ۡم َُۡ�ُف َوُه
ا]٣٠:اسورواتكمبد[ ﴾ ٣

Và họ đã phủ nhận Đấng Đố Lượng (Arrahaman). 
Ngươi (Muhammad!) hãy bảo họ: “Ngài là Thượng Đế 
của Ta; không có Thượng Đế nào khác duy chỉ có Ngài. 
Ta phó thác cho Ngài và Ta quay về với sám hối với 
Ngài. (Chương 13 – Arra’d, câu 30). 

Câu Kinh này là bằng chứng nói rằng người nào phủ 
nhận một điều gì đó từ các tên gọi và các thuộc tính của 
Allah là kẻ vô đức tin nơi Ngài. 

Quan điểm và tâm niệm của trường phái Sunnah và 
Jama’ah về các tên, các thuộc tính của Allah là tin tất cả các 
tên gọi, các thuộc tính của Ngài được nói cho biết trong 
Qur’an và Sunnah của Thiên sứ  một cách thừa nhận sự 
Tối cao và Vĩ đại của Ngài, không bóp méo, suy diễn, so 
sánh và bàn luận thế nào hay ra làm sao. 
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- Bóp méo là chỉnh sửa, thay đổi ý nghĩa của thuộc 
tính, chuyển đổi từ ý nghĩa này sang ý nghĩa khác mà Allah 
và Thiên sứ của Ngài  không nói cũng như không chỉ ra. 

- Suy diễn là cách thức suy luận để phủ nhận hoàn 
toàn hay phủ nhận một phần các thuộc tính của Allah. 

- So sánh là sự khẳng định một sự vật giống như một 
sự vật gì đó, hoặc một điều giống như một điều gì đó, chẳng 
hạn như một người nói: Quả thật, các thuộc tính của Allah 
đều giống với các thuộc tính của các tạo vật. 

- Bàn luận như thế nào, ra làm sao: là sự thông tin 
cho biết về tình trạng của một điều gì đó. Bàn luận như thế 
nào, ra làm sao về các thuộc tính của Allah là diễn giải cách 
thức, bản chất của chúng, chẳng hạn như Allah phán cho biết 
rằng Ngài ngự trên chiếc Ngai Vương (Arsh) bên trên các 
tầng trời thì có người lại diễn giải cách thức và bản chất 
“ngự” của Ngài thế này thế kia, có người nói Ngài ngồi như 
con người chúng ta ngồi, có người lại bảo Ngài đứng, có 
người thì bảo Ngài nằm, quả thật, không một ai biết rõ được 
cách “ngự” trên chiếc Ngai Vương của Ngài như thế nào, ra 
làm sao cả mà chúng ta chỉ có bổn phận tin theo lời phán của 
Ngài rằng Ngài thực sự “ngự” trên chiếc Ngài Vương của 
Ngài vì Ngài đã khẳng định như thế, tuy nhiên chúng ta 
không biết Ngài ngự như thế nào vì Ngài đã không phán cho 
biết và Thiên sứ của Ngài  cũng không cho biết và Người 
cũng không hề biết. 

Một người bề tôi khi đã tin tưởng nơi các tên gọi, 
các thuộc tính của Allah và hiểu được ý nghĩa của chúng, và 
thờ phượng Allah qua các tên gọi, các thuộc tính đó của 
Ngài thì giáo lý Tawhid trong y sẽ vững mạnh, lòng kính sợ 
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của y đối với Ngài sẽ được tăng thêm, và y sẽ tôn vinh và 
phủ phục trước sự Tối Cao và Vĩ Đại của Ngài. Và người bề 
tôi nào càng hiểu rõ về Allah thì y là người bề tôi càng biết 
kính sợ và ngoan đạo. 

Trong Sahih Albukhari có ghi rằng Ali  có nói: 
Các người hãy nói với thiên hạ về những gì họ biết và ý thức 
được, chẳng lẽ các người muốn lừa dối Allah và Thiên sứ 
của Ngài ư? 

Có nghĩa là Ali bin Abu Talib  đã cho lời khuyên 
đến mọi người rằng hãy nói cho quần chúng nghe những 
điều mà họ cần cho tôn giáo của họ về các giáo luật, hãy 
trình bày cho họ điều nào là Haram và điều nào là Halal, và 
bỏ qua những gì không cần thiết, và đừng nên dẫn dắt tâm trí 
của quần chúng đến với những điều mà chúng có thể là 
những điều phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài . 

Ông Abdur Razzaq thuật lại từ ông Ma’mar, Ma’mar 
nghe lại từ lời thuật của Ibnu Tawus và Ibnu Tawus nghe từ 
cha của ông rằng Ibnu Abbas  nhìn thấy một người đã tỏ 
thái độ không thừa nhận khi nghe Nabi  nói về các thuộc 
tính của Allah, ông nói: “Những người này chẳng có gì khác 
biệt, họ đã tìm thấy trong Qur’an những điều được nói rõ 
ràng nhưng lại bị hủy hoại khi nghe lời nói của Nabi ” 
(chỉ dịch nghĩa). 

Có nghĩa là, khi Ibnu Abbas  nhìn thấy một người 
đàn ông có thái độ không thừa nhận khi nghe Nabi  nói về 
các thuộc tính của Allah, ông đã nói nhắc nhở các bạn đạo 
của ông để họ hiểu rõ hơn, nhằm cảnh báo tránh trở nên 
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giống như những người như vậy: những người khi được 
Qur’an khẳng định các thuộc tính của Allah thì thấy trái tim 
rung động khi biết ý nghĩa của chúng nhưng khi nghe một 
thuộc tính khác được nói từ lời dạy của Nabi  thì họ lại 
ngờ vực không tin. 

Do đó, người Muslim không được bác bỏ hoặc nghi 
ngờ về các tên gọi hay các thuộc tính nào đó của Allah, bắt 
buộc y phải có đức tin Iman một cách hoàn toàn vào tất cả 
những gì được Allah và Thiên sứ của Ngài  thông tin cho 
biết ngay cả trí tuệ không ý thức được nó. 

Imam Shafiy  nói: Tôi tin nơi Allah và tin nơi 
những gì đến từ Allah theo ý nghĩa của Allah, và tôi tin nơi 
Thiên sứ của Allah  và tin nơi những gì đến từ Thiên sứ 
của Allah theo ý nghĩa của Người . 

Quả thật, đức tin Iman nơi các tên gọi, các thuộc 
tính của Allah đóng một vai trò rất lớn trong việc xác thực 
sự thờ phượng Allah. Bởi khi biết và nhận thức rõ được các 
tên gọi và các thuộc tính của Allah một cách đúng đắn thì sẽ 
hướng người bề tôi thờ phượng Ngài một cách đúng mực 
cũng như thúc giục y thành tâm và kính sợ Ngài. 

Khi người bề tôi biết được rằng Thượng Đế của y rất 
nghiêm khắc trong việc trừng phạt, Ngài nổi giận và phẫn 
nộ, Ngài có sức mạnh vô biên, có quyền năng trên mọi thứ, 
Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn, Ngài nghe, Ngài thấy, 
Ngài am tường mọi thứ, không có một thứ gì cho thể che 
giấu được Ngài, thì y sẽ luôn tâm niệm trong lòng rằng Ngài 
sẽ luôn quan sát và theo dõi y rồi y sẽ sợ mà tránh xa những 
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tội lỗi, tránh xa những điều trái nghịch với mệnh lệnh của 
Ngài. 

Và khi người bề tôi biết được rằng Allah là Đấng Ân 
phúc, Ngài luôn ban phúc lành, Ngài toàn năng trên mọi thứ, 
Ngài ban cấp bổng lộc, Ngài nuôi dưỡng, Ngài ban thưởng 
cho những người làm tốt, Ngài yêu quý những bề tôi có đức 
tin của Ngài, thì y sẽ yêu thương Allah và luôn muốn làm 
nhiều điều tốt đẹp để được Ngài yêu thương và ban ân 
phước. 

Còn khi người bề tôi biết được rằng Allah là Đấng 
Sáng suốt, Công bằng, Ngài ghét sự bất công, ác đức và tàn 
bạo, Ngài căm thù những kẻ bất công, những kẻ làm điều 
thối nát, những kẻ dấy loạn làm điều sai quấy, Ngài luôn phù 
hộ cho những ai có phẩm chất đạo đức tốt, cư xử đúng mực 
thì y sẽ sống một cách thanh thản an bình, y sẽ sống tốt và 
luôn cư xử một cách ngay chính. 

Hiểu biết các tên gọi và các thuộc tính của Allah sẽ 
làm cho linh hồn thức tỉnh, khuấy động tâm hồn, loại bỏ 
những khố u của tư tưởng, hướng con người làm điều thiện 
tốt, mở cánh cửa hy vọng, nâng cao sự kiên nhẫn, và giúp 
hạn chế sự chán nán và chai lười. 

Ibnu Qayyim  nói: Đức tin Iman nơi các thuộc 
tính của Allah, nhận thức chúng và khẳng định bản chất đích 
thực của chúng là căn bản trung tâm và mục đích của con 
đường, là tinh thần của những người đi tìm nơi cần đến, là sự 
khuấy động ý chí bị suy yếu và xua tan nỗi buồn phiền khi 
lầm lỡ. Do đó, kiến thức về các thuộc tính của Allah sẽ đưa 
một người thẳng bước trên con đường. Bà A’ishah  nói: 
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Ai nhìn thấy Thiên sứ của Allah  thì chắc chắn y sẽ thấy 
Người đến rồi đi, Người không thu nhặt của cải vật chất, mà 
Người chỉ toàn tâm toàn lực truyền dạy kiến thức tôn giáo. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng rồi lại phủ 

nhận nó. (Chương 16 – Annahl, câu 83). 

Không có một ân huệ nào tồn tại trên trái đất mà 
không do Allah ban cấp, không có một điều tốt đẹp nào trên 
thế gian và ở Đời Sau mà không do Ngài an bài và sắp đặt, 
Ngài là Đấng làm biến mất những hoạn nạn và khổ đau. 

ةٖ  ﴿ َم ِۡع َّ ن  م ّمِ ا َُِ� � َوَم َن  ِم مّ فَ �ُ  ۖ ِ َّ
  �َُۡ ِ ه ۡ ََ

ِ َ�َ فَِ ُم �ل �ُ َّ َۡ ا  ََ ِ و َٔ إ َُ ََ٥ ﴾ 
ا]٥٣:اسورواتلْل[

Và bất cứ ân huệ nào của các ngươi hưởng thụ đều do 
Allah ban cho cả, rồi khi các ngươi gặp hoạn nạn thì các 
ngươi lại cầu cứu với Ngài. (Chương 16 – Annahl, câu 
53). 

Ngài là Đấng Quảng đại hơn mọi sự quảng đại, sự 
độ lượng của Ngài bao la hơn mọi sự bao la, Ngài cho trước 
khi xin, Ngài cho hơn những gì mong muốn, Ngài ban thêm 
cho ai biết tri ân dù là điều tri ân rất nhỏ, Ngài tha thứ thật 
nhiều cho ai biết quay về với Ngài, Ngài yêu thương những 
ai luôn hướng về Ngài, ai không cầu xin Ngài Ngài sẽ giận 
và phẫn nộ người đó, Ngài che đậy tội lỗi cho người bề tôi 
nhưng người bề tôi thường không che đậy tội lỗi của mình, 
Ngài thương xót cho người bề tôi trong khi người bề tôi 
không biết thương xót cho bản thân, Ngài gởi nguồn Chỉ đạo 
và Hướng dẫn của Ngài đến qua các vị Thiên sứ, và mỗi đêm 
Ngài thường xuống tầng trời hạ giới và hô gọi: 
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ُِا « يَ َِ ْب
ُ
افَس اَسائٍِل اِمْ  ُاا؟اَهْل

َ
ال ْنِفَم

َ
افَس اُمْااَْغِفٍم اِمْ  رُوَ اا؟اَهْل

َ
افَس ٍِ ارَائِ اِمْ  َهْل

ِِا اا؟اَبلَيْ ُِ ِجيدَ
ُ
ا.هاأحدرلتا»؟اَهْلاِمْ اَدتٍعافَس

“Có ai cầu xin TA sẽ ban cho? Có ai cầu xin tha thứ TA sẽ 
tha thứ cho? Có ai sám hối TA sẽ chấp nhận lời sám hối 
và tha thứ cho? Có ai cầu nguyện TA sẽ đáp lại lời cầu 
nguyện?” (Ahmad). 

Ai là đấng đáng được thờ phượng ngoài Đấng Độ 
lượng và Khoan dung như thế này?! Ai là đấng đáng được ca 
ngợi và tán dương, đáng được tụng niệm và tri ân hơn Ngài, 
Đấng chưa xin đã cho và cho nhiều hơn những gì mong 
muốn?! 

Allah là Đấng duy nhất ban cấp, điều hành và chi 
phối, Đấng đã ban biết bao hồng phúc và ân huệ cho các bề 
tôi của Ngài cả ngày lẫn đêm. Do đó, giáo lý Tawhid trọn 
vẹn là phải khẳng định mọi ân huệ và hồng phúc đều đến từ 
nơi Allah, như Ngài đã phán: 

ةٖ  ﴿ َم ِۡع َّ ن  م ّمِ َن � َوَما َُِ� ِم ِۖ فَ ا]٥٣:اسورواتلْل[ ﴾َّ

Và bất cứ ân huệ nào của các ngươi hưởng thụ đều do 
Allah ban cho cả (Chương 16 – Annahl, câu 53). 

Mọi ân huệ, mọi hồng phúc, lớn hay nhỏ đều do 
Allah ban cấp cho cả, và các bề tôi là nguyên nhân để đạt 
được ân huệ và hồng phúc của Ngài trên đôi tay của họ 

Việc khẳng định một ân huệ hay một hồng phúc nào 
đó là của ai khác ngoài Allah là sự bội ơn, là điều nghiêm 
cấm làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 
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Quả thật, Allah đã phán đề cập trong chương Annahl 
– còn được gọi là chương Ân huệ - nhiều ân huệ và hồng 
phúc khác nhau được Ngài ban cấp cho các bề tôi của Ngài, 
như chỗ ở, gia súc và nguồn lợi mà chúng mang lại, ... 

Và sau khi Ngài đề cập những điều đó thì Ngài phán 
bảo: ﴿  َها ََ و َُ ُِ ُن ّم ُ �ُ  ِ َّ َمَت � نِۡع  ََ و ﴾َ�ۡعَِفُ  Họ đều công nhận Ân 
huệ của Allah, nhưng rồi lại phủ nhận nó (Chương 16 – 
Annahl, câu 83). Tức những kẻ vô đức tin Quraish đều công 
nhận tất cả những ân huệ và hồng phúc được đề cập trong 
chương này cũng như trong những chương khác là do Allah 
ban cấp nhưng rồi họ lại phủ nhận nó bằng cách gán những 
ân huệ và hồng phúc đó cho ai khác ngoài Ngài, họ bảo 
những ân huệ và hồng phúc đó là từ các thần linh của họ, từ 
ông cha của họ.  

Sự phủ nhận ân huệ và hồng phúc là một trong 
những hình thức vô đức tin nhỏ bởi đã không gán ân huệ và 
hồng phục cho Allah mà gán cho ai khác ngoài Ngài, và nó 
cũng là một hình thức thuộc dạng tiểu Shirk vì đã tổ hợp với 
Ngài kẻ đồng đẳng trong việc ban bố ân huệ và hồng phúc. 

Những hình ảnh tiêu biểu nói lên sự vô đức tin qua 
các ân huệ và hồng phúc được các vị Salaf rút ra từ nội dung 
ý nghĩa của câu Kinh: 

- Lời của một người khi nói: Đây là tài sản của 
tôi, tôi thừa kế nó từ ông cha của tôi. 

Nếu người nói lời này chỉ với mục đích muốn thông 
tin thì được phép, nhưng nếu người nói lời này muốn khẳng 
định rằng nguyên nhân khiến cho y có được nguồn tài sản là 
chỉ do ông cha để lại mà quên đi Allah là Đấng tạo ra 
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nguyên nhân thì đó là điều haram làm giảm sút giáo lý 
Tawhid của người bề tôi. 

Bởi lẽ, nguồn tài sản đó là ân huệ và hồng phúc mà 
Allah ban cấp cho ông cha của y rồi sau đó Ngài tiếp tục ban 
ân huệ và hồng phúc đó cho y qua con đường kế thừa tài sản, 
và tất cả đều là nhờ ân phúc và lòng thương xót của Allah. 

- Một hình ảnh thí dụ tiếp theo là lời nói: Nếu 
không có một người nào đó thì sự việc đã trở nên thế này 
thế này. 

Chẳng hạn như câu nói: Nếu không có người phi 
công thì chúng tôi đã thiệt mạng, nếu không có người tài xế 
thì chắc chúng tôi đã bị tai nạn, và những lời tương tự khác 
khẳng định ân phúc đến từ một người nào đó ngoài Allah. 

Và thực chất mọi sự việc đều xảy ra do sự an bài và 
sắp đặt của Allah, và mọi sự tốt lành đều nhờ ân phúc và 
lòng thường xót của Ngài, và Ngài mới địch thực là Đấng 
ban ân huệ và hồng phúc, chỉ có Ngài duy nhất có quyền 
năng làm điều đó. 

- Một hình ảnh thí dụ tiếp theo, là lời: Đây là do 
thần linh của chúng tôi phù hộ. 

Quả thật, những kẻ vô đức tin khi được Allah ban 
cho những ân huệ, những hồng phúc như mưa, trúng mùa, 
làm ăn phát đạt hoặc những điều phúc khác thì họ vẫn thừa 
nhận Allah là Đấng đã ban cấp cho họ những ân phúc đó, 
nhưng rồi sau đó họ lại phủ nhận nó bằng lời nói của họ: 
Ngài ban cho chúng tôi ân phúc đó là do thần linh của chúng 
tôi phù hộ. Với lời này, họ đã Shirk với Allah vì họ đã gán 
sự ban ân huệ và phúc lành đến cho ai khác ngoài Allah. 
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- Một hình ảnh thí dụ tiếp theo: lời nói “Nhờ có 
cơn gió thật tốt lành”. 

Tức họ nói lời này khi mà Allah cho con tàu của họ 
được thuận buồm suôi gió, nhưng họ đã quên đi Allah mới là 
Đấng làm cho cơn gió tốt lành, làm cho con tàu của họ di 
chuyển an toàn trên biển. Nếu một người nói lời này chỉ với 
tâm niệm rằng gió là nguyên nhân chứ không phải là quên đi 
Allah là Đấng xui khiến thì y cũng không nên chỉ nhắc 
nguyên nhân mà không nhắc Đấng xui khiến nguyên nhân và 
sự việc. 

Abu Abbas Ibnu Taymiyah giải thích: Allah và 
Thiên sứ của Ngài  khiển trách những ai gán một ân huệ 
và hồng phúc nào đó cho ai khác ngoài Ngài tức chỉ nhắc 
đến nguyên nhân mà quên đi Allah như Ngài đã phán: Họ 
đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng rồi lại phủ nhận 
nó (Chương 16 – Annahl, câu 83). Và Nabi  có nói: 

فِمما:ااإَِناتَهللاَ�َعالاقَاَلا«ا ََ اِباَل دََحاِمْ اِبدَاِدىاُمْؤِم م َْ
َ
ا.رلتهاتل اراا» أ

“Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao phán: Trong số các bề tôi 
của TA, có người là người có đức tin và có người trở nên 
vô đức tin” (Albukhari). 

Đây là một số loại vô đức tin qua ân huệ và hồng 
phúc của Allah mà các vị Salaf đã đề cập. Chúng là những 
điều haram làm giảm sút giáo lý Tawhid, bởi lẽ chúng là 
những hình thức mà người bề tôi chỉ nhắc đến nguyên nhân 
có được ân huệ và hồng phúc mà quên đi Allah, Đấng xui 
khiến và ban cấp. 
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Sự trọn vẹn và hoàn thiện của Tawhid là người có 
đức tin phải tri ân Thượng Đế của y mỗi khi Ngài đã xui 
khiến y đạt được ân huệ và hồng phúc, y phải nhắc đến Ngài 
khi nói đến ân huệ và hồng phúc đó, bởi lẽ đích thực Ngài là 
Đấng duy nhất ban phúc cho y không có ai (vật gì) khác 
ngoài Ngài. Điều này không có nghĩa là bác bỏ những hành 
động tốt từ con người, bởi theo Sunnah thì người có đức tin 
nên cảm ơn những ai đã ra tay giúp đỡ y và cầu nguyện cho 
họ vì Allah đã ban cấp ân phúc qua đôi tay của họ, như Nabi 
đã  nói: 

ُاَحَلامَا«ا
َ
افَاْدُبوتال ُِ افِئُونَ َِ ُدلتاَماارُ ِ

َ
فِئُوهُافَِِْناكَْمات ََ ْماَمْعُملفًاافَ ُِ ْ

َ
نََياإِل ََ ْ ا

ُ�ُموهُا
ْ
ْماقَْداَكفَس ُِ نَ

َ
ا.رلتهاأبوادتلدلالتلناائالأحد »رََمْلتان

“Ai làm cho các ngươi một điều tốt thì các ngươi hãy trả 
ơn cho y, nếu các ngươi không có gì để trả ơn cho y thì các 
ngươi hay cầu nguyện cho y cho đến khi các ngươi cảm 
thấy rằng các ngươi đã có thể trả ơn cho y” (Abu Dawood, 
Annasa-i và Ahmad). 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

﴿  َّ ِِ �ل م ّما  ََ لَُ� َ�ّخ  َ َّ � َّ َ
أ  ْ ۡوا ََ َ َۡم ُ ل

َ
� ََ ۡ�َب

َ
َوأ  ِِ ض

َ ۡۡ � ِِ َوَما    ِٰ َٰ ٰ َٰ

ةٗ  ََ ُهۥ َ�ِٰه ۡم نَِعَم ۗ  َعلَۡيُ� ٗة ِِ � َوَ�اِطَن   ُ ِٰد �َُ ن ُ ُِ َم ّّا َن � ۡ�ِ ِعۡل ٖ َوِم ِ ََِغ َّ  ََ َو
دٗ  ٰبٖ ٓ ُه ََ ِ ََ ك ِ�ٖ  َو ْ  ٢ َمن وا ُم �ُّبُِع ِيَل لَُه ا � ََ ۡ ِ ب ِّ َ َۡل ن َ ْ ُوا َقال  ُ َّ نَزَ  �

َ
أ  ٓ ُع َما َما

 ِ� عِ َّ اِب �ل َذ ۡم إَِ�ٰ َع وُه َۡدُع ُٰن ُ ََ ّشۡي ََ �ل َۡو َ� َول
َ

أ  ۚٓ اََآَءنَا ِ َء ه ۡدنَا َعلَۡي  ﴾ ٢وََج
ا]٢١،  ٢٠:اسوروالقمان[
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Há các ngươi không nhận thấy việc Allah đã chế ngự 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất (cho các 
ngươi sử dụng) và đã công khai hay kín đáo hoàn tất ân 
huệ của Ngài cho các ngươi? Nhưng trong thiên hạ có kẻ 
thích tranh luận về Allah nhưng tuyệt đối không biết một 
tí gì (về Ngài), cũng không căn cứ vào một Chỉ đạo nào 
và không dựa vào một Kinh sách minh bạch nào. Và khi 
có lời bảo chúng: “Hãy tuân theo điều mà Allah đã ban 
xuống” thì chúng đáp: “Không, chúng tôi làm theo điều 
mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo”. Sao? 
Ngay cả việc Shaytan kêu gọi chúng đi chịu hình phạt 
của Hỏa ngục ư? (Chương 31 – Luqman, câu 20, 21). 

Ibnu Kathir  nói: Allah phán lưu ý nhân loại về 
ân huệ và hồng phúc mà Ngài đã ban cấp cho họ ở đời này 
và cõi Đời Sau, rằng Ngài là Đấng chế ngự cho họ mọi vạn 
vật trên trời từ những vì sao chiếu sáng trong đêm, những 
đám mây, những cơn mưa, tuyết và tạo ra cho họ trên trái đất 
các dòng sông, cây cối, hoa màu, trái quả, ... Ngài đã hoàn 
tất cho họ các ân huệ một cách công khai hay thầm kín, Ngài 
cử phái các vị Thiên sứ đến, Ngài ban xuống các Kinh sách, 
tuy nhiên, với tất những gì mà Ngài ban cấp cho nhân loại 
thì vẫn có người không tin tưởng và luôn tranh luận về Ngài 
tức vệ sự độc tôn hóa Ngài, về việc Ngài cử phái các vị 
Thiên sứ, và đã tranh luận về Ngài một cách không có kiến 
thức cũng không dựa trên một cơ sở đúng đắn nào cả. 

Ibnu Qayyim  nói: Trong tim sẽ luôn có những 
niềm tin rối bù nếu như không hướng về Allah, trái tim trở 
nên hoang dại nếu như không nhớ đến Ngài, trái tim luôn 
đau buồn nếu như không có niềm vui của sự nhận thức được 
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Ngài và trung thực trong hành động, và trái tim sẽ mãi lo 
lắng và bất an nếu như không biết quay về với Ngài. 

Ông  cũng nói rằng: Quả thật, Allah bảo đảm cho 
tất cả những ai làm việc thiện tốt và ngoan đạo rằng Ngài sẽ 
làm cho họ sống một đời sống tốt lành, và Ngài trung thực 
với lời hứa của Ngài, và thực sự có đời sống nào tốt đẹp hơn 
đời sống được Allah yêu thương và hài lòng? 

Do đó, người bề tôi phải luôn hướng về Allah, mọi 
niềm tin, mọi tư tưởng và ý muốn luôn đặt ở nơi Ngài, hãy 
nghĩ đến Ngài, yêu thương Ngài và luôn mong nhớ đến ngày 
trở về gặp Ngài, và hãy luôn biết tri ân Ngài về những ân 
huệ và hồng phúc mà Ngài đã ban cấp, đó là sự trọn vẹn của 
Tawhid. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Chớ dựng những thần linh ngang vai cùng với Allah 
trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không đúng). 

(Chương 2 – Albaqarah, câu 21, 22) 

Allah là Đấng duy nhất đã tạo hóa, điều hành, chế 
ngự và ban bổng lộc, Ngài không có bất cứ kẻ đồng đẳng 
nào và không có ai có thể sánh quyền năng với Ngài. Bởi 
thế, bắt buộc chúng ta phải thờ phượng một mình Ngài duy 
nhất, không được tổ hợp với Ngài bất cứ một thần linh nào 
cùng với Ngài trong lời nói, hành động hay tâm niệm. 

Quả thật, Allah cấm các bề tôi của Ngài dựng lên 
các thần linh, các kẻ đồng đẳng cùng với Ngài để hướng về 
chúng một thứ gì đó từ việc thờ phượng trong khi họ luôn 
biết rằng đích thực chỉ có Allah duy nhất là Đấng ban cấp 
bổng lộc cho họ, còn những thần linh, những kẻ đồng đẳng 
mà họ dựng lên không hề mang lại cho họ điều lợi cũng 
chẳng thể gây ra điều hại. 

Việc dựng lên một thần linh ngang vai cùng với 
Allah là Đại Shirk phủ định hoàn toàn Tawhid, và người nào 
chết đi trong tình trạng như vậy sẽ phải đời đời kiếp kiếp 
sống trong Hỏa ngục không có ngày trở ra. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َٗ ا نَد
َ

أ  ِ ّ َِ َعلُواْ  ۡ ََ  �َ ََ فَ و ۡعلَُم ََ ۡم  نُت
َ

َوأ ا]٢٢، ٢١:اسورواتلقمو[ ﴾ ٢ ا 

Chớ dựng những thần linh ngang vai cùng với Allah 
trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không đúng). 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 21, 22). 
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Ibnu Abbas  nói về câu Kinh này: Những thần 
linh ở đây có nghĩa là Shirk, nó khó thấy hơn con kiến đen 
bò trong bóng tối của màn đêm. 

Quả thật, Ibnu Abbas  đã giải thích câu Kinh này 
rằng nó được mặc khải xuống nói về đại Shirk với các dạng 
tiểu Shirk bởi lời của câu Kinh bao hàm các loại của Shirk, 
và các loại này thường xuyên quanh quẩn trên chiếc lưỡi của 
nhiều người, họ đã rơi vào tội Shirk mà không hay biết vì nó 
khó nhìn thấy. 

Tiêu biểu cho các loại Shirk này: 

Thứ nhất: Câu nói (Thề bởi Allah và thề bởi cuộc 
sống của anh), lời nói (thề bởi cuộc sống) là tiểu Shirk bởi vì 
đã thề bởi cuộc sống, một tạo vật của Allah. 

Thứ hai: Câu nói (Nếu không nhờ con chó này chắc 
mấy tên trộm đã lẻn vào), (Nếu không nhờ mấy con vịt ở 
trong nhà là mấy tên trộm đã đột nhập), đây cũng là loại tiểu 
Shirk vì chỉ nhắc đến nguyên nhân mà quên mất Đấng tạo ra 
nguyên nhân, đó chính là Allah, bởi lẽ nếu muốn Allah có 
thể khiến cho con chó không sủa và mấy con vịt không kêu. 
Do đó, bắt buộc người Muslim phải luôn nhắc đến Allah vì 
Ngài đã bảo về các bề tôi của Ngài cả ngày lẫn đêm. 

Thứ ba: Câu nói của một người nói với một người 
(Đây là điều Allah và anh muốn), (Nếu không có Allah và 
anh thì ...) là tiểu Shirk bởi đã sánh ngang vai Allah với tạo 
vật của Ngài. 

Đây là một số thí dụ tiêu biểu về việc dựng lên các 
thần linh ngang vai cùng với Allah. Người Muslim phải nên 
lễ độ và thận trọng với Allah trong các lời nói của mình bởi 
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Ngài là Đấng không ai (vật gì) có thể so sánh với Ngài  hoặc 
có thể chia sẻ một điều gì đó cùng với Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ُ� َُ َخلَ ي  ِ َّ ُم � َرّ�ُ�  ْ وا ُد ُُ �ۡ�ُب ّّا َ�َها �
َ

َ ۡم َ�ٰ ن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعّلُ� َن ِم ُ ِ َّ َو� ۡم 
 ََ و ُُ ّت ٰشٗ  ٢ََ َٰ ِ ف  َِ ض

َ ۡۡ ُم � َجَعَل لَُ� ي  ِ َّ َِنآءٗ � َمآَء َ َّ َو�ل ِٓء  ا  ا َم َّ َن �ل نَزَ  ِم
َ

َوأ
ِۡزقٗ  َمآءٗ  ر   ِٰ َٰ َم ِّ� َن  ِۦ ِم ِه َج َ ََ ۡخ

َ
َٗ َفَ ا َد ن

َ
أ  ِ ّ َِ  ْ وا َعلُ ۡ ََ  �َ فَ ۡمۖ  عۡ ا ّلُ� ََ ۡم  نُت

َ
َوأ ََ ا  و لَُم

ا]٢٢، ٢١:اسورواتلقمو[ ﴾ ٢

Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo các ngươi và những ai trước các 
ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người ngay 
chính. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo trái đất như một tấm 
thảm và bầu trời như một chiếc lọng che cho các ngươi 
và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng 
làm để mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các ngươi. 
Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng với 
Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không 
đúng). (Chương 2 – Albaqarah, câu 21, 22). 

Tức chỉ có Allah, Đấng với các thuộc tính được nói 
trong câu Kinh (tạo hóa loài người, làm cho trái đất bằng 
phẳng như một tấm thảm, làm bầu trời như một chiếc lọng 
che, ban nước mưa từ trên trời xuống làm mọc ra cây trái 
thành thực phẩm cho loài người) mới đáng để cho nhân loại 
và mọi vạn vật thờ phượng. Bởi thế, chớ dựng những 
thần linh ngang vai cùng với Allah tức chớ dựng lên 
những Đấng thờ phượng cùng với Ngài giống như những kẻ 
thờ cúng bụt tượng, họ đã thờ phượng chúng mà không thờ 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

485 

phượng Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là 
không đúng) tức chúng biết rõ đích thực chỉ có Ngài là 
Thượng Đế, không có Đấng ban bổng lộc nào khác ngoài 
Ngài. 

Ông Umar bin Alkhattab  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

اتهللاِا «ا ْشَكَااَ�َقدْااَمْ اَحلََفابَِغْ ِ
َ
ْلاأ
َ
ا.رلتهاتلتمِاا»ا َ�َفَماأ

“Ai thề thốt bởi ai (vật gì) khác ngoài Allah là kẻ vô đức tin 
hoặc là kẻ thờ đà thần” (Tirmizhi). 

Allah là Đấng vĩ đại, phải tôn vinh Ngài trong bất cứ 
mọi hoàn cảnh nào, và một trong các hình thức tôn vinh 
Ngài là chỉ được phép thề thốt bởi các tên gọi và các thuộc 
tính của Ngài mà thôi, người nào thề thốt bởi ai (vật gì) khác 
ngoài Ngài chẳng hạn như thề bởi Nabi, bởi vị Wali, hoặc 
thề bởi ngôi đền Ka’bah hoặc bởi ân huệ nào đó thì y đã 
phạm vào tội tiểu Shirk, còn nếu như y tôn vinh những thứ 
mà y thề thốt bằng cả trái tim giống như y tôn vinh Allah thì 
đó là tội thuộc dạng đại Shirk. 

Ibnu Mas’ud  nói: Quả thật, việc tôi thề bởi Allah 
trên một điều dối trá sẽ là yêu thích đối với tôi hơn là thề bởi 
ai khác ngoài Ngài trên một điều trung thực. Ý của Ibnu 
Mas’ud là muốn giải thích rằng cả hai đều không được ông 
yêu thích, tuy nhiên, việc thề bởi Allah trên điều dối trá 
mang tội nhẹ hơn việc thề thốt bởi ai khác ngoài Ngài trên 
điều trung thực bởi lẽ trong việc thề bởi Allah trên điều dối 
trá có một cái tốt đó là Tawhid còn cái xấu là điều dối trá mà 
thôi. 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

486 

Cũng chính vì vậy, các học giả chỉ xem việc thề thốt 
bởi Allah trên điều dối trá chỉ là một sự thề thốt mang tội, 
người thề thốt sẽ bị trừng phạt trong Hỏa ngục, và có thể 
được tha thứ, còn đối với viêc thề thốt bởi ai (vật gì) khác 
ngoài Allah trên điều chân thật thì vẫn có cái tốt đó là có 
điều chân thật nhưng cái xấu lại quá nghiêm trọng đó là 
Shirk, một tội danh bị đời đời kiếp kiếp sống trong Hỏa ngục 
không có ngày trở ra. 

Cái tốt của Tawhid tốt hơn cái tốt của sự chân thật, 
còn cái xấu của việc dối trá vẫn nhẹ hơn cái xấu của Shirk. 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã nghiêm cấm tất 
cả mọi hình thức thờ phượng mang tính Shirk, trong đó có 
một Hadith, Người  nói: 

اَمااَشاَءاتهللاُا«ا اَ�ُقوكُوت ااََ اَمااَشاَء ْ اقُوكُوت ِِ
اَللَ افَُمنم ااتهللاُالََشاَء افَُمنم ا»َُُماَشاَء

ا.رلتهاأبوادتلد

“Các ngươi đừng nói (đấy là điều Allah và người nào đó 
muốn) mà hãy nói (đấy là điều Allah muốn, sau đó là 
người nào đó muốn)” (Abu Dawood). 

Phân tích cụ thể về lời nói của Thiên sứ : 

Câu nói (Đấy là điều người nào đó muốn), (Tôi cầu 
xin Allah và anh che chở cho tôi), (Nếu không nhờ Allah và 
anh thì...) là Shirk thuộc dạng tiểu Shirk, bởi vì liên từ (và) 
nói lên sự ngang bằng giữa Đấng Tạo Hóa và các tạo vật của 
Ngài trong khi Allah là Đấng không có gì có thể sánh ngang 
hàng. 
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Tuy nhiên, được phép nói (Đấy là điều Allah muốn, 
sau đó là ai đó muốn) bởi vì trạng từ (sau đó) nói lên thứ tự, 
nó ám chỉ ý muốn của người bề tôi theo sau ý muốn của 
Allah, như Allah đã phán: 

﴿  ُۚ َّ ََشآَء � �  َ
َ

أ  ٓ َّ ِ ََ إ و �ََشآُء ا]٣٠:اسورواتر�اان[ ﴾ َوَما 

Và những gì các ngươi muốn sẽ không thành trừ phi 
Allah muốn (Chương 76 – Al-Insan, câu 30). 

Được phép nói (Tôi cầu xin Allah rồi sau đó là cầu 
xin anh) giúp tôi chống lại sự bất công nào đó bởi vì trạng từ 
(rồi sau đó) nói lên sự thứ tự trước sau, có nghĩa trước tiên là 
cầu xin Allah sau đó là con người về những điều mà con 
người đó có khả năng, tuy nhiên, nếu cầu xin và nhờ vả 
người chết là phạm tội đại Shirk bởi vì người chết không có 
khả năng giúp ích hay gây hại được gì. 

Tương tự cũng được phép nói (Nhờ Allah, sau nữa 
là nhờ anh thì...) bởi vì trạng từ (sau nữa) nói lên tính thứ tự 
trước sau. 

Tuy nhiên, tốt nhất cho sự trọn vẹn và hoàn thiện 
Tawhid là chúng ta chỉ nên nói (Đấy là điều Allah muốn),  
(Nếu không nhờ phúc của Allah thì ...), (Tôi cầu xin Allah 
che chở...). 

Người Muslim phải nên cẩn thận tránh rơi vào tội 
Shirk với Allah trong lời nói và cách dùng ngôn từ, phải nên 
dùng chiếc lưỡi chỉ tôn vinh một mình Allah, Đấng Chủ tể 
của toàn vũ trụ và muôn loài. 
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Quả thật tình yêu thương Allah là hình thức thờ 
phượng vĩ đại nhất trong các hình thức thờ phượng, Allah 
phán: 

ُحبّٗ  ﴿ َد  َش
َ

ٓواْ أ اَمُن َن َء ُ ِ َّ ِۗ ا َو� ّ ِ ا]١٦٥:اتلقموا سورو[ ﴾ َّ

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

Bởi vì Allah là Thượng Đế Ân Phúc, Ngài là Đấng 
đã ban cho các bầy tôi của Ngài biết bao nhiêu là ân huệ và 
hồng phúc một cách công khai hay thầm kín, nên Ngài đáng 
được thờ phượng và chỉ có Ngài mới đáng được thờ phượng 
không ai ngoài Ngài có quyền chia sẻ cùng với Ngài. Do đó, 
người bề tôi không được hướng tình yêu đến một ai khác 
ngoài Ngài, bắt buộc phải đặt nó lên hàng đầu trên tất cả mọi 
thứ. 

Người Muslim phải nên cảnh giác cao độ tránh rơi 
vào tội Shirk, bởi nó là tội lỗi lớn nhất và nghiêm trọng nhất 
đối với Allah. Tội Shirk sẽ đưa người bề tôi bị đày trong 
Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp không có ngày trở ra. Cho nên, 
người bề tôi Muslim phải luôn quan tâm và lo sợ cho bản 
thân mình, phải thực sự thận trọng và tránh xa bất cứ phương 
tiện nào, hình thức nào, việc làm nào có thể dẫn tới Shirk để 
khỏi bị dính vào nó mà không hay biết. Cũng chính vì lo sợ 
bản thân dính vào tội Shirk nên Huzhaifah bin Al-Yaman  
thường hỏi Thiên sứ của Allah  về điều xấu trong khi mọi 
người thường hỏi Người về điều tốt, ông nói: “Mọi người 
thường hỏi Thiên sứ về điều tốt còn riêng tôi thì lại hỏi 
Người về những điều xấu vì tôi lo sợ bản thân mình mắc 
phải”. (Albukhari, Muslim). 
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Umar bi Alkhattab  nói: Quả thật Islam sẽ dần 
dần bị mất đi khi mà người trong Islam không hiểu biết gì về 
thời Jahiliyah (ngu muội trước Islam). 

Lạy Thượng Đế, cầu xin Ngài ban cho đám bầy tôi 
của Ngài được sống trên con đường Tawhid và được chết 
trên hai lời tuyên thệ Shahadah: 

ا
َ
َاإَِ

َ
تهللاِاارَُسْوُلااُمََمدماَلااتهللاُاََاإِل ا

La ilaha illolloh, Muhammad Rosullulloh 

(Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và 
Muhammad là Thiên sứ của Allah). 
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Nói Về Những Ai Không Thỏa Lòng Khi Thề 
Thốt Bởi Allah 

Ai đọc và suy ngẫm về các lời phán của Allah trong 
Qur’an cũng như các lời di huấn của Nabi  thì y sẽ thấy có 
rất nhiều lời kêu gọi làm bất cứ điều gì để tăng cường cho 
giáo lý Tawhid, hối thúc trở về với Allah, hướng cả trái tim 
về Ngài, kêu gọi sự hy vọng và khát khao ân phước và phúc 
lành nơi Ngài bằng con đường ngoan đạo và tuận lệnh, đồng 
thời cảnh báo sự thái quá trong ngưỡng mộ và tôn vinh tạo 
vật của Allah để rồi trở nên thờ phượng chúng, và đặc biệt 
các lời phán trong Qur’an cũng như các lời di huấn của Nabi 
 thường là những lời kêu gọi nhấn mạnh vào một trọng 
điểm, đó là hãy thờ phượng duy nhất một mình Allah một 
cách toàn tâm và chân thành. 

Sau đó, các lời phán trong Qur’an cũng như lời di 
huấn của Nabi  là sự cấm đoán những lời nói, các việc 
làm thái quá đối với các tạo vật của Allah, cấm bắt chước và 
mô phỏng theo một điều gì đó của những người thờ đa thần 
bởi nó kêu gọi trái tim hướng về họ, cấm những lời nói, 
những hành động có thể dẫn tới Shirk nhằm mục đích bảo 
toàn cho Tawhid. Và đây cũng là sự thương xót và nhân từ 
mà Allah và Thiên sứ của Ngài dành cho những người có 
đức tin vì muốn họ được trọn vẹn Tawhid để được Allah 
thương yêu và hài lòng, để được hạnh phúc và thành công ở 
đời này và ở Đời Sau. 

Và thực tế con người của thời đại ngày nay, các hội 
đường của họ, các cuộc nói chuyện hay các cuộc tranh luận 
thường có những lời nói cần phải được xác nhận rằng đó là 
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lời nói thật hay không thật, và để chứng nhận cho lời nói thật 
của họ thì họ thường thề thốt hoặc yêu cầu thề thốt để chứng 
thực cho lời nói của ai đó, và sự thề thốt đã trở thành điều 
kiện để chấp nhận hay không chấp nhận một lời nói hay một 
điều gì đó. 

Sự thề thốt được coi là điều rất trọng đại trong 
Islam, nó được dùng để làm cơ sở cho một số điều luật. 
Người Muslim có thể cần đến nó trong một thời điểm hay 
một tình huống nhất định nào đó. Và khi cần y sẽ phải thề 
bởi Allah bởi vì Ngài là Thượng Đế Tối Cao, là Đấng được 
phờ phượng duy nhất, không được thề bởi ai khác ngoài 
Ngài, hoặc có thể thề bởi các tên gọi cũng như các thuộc tính 
của Ngài chứ không được phép thề bởi bất cứ cái gì khác. Và 
người Muslim phải thề để xác nhận rằng y trung thực về 
những gì y nói. 

Ông Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói:  

ا مْا« ُِ ابِآبَائِ ِْلُفوت
َ
اَ ابِاهللاِااََ اَحلََف ااَمْ  ُ

َ
اُحِلَفال اَلَمْ  ُدْ  َْ يَ

ْ
َ َْ اابِاهللاِافَل

ْ
فَل

ا.رلتهاتب اماجِابِسناداحا ا»اتهللاِافَلَسَْساِمَ اابِاهللاِاَلَمْ اكَْمايَْمَ ا

“Các ngươi đừng thề thốt bởi cha ông của các ngươi, 
người nào thề bởi Allah thì y hãy trung thực, và ai được ai 
đó thề bởi Allah thì y phải hài lòng mà chấp nhận và nếu 
ai không hài lòng cho lời thề bởi Allah thì người đó không 
phải là người của Allah” (Ibnu Ma-jah với đường dẫn 
truyền khá tốt). 

Nabi  đã cấm thề bởi các cha ông vì sự thề thốt 
bởi ai đó là tôn vinh người đó trong khi sự tôn vinh chỉ dành 
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cho một mình Allah mà thôi, do đó, người nào thề thốt bởi ai 
khác ngoài Allah thì người đó đã phạm tội Shirk thuộc dạng 
tiểu Shirk. Trong Hadith, Người  chỉ đề cập đến cha ông 
vì những người thời Jahiliyah thường thề thốt với tổ tiên và 
cha ông của họ, nhưng không phải chỉ với cha ông mà bất cứ 
ai thề với ai (vật gì) khác ngoài Allah thì đều phạm tội Shirk 
vì Nabi  đã nói: 

اتهللاِا «ا ْشَكَااَ�َقدْااَمْ اَحلََفابَِغْ ِ
َ
ْلاأ
َ
ا.رلتهاتلتمِاا»ا َ�َفَماأ

“Ai thề thốt bởi ai (vật gì) khác ngoài Allah là kẻ vô đức tin 
hoặc là kẻ thờ đà thần” (Tirmizhi). 

Ông Baridah bin Alkhusaib  thuật lại, Thiên sứ 
của Allah  nói: 

َمانَِةافَلَسَْساِمَناا«ا
َ
ا.رلتهاأبوادتلدا»َمْ اَحلََفابِاأل

“Ai thề bởi sự trung thực thì người đó không phải là tín đồ 
của Ta” (Abu Dawood). 

Tất cả các học giả Islam đều đồng thuận với nhau 
rằng chỉ được phép thề với một mình Allah, hoặc thề với các 
tên gọi và các thuộc tính của Ngài, và họ đều đồng thuận với 
nhau trong việc ngăn cấm thề với ai (vật gì) khác ngoài 
Allah. Do đó, không được phép thề thốt với bất cứ cái gì, bất 
cứ vật gì hay bất cứ ai trong tạo vật của Allah, không được 
thề bởi Nabi , không được thề bởi ngôi đền Ka’bah và 
cũng không được thề bởi sự trung thực. 
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Nabi  ra lệnh bảo người nào thề với Allah thì phải 
trung thực về điều mà y thề thốt, Người  nói “người nào 
thề bởi Allah thì y hãy trung thực” bởi lẽ sự trung thực là 
điều mà Allah đã bắt buộc các bề tôi của Ngài, Ngài bắt 
buộc người bề tôi phải trung thực không chỉ riêng những lúc 
thề thốt mà y phải luôn trung thực trong lời nói cũng như 
trong hành động ở mọi lúc mọi nơi. Nếu những lúc bình 
thường một người bề tôi đã được yêu cầu phải trung thực thì 
khi thề với Allah thì sự trung thực phải được yêu cầu mạnh 
mẽ hơn và nghiêm hơn. 

Trung thực là điều rất thiêng liêng, với nó sẽ giúp 
phân biệt được giữa người Muna-fiq (giả tạo đức tin) với 
người có đức tin đích thực. Trung thực còn là cơ sở để xây 
dựng tôn giáo, là trụ cột của lòng kiên định và nó thuộc đẳng 
cấp của các vị Nabi mà Allah đã nâng cao ân phúc cho họ 
hơn mọi đẳng cấp của muôn loài. 

Quả thật, Allah đã ra lệnh cho những người có đức 
tin phải luôn là những người trung thực, Ngài phán: 

﴿  �َِ ِٰد� �ّ ْ َمَع �ل ُوا ن و َوُ�  َ َّ � ْ وا ُُ َّ � ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ :اسورواتلو�ةا[ ﴾ ١َ�ٰ
ا]١١٩

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và 
hãy cùng với những người chân thật và ngay chính. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 119). 

Những người được Allah đặc biệt ban ân phúc cho 
họ là các vị Nabi, những người trung thực và ngay chính, 
những người Shaheed (hy sinh vì chính nghĩa của Allah) và 
những người ngoan đạo. Allah phán: 
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ّّبِّ�ِ  ﴿ َن � م ّمِ ُ َعلَۡيِه َّ َم � َع َۡ َ
َن � ُ ِ َّ َِك َمَع � س ٰ َٓ ْو

ُ
وَ  فََ �ُ َّ َو�ل  َ َّ ن ُُِنِع � َن  َۧوَم

 َُ وََح  ۚ�َ ّ�ٰلِِح آءِ َو�ل َو�لَشَهَد  �َُُِ ّدِ ّصِ ُٗ َو�ل َرِۡي َِك  س ٰ َٓ ْو
ُ

:اسورواتلنااء[ ﴾ ٦ا َن أ
ا]٦٩

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, các anh hùng 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! 
(Chương 4 – Annisa’, câu 69). 

Nabi  cũng đã nói rõ cách thức xóa tội cho ai đó 
lỡ thề thốt với ai (vật gì) khác ngoài Allah. Ông Sa’ad bin 
Abu Wiqas  thuật lại rằng ông đã lỡ thề bởi Allat và Al-
Uzza (hai vị thần lớn của thời Jahiliyah), thế là ông đã hỏi 
Nabi  về sự việc đó thì Người bảo: Ngươi hãy nói ba lần: 

َك َ�ُ  « � ِ�َ ََ َدهُ  وَْح  ُ َّ ا  َّ ِ إ ََ إَِ�َ 
ْمدُ   َ�ْ ا َوَ�ُ  ُْك  ُْمل ال ٍء وَ  َ�ُ  ْ�َ  ِ

ّ�ُ َو َ�َ  ْه
 ٌَ ِدُ  » قَ

“La ilaha illolloh wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa 
lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli shay-in qodi-r” 

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, 
Ngài là Thượng Đế duy nhất, không có đối tác chia sẻ 
cùng Ngài, mọi quyền chế ngự đều ở nơi Ngài và Ngài là 
Đấng đáng được ca ngợi và tán dương, và Ngài là Đấng 
Toàn năng trên mọi thứ.” 
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Rồi sau đó, nói »اتكَمِجيْمِا اِن ََ اتكَشيْ اِمَ  ابِاِهللا ُبوُْذ
َ
»أ  “A’uzhu 

billa hi minosh shayto nirroji-m” “Bề tôi cầu xin Allah phù 
hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của Shaytan”, rồi 
không tái phạm nữa”. (Annasa-i ghi lại với đường dẫn 
truyền chính xác). 

Còn ai thề với Allah rằng sẽ làm một điều gì đó 
nhưng y không làm thì y phải thực hiện Kaffarah Yamin, bởi 
Allah phán: 

﴿  ََ ٰ �ّ َُ ۡو فَ
َ

أ ۡم  ِيُ� ۡهل
َ

أ  ََ و ۡنعُِم َُ ۡوَ�ِط َما 
َ

أ ۡن  َ� ِم ُِ ِ َمَ�ٰ ة ُم َعَ�َ َعا ِۡط ۥٓ إ ُُه ُ
ةٖ�  َرَ�َب  َُ �َِ ۡ�َ ۡو 

َ
أ ۡم  ُه َُ َو َۡ ِ ُم  ك ِصَيا ۡد فَ ِ ََ ۡم  ن لّ َم َۡ � ٍٖ ُّا

َ
ةِ � ٰ  ثََ�َٰث ۡم َ�ٰلَِك َكّ� ٰنُِ� َٰ ۡ ُ

َ
ةُ � ََ

 ٰ ََ ۡمۚ َك َٰنُ� َٰ ۡ ُ
َ

� ْ ٓوا ۡحَفُظ ۡمۚ َو� َحلَۡفُت ا  ََ ِ ِهِۦ لََعّلُ�ۡم إ ٰت ََ ا ُ لَُ�ۡم َء َّ � ُ ِ�ّ ُبَ َِك ُ ل
 ََ و َُ ُُ ا]٨٩:اسورواترائدو[ ﴾ ٨�َۡش

Để chuộc tội, phải thực hiện Kaffarah và đó là nuôi ăn 
mười người ngheo theo mức lượng trung bình mà các 
ngươi dùng để nuôi gia đình, hoặc may quần áo cho họ, 
hoặc giải phóng một người nô lệ. Tuy nhiên, nếu người 
nào có điều kiện (cho các việc làm đó) thì phải nhịn chay 
ba ngày liên tục. Đó là cách Kaffarah Yamin cho các lời 
thề nghiêm trọng mà các ngươi đã phạm. Các ngươi hãy 
coi chừng lời thề của các ngươi. Allah giải thích rõ các 
Lời mặc khải của Ngài để may ra các ngươi biết tạ ơn. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu  89). 

Bắt buộc những ai được người khác thề với Allah 
phải hài lòng và chập thuận lời thề đó để tôn vinh sự Tối cao 
và Oai nghiêm của Allah, bởi Người  nói: “và ai được ai 
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đó thề bởi Allah thì y phải hài lòng mà chấp nhận”. Điều 
này được trình bày cụ thể hơn như sau: 

Trước tòa, khi hai người tranh chấp và gây cãi thì 
nếu một người thề với Allah để xác nhận một điều gì đó là 
sự thật thì phải được chấp nhận và hài lòng. 

Khi một người được người anh em Muslim thề bởi 
Allah về một điều gì đó thì y phải chấp nhận nó và y phải 
nghĩ tốt cho người anh em Muslim nếu như chưa có cơ sở 
xác minh được là người anh em đó nói dối, giống như Umar 
bin Alkhattab  đã nói: Ngươi đừng nghĩ lời nói được thốt 
ra từ người anh em của người là điều xấu mà hãy nên nghĩ 
rằng nó là điều tốt, đó là phẩm chất và nhân cách tốt đẹp, là 
trí tuệ hoàn thiện và sức mạnh tôn giáo. 

Và quả thật, Nabi  cũng đã nói rõ về sự trừng phạt 
nghiêm khắc được hứa hẹn dành cho những ai được một 
người nào đó thề bởi Allah mà không thỏa lòng chấp nhận, 
Người  bảo: “và nếu ai không hài lòng cho lời thề bởi 
Allah thì người đó không phải là người của Allah”. 

Người nào được người khác thề bởi Allah về một 
điều gì đó, y chấp nhận và hài lòng, điều đó chứng tỏ rằng 
trong tim y luôn tôn vinh sự Tối Cao và Vĩ Đại của Allah, 
còn người nào khi được người khác thề bởi Allah về một 
điều gì đó mà y không thỏa lòng thì điều đó là bằng chứng 
nói lên y chẳng tôn vinh Thượng Đế của y. 

Quả thật, trái tim chứa đầy tình yêu dành cho Allah 
sẽ nhanh chóng chạy đến với sự tôn vinh Ngài, điều này là 
đương nhiên bởi lẽ người bề tôi thường nói trong lúc cúi gập 
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người khi dâng lễ nguyện Salah “َعِظيْمِا
ْ
اتل اَرِ�َ اَن َْ  Vinh“ ”ُسدْ

quang thay Thượng Đế của tôi, Đấng Vĩ đại” tức Ngài là 
Đấng Vĩ đại không có bất cứ ai, bất cứ thứ gì có thể vĩ đại 
hơn Ngài, sự vĩ đại của Ngài luôn được tất cả những cư dân 
của các tầng trời và trái đất ca ngợi và tán dương: 

ۡبعُ  ﴿ َّ ل �  ُٰ َٰ ٰ َٰ َّ ل ُِح َ�ُ � ّب ََ ُ ُِح  � ّب ََ ُ �  َّ ِ ٍء إ ۡ�َ ن  ّنۚ َۡ ّمِ ِۡيِه ن  َوَم  ُِ ض
َ ۡۡ َو�

ن  �ِٰ ََ َو ِۦ  ِده مۚۡ ِ�َۡم بِيَحُه َۡ َ �  ََ و ُه َُ ۡف ََ  َّ
ا]٤٤:اسورواترستء[ ﴾ 

Bảy tầng trời và trái đất cùng với tất cả mọi vạn vật 
giữa trời đất đều tán dương Ngài (Allah). Không có bất 
cứ vật gì mà không tán dương Ngài cả, tuy nhiên, các 
ngươi không hiểu được lời tán dương của chúng mà 
thôi. (Chương 17 – Al-Isra, câu 44). 

Và một trong những biểu hiện sự tôn vinh Allah là 
không làm trái lệnh Ngài, luôn thực hiện và chấp hành theo 
mệnh lệnh cũng như những nghiêm cấm của Ngài. Và mỗi 
khi trái tim càng tăng thêm đức tin Iman bởi sự tôn vinh 
Đấng tạo hóa ra nó thì nó càng đến gần với Ngài hơn. 

Cầu xin Allah phụ hộ và soi sáng chúng ta luôn là 
những người biết tôn vinh Ngài, là những người luôn được 
gần kề bên Ngài và được Ngài thương xót!!!. 
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Nói Về Câu Nói 
ْئت   اء  اُهللا و شال ا ش   م 

“Đấy Là Điều Allah Và Anh Muốn” 
Sự được hướng dẫn là mục đích của việc tìm kiếm 

cầu xin, đạt được nó là điều vinh quang và cao quý, tuân 
phục Allah và thờ phượng Ngài là sự trú ẩn an toàn khỏi 
những nghịch cảnh thảm hại ở Đời Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ و ُد ۡهَت َۡ م  َوُه ُن  ۡم
َ ۡۡ ُم � َِك لَُه س ٰ َٓ ْو

ُ
أ م َُِظۡلٍ   ُه َٰن َٰ ْ إُِ ٓوا َُ ِ ب َۡم َُۡل َول  ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ �

ا]٨٢:اسورواتألنعا [ ﴾٨

Những ai có đức tin và không trộn lẫn đức tin thuần túy 
của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) 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). 

Và việc tìm sự cứu rỗi nơi một mình Allah là con 
đường để thoát khỏi mọi khổ nạn và mọi thử thách. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 

ِٰضبٗ  ﴿ َٰ َهَب ُم َّ َِ إَِ  و َّ ا � ََ ِ َو ه ِدَر َعلَۡي ُۡ َّ ن  َ ّل
َ

أ ّن  َظ َۡ َ ا 
َ

أ ِٰت  َٰ ِِ �لَظلُ  ٰٓ ََ َنا َۡ

 �َ ِِم ٰل َّ َن �ل نُت ِم ِِّ ُك ِ َك إ َٰن ََ ُ�ۡب نَت 
َ

أ  ٓ َّ ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ ُٰه فَ  ٨َّ �َ ۡي ّ ََ َو ۥ  ُ�َ َنا  َتَجۡب �ۡ ٱ
ٰلَِك ُ�  ََ َوَ�  ۚ ّمِ َن �ۡلَغ َِ�  ِۨم ۡؤِمن ُۡم  ]٨٨ا،٨٧:اسورواتألنبياء[ ﴾ ٨ِ� �ل

ا
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Và (hãy nhớ) Zhan Nun (Jonah)(10), khi Y nổi giận bỏ đi 
và đã nghĩ TA không có quyền năng làm gì đối với Y. 
Nhưng Y đã cầu xin từ trong những màn u tối: “Không 
có Thượng Đế đích thực ngoài Ngài, Quang vinh thay 
Ngài! Quả thật, bề tôi là một kẻ sai quấy”. Thế là, TA đã 
đáp lời cầu xin của Y và đã cứu Y thoát nạn. Và tượng tự 
như thế, TA cứu nạn những người có đức tin. (Chương 
21 – Al-Ambiya’, câu 87, 88). 

Quả thật, đức tin thuần khiết sẽ làm cho tâm niệm 
đúng đắn, là dây cương trói chặt lòng ham muốn của bản 
thân, giúp cho hành động luôn được ân phúc. Sự vô đức tin 
là một sự lầm lạc, và những ai chết trong tình trạng vô đức 
tin thì sẽ phải bị sự trừng phạt đau đớn. 

َن  ﴿ ُ ِ َّ � َّ ِ َٗ إ ُ�ۡف  ْ وا َُ ا ََ ۡز ّم � ۡم ُ� ٰنِِه َٰ َد إُِ ۡع ََ  ْ وا َُ ۡم َ�َف َۡوَ�ُتُه َبَل ُ ُۡ َُ ن  سَِك � ّل ٰ َٓ ْو
ُ

َوأ
 ََ و ّضلَل ُم �ل رۖ  ٩ُه ۡم ُكّفا َوُه  ْ ُوا َوَماُ  ْ وا َُ َ�َف َن  ُ ِ َّ � َّ ِ ِدهِم  إ َح

َ
أ ۡن  َل ِم َب ُۡ �ُ ن  فَلَ

ض
َ ۡۡ ۡلُء � َهبٗ ّمِ ََ  ِِ ِ َو َول مۖ ا  َِ

َ
أ اٌب  َِك لَُهۡم َعَذ س ٰ َٓ ْو

ُ
أ ِۦٓۗ  ٰٓ َِه َد َت ۡۡ ن  � م ّمِ َوَما لَُه

َن  � ِ ُِ ٰ ا]٩١، ٩٠:اسورواِلابممتن[ ﴾ ٩ّ�

Quả thật, những ai chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng 
rồi càng ngoan cố không tin, thì sự ăn năn hối cải của họ 
sẽ không bao giờ được chấp nhận. Và họ là những kẻ 
hoàn toàn lạc đạo. Quả thật, những ai chối bỏ đức tin và 
chết trong tình trạng khôn có đức tin dù cò đầy vàng 

                                                           
(10) Zhan Nun (Jonah) tức Nabi Yunus , một vị Nabi bị Allah trừng 
phạt bằng một khổ nạn là cho một con cá to nuốt chửng Người vào bụng, 
nhưng sau đó, Người ăn năn sám hối cầu xin Ngài, và Ngài đã tha thứ cho 
Người và cứu Người thoát nạn. 
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được mang đến hầu để chuộc tội cho một người nào đó 
của họ thì sự chuộc tội đó sẽ không bao giờ bị Allah chấp 
nhận. Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn 
và sẽ không được ai giúp đỡ cả. (Chương 3 – Ali – Imran, 
câu 90, 91). 

Ông Qutailah thuật lại rằng có một người Do thái 
đến gặp Thiên sứ của Allah  và nói: Quả thật, các người 
cũng là những người thờ đa thần, các người nói: Đấy là điều 
Allah và anh muốn, và các người nói: Thề bởi ngôi đền 
Ka’bah. Thế là Nabi  ra lệnh bảo: 

ْناَ�ُقوكُوتاا«
َ
ِْلُفوتاأ َُ ْنا

َ
َرتُدلتاأ

َ
اا:إَِذتاأ َتْعدَِة

ْ
ْناَ�ُقوكُوتالَااَلرَّ اتل

َ
َُُمااَمااَشاَءاتهللاُاا:أ

 .تلناائرلتهاا»ِشئَْتا

“Khi các ngươi muốn thề thốt thì các ngươi hãy nói: Thề 
bởi Thượng Đế của ngôi đền Ka’bah; và các ngươi hãy 
nói: Đấy là điều Allah muốn, sau đó là anh muốn” 
(Annasa-i). 

Tên người Do thái đã đến gặp Thiên sứ của Allah  
để phản đối những người Islam nói những lời nói mang tính 
Shirk thuộc dạng tiểu Shirk. Y nói: các người nói “Đấy là 
điều Allah muốn và anh muốn”, “Thề bởi ngôi đền 
Ka’bah”. Và đây là sự thiếu sót của những người Muslim 
trước khi Nabi  cấm. 

Và mục đích của tên Do thái này là muốn tạo sự thù 
hằn đối với những người theo Islam, y chỉ muốn chỉ trích và 
phê phán những người Muslim, tuy nhiên, những gì mà 
người Do thái làm còn lớn hơn rất nhiều, đó là đại Shirk. 
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Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh bảo các 
bạn đạo của Người tránh nói những lời mang tính Shirk. 

Người  đã không phản bác lại lời nói của người 
Do thái về điều này, mà Người đón nhận điều chân lý, cho 
nên Người đã ra lệnh bảo các bạn đạo của Người với những 
điều sau: 

Các người hãy tránh nói: “Đấy là điều anh và Allah 
muốn” bởi lẽ liên từ “và” nói lên sự ngang bằng giữa Đấng 
Tạo Hóa và các tạo vật, và đó là tiểu Shirk, và Người chỉ cho 
họ nói: “Đấy là điều Allah muốn, sau đó là anh muốn” bởi 
vì trạng từ “sau đó” nói lên thứ tự trước sau, nói như vậy sẽ 
biểu đạt được rằng ý muốn của người bề tôi theo sau ý muốn 
của Allah, Đấng Tối Cao, như Allah đã phán: 

﴿  �َ ِم َ�ٰلَ َرَب �ۡل  ُ َّ ََشآَء � �  َ
َ

أ  ٓ َّ ِ ََ إ و �ََشآُء ا]٢٩:اتلتو�ما سورو[ ﴾  ٢َوَما 

Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ 
phí đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và 
muôn lòai muốn. (Chương 81 – Al-Takwir, câu 29). 

Tương tự, Người  cũng ra lệnh bảo các bạn đạo 
của Người tránh nói “Thề bởi ngôi đền Ka’bah” bởi vì đó 
là thề bởi ai (vật) khác ngoài Allah, và đó là tiểu Shirk. 

Người  bảo họ rằng nếu muốn thề thì hãy nói: 
“Thề bởi Thượng Đế của ngôi đền Ka’bah”. Mặc dù ngôi 
đền Ka’bah như đã biết là một nơi thiêng liêng và ân phúc, 
Allah đã lấy nó làm Qiblah (hướng chung) cho những người 
Muslim và qui định đi vòng quanh (Tawaf) nó như một nghi 
thức khi đi làm hành hương Hajj, tuy nhiên, vẫn không được 
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phép thề thốt bởi nó, bởi vì nó là tạo vật và sự thề thốt chỉ 
được phép thề bởi một mình Allah duy nhất, không ai (vật 
gì) có quyền hạn này. 

Ibnu Abbas  thuật lại rằng có một người đã nói 
với Thiên sứ của Allah : Đấy là điều Allah và Người 
muốn thì Người  bảo: 

اِهللانِّدت؟ابَْلاَمااَشاَءاتُهللالَْحَدهُاا« اَِ�ْ
ْ
َجَعل

َ
ا.رلتهاتلناائا»اأ

“Ngươi biến Ta thành thần lình ngang vai cùng với Allah 
sao? Không được nói như vậy, ngươi phải nói là: Đấy là 
điều Allah muốn, một mình Ngài thôi” (Annasa-i). 

Nabi  đã phản đối việc liên kết ý muốn của Người 
cùng với ý muốn của Allah, Người  nói: “Ngươi biến Ta 
thành thần lình ngang vai cùng với Allah sao?” tức Ta 
không đủ tư cách ngang hàng cùng với Allah, rồi sau đó 
Người  trình bày rõ về sự trọn vẹn của đức tin Tawhid đó 
là khẳng định ý muốn của Allah, chỉ ý muốn của một mình 
Ngài duy nhất “Đấy là điều Allah muốn, một mình Ngài 
thôi”. 

Quả thật, bắt buộc người bề tôi Muslim hết sức cảnh 
giác và thận trọng trong việc dùng ngôn từ, tránh dùng 
những ngôn từ nói lên sự ngang bằng giữa Allah và tạo vật 
của Ngài, giống như câu nói “Đấy là điều Allah và anh 
muốn” hoặc “Đây là nhờ Allah và anh” hoặc “Tôi hy vọng ở 
Allah và ở nơi anh” hoặc “Allah đối với tôi ở trên trời và anh 
đối với tôi ở dưới đất”... 
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Nếu dùng lời nói hay ngôn từ để biểu đạt sự kính 
trọng Nabi  nhưng lại nói lên sự ngang hàng giữa Người 
và Đấng Tạo Hóa thì đó là tiểu Shirk, còn nếu như người nói 
với ý niệm biểu đạt sự ngang hàng thì đó là đại Shirk. Nếu 
chỉ như vậy là đã mang tội Shirk thì nói chi đến việc ai đó 
gán một quyền hạn thuộc riêng nơi Đấng Tạo Hóa cho Thiên 
sứ của Ngài ? 

Nếu ai làm như vậy thì tội lỗi chắc chắn nghiêm 
trọng hơn bởi Nabi  không có bất cứ một thuộc tính nào 
của Thượng Đế cả mà Người chỉ là một con người phàm tục, 
bằng xương bằng thịt, phải mặc áo giáp và cầm vũ khí khi ra 
chiến trường, Người  cũng biết đói, biết khát, biết đau và 
bị bệnh tật giống như bao con người phàm tục, tuy nhiên, 
Người được ban cho ân phúc hơn những người phàm khác, 
đó là Người được Allah mặc khải cho kinh Qur’an và được 
Ngài cử làm vị Thiên sứ đi kêu gọi và rao truyền Chỉ đạo 
của Ngài. Allah phán:  

﴿  ٓ َما َّ ِ �ََ�ۖ قُۡل إ و  نَا
َ

مۡ  � ۡثلُُ� ۖدۖ  ّمِ ِٰح ََ  ۖ ٰه ََ ِ ۡم إ ُٰهُ� ََ ِ ٓ إ َما َّ َ
ٰ إَِ�ّ � ََ ُو سوروا[ ﴾  ُ

ا]١١٠:اتكتهف

Hãy bảo họ (Muhammad!): Quả thật, Ta chỉ là một con 
người phàm tục giống như các ngươi mà thôi, chỉ có điều 
là Ta được mặc khải cho biết rằng quả thật Thượng Đế 
của các ngươi chỉ có một Thượng Đế duy nhất (Chương 
18 – Al-Kahf, câu 110). 

Và dĩ nhiên, Người  được Allah ban cho những 
phẩm chất, những đức tính cao đẹp và hoàn hảo, Ngài đã ban 
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cho Người lòng kiên nhẫn vĩ đại và tấm lòng nhân hậu hơn 
người nhưng tất cả chỉ nằm trong giới hạn của một con 
người phàm chứ không đạt đến mức của một thuộc tính nào 
đó của Đấng Tạo Hóa và Thượng Đế Tối Cao. 

Do đó, không được thái quá trong việc tôn kính 
Thiên sứ của Allah , chúng ta chỉ được phép tôn kính 
Người đúng theo vị trí và địa vị mà Allah đã qui định cho 
Người chứ không được đưa Người lên vị trí ngang hàng với 
Thướng Đế. 

Attafil, người anh em cùng mẹ với bà A’ishah thuật 
lại: Tôi nằm mộng thấy tôi đến gặp một số người Do thái, tôi 
đã nói với y: quả thật các người sẽ là một cộng đồng chân lý 
nếu các người không nói Uzair là con của Allah thì họ nói: 
và các người sẽ là một cộng đồng chân lý nếu các người nói 
“đây là điều Allah và Muhammad muốn”. Sau đó, tôi lại đi 
ngang qua một nhóm người Thiên Chúa giáo, tôi nói với họ: 
quả thật các người sẽ là một cộng đồng chân lý nếu các 
người không nói Giê-su là con của Allah, thi họ lại bảo: quả 
thật các người sẽ là một cộng đồng chân lý nếu các người 
nói “Đây là điều Allah và Muhammad muốn”. Sáng hôm sau 
thức dậy tôi đã kể lại với những ai mà tôi đã kể, rồi tôi tìm 
đến Nabi  và kể lại với Người. Người hỏi: Cậu đã có kể 
cho ai nghe về sự việc này chưa? Tôi nói: Thưa có. Sau đó, 
Người  nói lời tán dương và ca ngợi Allah rồi nói: 

اَكَناا« اَكَِمًة اُْم
ْ
اقُل ْم ُِ اَلذِنَ ْم

ُِ اِمنْ ْخَ�َ
َ
اأ اَمْ  ابَِها ْخَ�َ

َ
اأ ىاُرْؤ�ا

َ
اَرأ اَطِفيًْم فََِِن

نْا
َ
اأ ت َِ اَلَ� ت َِ اَك اَ�ُقْوكُْوتاَ�ْمنَُعِ�ْ افََم اَ�نَْهال ْ�َهاُ�ْم

َ
اأ لا: اُمََمدم الََشاَء اتُهللا اَشاَء َما

ْ اقُلُْوت ِِ
ا.رلتهاتب اماجِالَْحَدهُاا»اَمااَشاَءاتهللاُا:اَللَ
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“Quả thật, Tafil đã thấy một giấc mộng và đã nói lại cho 
những ai trong số các ngươi. Quả thật, các ngươi đã nói 
một lời khiến Ta e ngại cho bản thân ta và Ta phải cấm 
các ngươi nói lời đó. Các ngươi không được nói: Đấy là 
điều Allah và Muhammad muốn, mà các người hãy nói: 
Đấy là điều Allah muốn, chỉ một mình Ngài thôi.” (Ibnu 
Ma-jah). 

Tafil nằm mộng thấy hai nhóm người: Do thái và 
Thiên Chúa giáo, ông đã khen cả hai nhóm chỉ có điều là họ 
làm Shirk với Allah bởi tất cả đều gán cho Allah một đứa 
con, những người Do thái thì cho rằng Uzair là con của 
Allah, còn những người Thiên Chúa giáo thì cho rằng Nabi 
Ysa là con của Allah.  

Sau đó, ông kể rằng hai nhóm người đó cũng đã 
khen ngợi những người của Islam chỉ có điều họ đã phê bình 
rằng những người Islam đã liên kết ý muốn của Thiên sứ của 
Allah  ngang bằng với ý muốn của Allah bằng liên từ 
“và” như câu nói: “Đây là điều Allah và Muhammad muốn”, 
và đây là dạng tiểu Shirk. 

Và nội dung Hadith là bằng chứng nói rằng những 
người Do thái và Thiên Chúa giáo đều biết rõ dạng Shirk 
nhỏ, mặc dù vậy họ lại phạm vào Shirk lớn. Sở dĩ họ nói như 
thế với người Islam không phải vì khuyên răn mà thật ra họ 
chỉ muốn hạ nhục những người Islam mà thôi. 

Và sáng hôm sau thức dậy, Tafil  đã kể lại giấc 
mộng cho một vị Sahabah rồi sau đó mách lại với Nabi. 
Người tán dương và ca ngợi Allah xong thì nói: “Quả thật, 
các ngươi đã nói một lời khiến Ta e ngại cho bản thân ta 
và Ta phải cấm các ngươi nói lời đó”. 
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Sau đó, Nabi  cấm các vị Sahabah nói “Đấy là 
điều Allah và Muhammad muốn” vì trong đó nói lên sự 
ngang bằng giữa Đấng Tạo hóa và tạo vật, và Người chỉ dạy 
họ nên nói “Đấy là điều Allah muốn, chỉ một mình Ngài 
thôi” vì đó là sự trọn vẹn và hoàn thiện của Tawhid. 

Từ câu chuyện, chúng ta hiểu được một vấn đề rằng 
quả thật các điều luật trong Islam được ban hành từng bước 
từng bước một theo các sự việc xảy ra, tất cả mệnh lệnh bảo 
ban và cấm đoan đều được ban hành trong một thời điểm 
phụ hợp. 

Giấc mộng chân thật và đúng đắn có thể là nguyên 
nhân để ban hành các điều luật tôn giáo trong thời của Thiên 
sứ  như câu chuyện của vị Sahabah Tafil  vừa được 
nêu. Tuy nhiên, sau khi Người  qua đời thì không được 
phép dựa theo giấc mộng để cho phép hay cấm đoán một 
điều gì đó. 

Giấc mộng được chia thành ba dạng: 

Dạng thứ nhất: Giấc mộng đến từ nơi Allah, đây là 
giấc mộng thực sự. Giấc mộng ở dạng này có thể là một sự 
báo tin vui như Allah đã phán: 

َن ءَ  ﴿ ُ ِ َّ � ََ و ُُ َ�ّت  ْ ُوا ن َوَ�  ْ وا �  ٦اَمُن ِ ة ََ ِِ �لِخ َو َيا  َۡ �َ � ِ ٰوة َي َ�ۡ � ِِ  ٰٓ بُۡ�َ ُم �ۡل  ﴾ لَُه
ا]٦٤ا،٦٣:اسوروايو�س[

Những ai có đức tin và luôn là những người kính sớ 
(Allah) và ngay chính, họ sẽ nhận được tin mừng ở đời 
này và ở cõi Đời Sau. (Chương 10 – Yunus, câu 63, 64). 
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Tức những người có đức tin và kính sợ Allah sẽ 
được báo tin mừng ở trên đời này bằng giấc mộng chân thật, 
một người sẽ nhìn thấy hoặc được người khác nhìn thấy. Và 
giấc mộng cũng có thể là một sự cảnh báo về một sự việc gì 
đó hay về một người nào đó. 

Dạng giấc mộng thứ hai: Còn được gọi là ác mộng, 
do Shaytan quấy nhiễu và phá rối, nguyên nhân có thể là do 
người ngủ không đọc các lời tụng niệm, các lời Du-a được 
chỉ dạy trong giáo lý Islam khi đi ngủ. 

Khi nào một người ngủ thấy ác mộng thì hãy trở 
người sang bên khác, đọc các câu kinh Qur’an (chương 
Ikhlas, Alfalaq, Annas) rồi phun thổi nhẹ bên trái của y 3 lần 
và nói “اِناتكَمِجيْمِا ََ ابِاِهللاِمَ اتكَشيْ ُبوُْذ

َ
 Bề tôi cầu xin Allah che“ ”أ

chở khỏi điều xấu của Shaytan!”. 

Dạng giấc mộng thứ ba: Những giấc mơ chập 
chờn, lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng, đó là do hoạt động của 
não bộ “trình chiếu lại” những sự việc, những suy nghĩ đã 
diễn ra trong ngày hay những ký ức khi nằm ngủ. 

Người Muslim nên duy trì các lời tụng niệm và Du-a 
khi đi ngủ, chẳng hạn như đọc câu Kinh Kursi, đọc chương 
(Ikhlas, Alfalaq, Annas) 3 lần rồi thổi nhẹ vào hai lòng bàn 
tay và xoa lên khắp người bắt đầu từ đầu, mặt rồi xuống cơ 
thể, sau đó đọc chương Alkafirun, rồi ngủ. Làm như vậy, 
Insha-Allah sẽ tránh được sự quấy phá của Shaytan. 
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Ai Chửi Rủa Thời Gian Là Đã Xúc Phạm Allah 
Allah phán bảo rất nhiều trong Qur’an rằng Ngài 

điều hành và chi phối mọi việc tùy ý Ngài, Ngài định lượng 
mọi vạn vật, các sự việc, các hiện tượng theo sự Khôn ngoan 
và Sáng suốt của Ngài, Ngài định đoạt mọi thứ trong sự công 
bằng của Ngài, Ngài luân chuyển ban đêm và ban ngày, 
Ngài tạo ra thời gian với các ngày, các tháng và các năm, ... 
tất cả đều là sự sắp đặt, an bài theo ý chí và sự thông thái của 
Ngài, và Ngài là Đấng Toàn năng trên mọi thứ. 

Quả thật, Allah đã trách cứ và phản đối những người 
thờ đa thần Ả rập và những ai cùng tư tưởng với họ về việc 
họ phủ nhận sự phục sinh. Họ cho rằng chẳng có đời sống 
nào khác ngoài đời sống trần thế này, nhóm người này chết 
đi thì nhóm người khác được sinh ra và những gì hủy diệt 
con người chỉ là những thời gian mà thôi. Allah phán: 

﴿  ۚ َُ ّ�ۡه � َّ ِ ٓ إ َنا ُُ ِ ُ�ۡهل َوَما  َيا  ۡ ََ َو وُ   ُم ََ َيا  َۡ �َ َنا � َُ َيا َح  َّ ِ َ إ َِ ْ َما  ُوا سوروا[ا﴾ َوقَال
ا]٢٤:اتْارية

Và chúng bảo: “Chẳng có đời sống nào khác ngoài đời 
sống trần tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ 
có thời gian giết chết chúng tôi thôi”. (Chương 45 – Al-
Jathiyah, câu 24). 

Và không phải nghi ngờ gì nữa khi nói đây là quan 
niệm hoàn toàn sai lệch. Người nào phủ nhận sự phục sinh 
thì y là kẻ vô đức tin, bởi đích thực Allah là Đấng làm cho 
sống và làm cho chết và Ngài sẽ phục sinh tất cả nhân loại 
vào một ngày chắc chắn xảy ra, đó là ngày phục sinh, ngày 
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mà Ngài sẽ thưởng cho những ai làm tốt và phạt những kẻ 
nghịch lại mệnh lệnh và chỉ đạo của Ngài. 

Một số người Salaf nói: Người Ả rập trong thời 
Jahiliyah thường chê bai và khiển trách thời gian, họ thường 
chửi rủa nó khi gặp khổ nạn và tai ương. Mỗi khi họ gặp 
phải một sự khó khăn hoăc một tai họa nào đó thì họ thường 
nói: sự xui xẻo của thời gian đã khiến họ phải như vậy, hoặc 
họ nói: thời gian đã hủy hoại họ, ... Họ thường gán những 
điều không tốt xảy ra nguyên nhân là do thời gian mang lại 
nên họ đã chửi rủa nó, nhưng thực chất Allah mới là Đấng 
sắp đặt và an bài. Bởi thế, khi họ chê bai, chửi rủa thời gian 
khi gặp phải hoạn nạn thì thật ra họ đã chửi rủa chính Allah. 
Do đó, Allah nghiêm cấm việc chửi rủa thời gian bởi những 
quan niệm sai lệch này. 

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

الاَبَزالَجَااقَاَلاتهللاُا«ا ْمُم
َ
الا�ِيَِدىاتأل اتَيْهُم نَا

َ
اَلأ اتَيْهَم ِّ اَُُا ال َِدَ  اتْ�ُ ا ِِ َلايُؤِْذي

اتكلَيَْلاَلتَلَهاَرا ُِ قَلّ
ُ
ا.رلتهاتل اراا»أ

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Con cháu của Adam xúc 
phạm TA, chúng chửi rủa thời gian và TA là Đấng đã tạo 
ra thời gian, tất cả mọi sự việc đều do bàn tay TA an bài và 
sắp đặt, TA luân chuyển ban đêm và ban ngày.” 
(Albukhari). 

Thiên sứ Muhammad  truyền lại lời Thượng Đế 
của Người rằng những kẻ chửi rủa thời gian mỗi khi gặp 
phải tai họa, những điều không may thì thực chất những kẻ 
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đó đang chửi rủa và xúc phạm Allah, bởi Allah chính là 
Đấng đã sắp đặt và an bài mọi sự việc, và thời gian cũng do 
Ngài tạo ra và điều hành chứ bản thân nó không thể gây ra 
được điều gì, cho nên chửi rủa nó chính là chửi rủa Đấng đã 
điều hành chi phối nó và đó chính là Allah. 

Và sự việc này rất phổ biến trong thời Jahiliyah, và 
ngày nay những kẻ lệch lạc, những người thiếu hiểu biết 
cũng đã theo bước đường của họ, mỗi khi có điều gì đó trái 
với mong muốn của họ thì họ lại trách cứ và chửi rủa thời 
gian. Và đây chính là sự yếu kém trong đức tin Iman, yếu 
kém về kiến thức tôn giáo, thấp kém về trí tuệ và là sự ngu 
dốt thiếu hiểu biết.  

Người có đức tin Iman vững chắc, hiểu biết về kiến 
thức tôn giáo, có trí tuệ khôn ngoan và biết nhận thức thì y 
luôn biết và hiểu rằng mọi tai họa và khổ nạn hay bất kể một 
điều rủi ro nào đấy xảy ra đều nằm trong sự an bài và sắp đặt 
của Allah, y sẽ kiên nhẫn chịu đựng mỗi khi đối mặt với nó, 
y chấp nhận và hài lòng với sự an bài của Ngài, y cảm thấy 
thanh thản và an bình trong tim, và đó thực sự là Tawhid 
trọn vẹn của y. 

Một số thí dụ về những câu nói của một số người 
thiếu hiểu biết và ngu muội khi họ chửi rủa thời gian: “Allah 
không ban phúc cho ngày hôm đó bởi đó là ngày của tai 
họa”, hoặc “Xin Allah giết chết giờ mà con đã gặp xui xẻo”, 
hoặc “Allah sẽ nguyền rủa năm mà (người nào đó) chết”, 
hoặc “Đó là thời gian chết tiệt”, hoặc “Năm nay là năm 
xấu”, ... 

Việc chửi rủa thời gian không nằm ngoài hai điều 
sau: 
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Điều thứ nhất: Chửi rủa thời gian vì nó là nguyên 
nhân gây ra những tại họa và khổ nạn. Đây là tội Shirk thuộc 
dạng đại Shirk. 

Điều thứ hai: Chửi rủa thời gian bởi vì những điều 
không mong muốn xảy ra trong nó nhưng vẫn biết rằng 
Allah là Đấng an bài và sắp đặt. Đây là điều Haram làm 
giảm sút Tawhid của người bề tôi. 

Tuy nhiên, việc mô tả thời gian là được phép bởi vì 
người nói chỉ muốn thông tin chứ không có ý khiển trách 
hay chửi rủa, chẳng hạn như câu nói: Năm nay là năm buồn. 

Quả thật trong Qur’an, Allah có mô tả thời gian như 
lời phán của Ngài: 

﴿  ِ َّ  ٍٖ ُّا
َ

� ٓ ِِ  ٖ ا ا]١٦:اسوروافَلت[ ﴾ ََ

... trong những ngày bất hạnh ... (Chương 41 – Fussilat, 
câu 16). 

﴿  ٖ َّ ِم َت َۡ َٖ َم ۡ ََ َۡوِم  ا]١٩:اسورواتلقمم[ ﴾ ١ِِ ُ

... vào một ngày của đại họa liên hồi (Chương 54 – Al-
Qamar, câu 19). 

َِك  ﴿ َ�ٰل ِد  ۡع ََ ن   ِ� ِم
ۡ

ّم ََُ �ُ ۖ َ َدا ِش ا]٤٨:اسوروايوسف[ ﴾ َ�ۡبۖع 

Rồi sau thời gian đó sẽ xảy ra bảy năm cơ cực và khắc 
nghiệt ...  (Chương 12 – Yusuf, cau 48). 

Như vậy, người Muslim bắt buộc phải cảnh giác 
tránh chửi rủa thời gian bởi nó là một trong những tạo vật 
của Allah, nó không có quyền năng gây ra bất cứ một điều gì 
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mà tất cả mọi sự việc, mọi điều đều do sự định đoạt và điều 
hành của một mình Allah, Thượng Đế duy nhất của vũ trụ và 
muôn loài. 

Người có đức tin thực sự sẽ luôn hiểu và luôn biết 
rằng mọi điều tốt xấu đang diễn ra ngày đêm đều là sự an bài 
và sắp đặt của Allah, những gì Ngài muốn nó sẽ xảy ra còn 
những gì Ngài không muốn thì không xảy ra, bởi thế, y sẽ 
luôn ca ngợi và tán dương Ngài trong mọi hoàn cảnh dù tốt 
hay xấu, may mắn hay rủi ro. Y sẽ luôn biết kiên nhẫn chịu 
đựng bởi vì y biết rằng những tại họa, khổ nạn đều là sự thử 
thách mà Allah dành cho y, Ngài chỉ muốn dùng những tai 
họa, khổ nạn để bôi xóa tội lỗi cho y và để tăng thêm ân 
phước cho y, và y hiểu rõ rằng sự trừng phạt ở đời này nhẹ 
hơn rất nhiều và rất nhiều so với sự trừng phạt ở cõi Đời 
Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اٖب  ﴿ ََ ِح م ََِغۡ�ِ  ُه ََ ۡج
َ

أ  ََ و ُ�ِٰ �ّ ِّ �ل َُو َما ُ َّ ِ ا]١٠:اسورواتكزمم[ ﴾ ١إ

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn 
phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. (Chương 
39 – Azzumar, câu 10). 
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Nói Về Việc Đặt Tên Qadi  
AlQuda-h (Thẩm Phán Của Các Vị Thẩm phán) 

Và Những Tên Gọi Tương Tự 
Allah là Đấng Tối Cao và Vĩ Đại, Đấng Toàn Năng 

vô biên không ai có thể chia sẻ quyền năng với Ngài, mọi lời 
tôn vinh sự Vĩ đại và Hoãn mỹ chỉ được dành cho một mình 
Allah duy nhất. Bởi thế, việc đặt tên và xưng hô với tên gọi: 
Qadi AlQuda-h (Thẩm phán của các vị thẩm phán), hoặc 
Malik Al-Amlak (vua của các vị vua), hoặc Hakim Al-
Hukkam (người phán xét trên các vị phán xét), hoặc những 
tên gọi khác nói lên tính hoãn mỹ và tối cao, là một trong 
những điều Haram làm giảm sút Tawhid của một người bề 
tôi, bởi lẽ sự hoàn mỹ chỉ thuộc về riêng một mình Allah, 
Đấng Tói Cao, và việc đặt tên với những tên gọi như vậy là 
vô lễ với Allah và coi như là một sự thách thức Ngài. 

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

ْخنََياتْسٍماِبنَْداتإِاا«ا
َ
ْمَمِكااهللاِاَناأ

َ
اَمِلَكاتأل ََ اَََا اتهللاُارَُجلم

َ
اَماكَِكاإَِ رلتاهاا»ااََ

ا.مالم

“Quả thật, tên gọi vô lễ nhất ở nơi Allah là một người đặt 
là Malik Al-Amlak (Đức vua của cá vị vua), nhưng không 
có Đức vua nào khác ngoài Allah cả.” (Muslim). 

Trong nhân loại, những kẻ vô lễ nhất đối với Allah 
là những kẻ đã đặt tên và xưng hô với tên gọi mang ý nghĩa 
vĩ đại, tối cao, thuộc tính mà chỉ thuộc về một mình Allah 
duy nhất, chẳng hạn như các tên: Malik Al-Muluk (Chúa của 
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các vị vua), Hakim Alhukkam (Vị định đoạt trên các vị định 
đoạt), Sultan Al-Salatin (Vị quyền lực của mọi quyền lực), 
Sayyid Assa-dat (Chủ nhân của mọi chủ nhân), ... 

Quả thật, sự việc này đã bị nghiêm cấm dựa theo 
Hadith nói trên, việc nghiêm cấm này nhằm mục đích bảo 
đảm tính trọn vẹn của Tawhid. 

Việc tự xưng hay gọi ai đó với các tên gọi mang ý 
nghĩa về các thuộc tính Tối Cao và Vĩ đại chỉ thuộc về Allah 
là một hành động vô lễ và thách thức với Ngài, vì tất cả mọi 
lời nói, mọi ngôn từ biểu đạt sự tối cao, vĩ đại và hoàn mỹ 
đều chỉ được phép dành riêng cho một mình Allah mà thôi. 

Chỉ có Allah duy nhất mới đáng được xưng hộ và 
gọi với những tên gọi như vậy, Ngài là Đức vua trên tất cả 
các vị vua, sự cai trị của Ngài mãi tồn tại không biến mất và 
Ngài là Đức Vua tối cao trên mọi sự tối cao, vĩ đại trên mọi 
sự vĩ đại. Ngài phán: 

ن ﴿ َك َم ُۡمۡل ِ� �ل ُۡؤ ِك ُ ُۡمۡل ٰلَِك �ل َٰ ّم  �ََشآُء  قُِل �لّلُه ن  ِّۡم ُُ �لُۡمۡلَك  ِ�َ َوُ �ََشآُء 
 ُ ءٖ َوُ ۡ�َ  ِ

ّ�ُ  ٰ ۖ إِنَّك َ�َ ُ�ۡ َ ۡۡ ِدَك � َِي َ  ۖ �ََشآُء ن  َ  َم ُِذ َوُ �ََشآُء  ن  ِدَُۖ  عَِز َم  ﴾ ٢قَ
ا]26:اسورواِلابممتن[

Hãy bảo: Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! 
Ngài ban quyền hành cho người nào Ngài muốn và thu 
hồi quyền hành từ kẻ nào Ngài muốn; Ngài ban vinh dự 
cho người nào Ngài muốn và hạ nhục kẻ nào Ngài muốn. 
Mọi điều tốt đẹp đều do tay của Ngài cả. Quả thật, Ngài 
có quyền năng trên tất cả mọi thứ. (Chương 3 – Ali – 
Imran, câu 26). 
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Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Sự tự cao tự 
đại còn xấu xa hơn điều Shirk, bởi kẻ tự cao tự đại luôn ngạo 
mạn không chịu thờ phượng Allah còn kẻ Shirk thì thờ Allah 
và thờ những ai khác ngoài Ngài. 

Trong lời của Hadith trên là bằng chứng cho thấy 
quả thật các tên gọi đáng ghét đối với Allah là các tên gọi 
biểu hiện sự tự cao tự đại, và Ngài thích người bề tôi đặt tên 
và xưng hô nhau với tên gọi biểu đạt sự hạ mình và phủ phục 
trước Ngài. Nabi  có nói: 

مْا«ا ُِ ْسَمائِ
َ
اأ َِ َح

َ
اتهللاِااإَِناأ

َ
ا.رلتهامالما»َلَ�دُْداتكمَْحَِ ااَ�دُْداتهللاِااإِل

“Quả thật các tên gọi yêu thích nhất của các bề tôi đối với 
Allah là tên Abdullah (bề tồi của Allah) và Abdurrahman 
(bề tôi của Đấng Độ lượng)” (Muslim). 

Như vậy, bắt buộc người bề tôi không nên đặt tên và 
xưng hô nhau với những tên gọi trong đó mang ý nghĩa nào 
đó của Thượng Đế về thuộc tính Tối Cao và Vĩ Đại của 
Allah, để giữ lễ phép và cung kính với Ngài và để bảo đảm 
cho Tawhid luôn được trọn vẹn và hoàn thiện. 

Sheikh Islam  nói: Người bề tôi càng biểu hiện sự 
hạ mình và phủ phục trước Allah và sự Vĩ Đại của Ngài thì y 
càng có khoảng cách gần với Allah hơn và sẽ được Ngài yêu 
thương và nâng cao giá trị của y hơn. Bởi thế, người bề tôi 
hạnh phúc nhất là người bề tôi tôn vinh Allah nhiều nhất. 

Người nào kính sợ Allah thì hãy hạ mình và phủ 
phục trước Ngài, còn ai tự cao tự đại thì người đó đã mất đi 
lòng kính sợ Allah, là kẻ không quý trọng tôn giáo của y và 
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luôn bận rộn với đời sống trần tục. Do đó, kẻ tự cao tự đại là 
kẻ thấp hèn mặc dù y tự nhìn thấy bản thân y là cao và oai 
phong hơn người, còn người khiếm tốn hạ mình mặc dù y tự 
nhìn thấy bản thân y thấp hèn nhưng thực chất đối với Allah 
y được Ngài ban cho sự cao quý. 

Quả thật, Allah đã phán đề cập về các thuộc tính 
đích thực của những người có đức tin, Ngài phán: 

﴿  ََ و َ�ۡمُش َن  ُ ِ َّ � � َّ َُ �ل  وَِعَبا
َ ۡۡ نٗ َ�َ � ۡو ِِ َه ا]٦٣ :سورواتلفمقان[ ﴾ا ض

Và các bề tôi của Đấng Độ lượng (Allah) là những ai đi 
lại trên mặt đất với dáng điệu khiêm tốn (Chương 25 – 
Al-Furqan, câu 63). 

Tức đi với dáng điệu từ tốn và điềm đạm không tự 
cao và ngạo mạn. 

Sheikh Abdurrahman Assa’da  nói: Allah đã đề 
cập đến thuộc tính tốt đẹp của những người bề tôi của Ngài, 
họ từ tốn và điềm đạm đi trên mặt đất một cách khiêm 
nhường, tức hạ mình trước Allah và khiêm tốn với tạo vật. 

Và sự khiêm tốn và biết nhún nhường của một người 
bề tôi là một dấu hiệu cho thấy Allah thương yêu người bề 
tôi đó. Allah phán: 

﴿  ٍٖ ۡو َُ ِ َ ُ َّ �  �ِ
ۡ

ۡوَف ََُ ََ ِۦ فَ ِه ُن َِ ن  ۡم َع َّد ِمنُ� ُ َۡ َ ُ ن  ْ َم وا َمُن ا َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ ٰ�َ 
ةٍ  َِّل

َ
أ ۥٓ  َُه ون َوُ�ِحَب ۡم  ٰفَِِ� ُ�َِبُه َٰ ِعّزٍ  َ�َ �ۡل

َ
أ  �َِ ن ۡؤِم ُۡم بِيِل َ�َ �ل �َ  ِِ  ََ و ُد َُ�ِٰه َن ُ

 � ِٖ� ٓ ََ َة  َۡوَم ََ ل و افُ َ�َ ََ َو  ِ َّ ۡضُل � � فَ َِك  ٌم َ�ٰل ِٰ�ٌع َعلِي ََ  ُ َّ َو�  ۚ ُٓء �ََشا ن  ِ َم ه َِي ُۡؤ ُ ِ َّ

ا]٥٤:اسورواترائدو[ ﴾٥
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Hỡi những người có đức tin! Nếu ai trong các ngươi bỏ 
đạo của mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ 
yêu thương và họ sẽ yêu thương Ngài; họ sẽ hạ mình 
khiêm tốn trước những người có đức tin nhưng lại khắt 
khe với những kẻ không có đức tin; họ sẽ chiến đấu cho 
chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách móc 
của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà Allah ban 
cho người nào Ngài muốn. Và Allah là Đấng Rộng rãi 
Bao la, Đấng Hiểu biết và Am tường mọi việc. (Chương 
5 – Al-Ma-idah, câu 54).  

Ibnu Kathir  nói: Đây là thuộc tính của những 
người có đức tin trọn vẹn và hoàn thiện: khiêm tốn và nhún 
nhường với người anh em đồng đạo và những vị lãnh đạo 
nhưng khắt khe và quyết liệt với những kẻ chống đối cũng 
như kẻ thù. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وّٗ  ﴿ ََ ُعلُ و ُد �َُُِ ََ َن  ُ ِ ّّ ِ َعلَُها ل ۡ ََ ةُ  ََ ُر �لِخ ا �ّ ضُِۡلَك �
َ ۡۡ � ِِ  � َٗ ا ََ ََ فَ ۖۚ ِِ َو

 �َ ُمّتُِ ُة لِۡل َ�َُِٰب ا]٨٣ا:سورواتلقَُ[ ﴾  ٨َو�ۡل

Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời Sau mà TA đã làm 
ra cho những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và 
cũng không làm điều thối nát và hủy hoại trái đất. Và 
những người ngay chính biết sợ Allah sẽ luôn có một kết 
cuộc tốt đẹp. (Chương 28 – Al- Qasas, câu 83). 

Akramah nói: Sự suy tôn bản thân là sự tự cao tự 
đại, Saeed Bin Jubair nói: Suy tôn bản thân là làm những 
điều không chân lý, còn Ibnu Jarij thì nói rằng đó là sự ngạo 
mạn ngông cuồng, tự cao tự đại quá mức. 
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Ali Bin Abu Talib  nói: Quả thật một người yêu 
thích sợi dây giày của bản thân và cho rằng nó luôn hơn hẳn 
sợi dây giày của người đồng hành với y cũng nằm trong ý 
nghĩa của câu Kinh: 

َعلُهَ  ﴿ ۡ ََ ةُ  ََ ُر �لِخ ا �ّ وّٗ ُِۡلَك � ََ ُعلُ و ُد �َُُِ ََ َن  ُ ِ ّّ ِ َٗ ا ل ا ََ ََ فَ ِِ َو ض
َ ۡۡ � ِِ  � ۚۖ

 �َ ُمّتُِ ُة لِۡل َ�َُِٰب ا]٨٣ا:سورواتلقَُ[ ﴾  ٨َو�ۡل

Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời Sau mà TA đã làm 
ra cho những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và 
cũng không làm điều thối nát và hủy hoại trái đất. Và 
những người ngay chính biết sợ Allah sẽ luôn có một kết 
cuộc tốt đẹp. (Chương 28 – Al- Qasas, câu 83). 

Allah khuyến khích người bề tôi có đức tin rèn luyện 
phẩm chất đạo đức và nhân cách tốt đẹp, tránh ngạo mạn 
một cách tự cao tự đại. Ngài phán: 

﴿  �َِ ۡؤِمن ُۡم َن �ل َبَعَك ِم َّ ِن � َِم َك ل َح ۡض َجَنا ۡخفِ ا]٢١٥:اسورواتكشعمتء[ ﴾٢َو�

Hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo Y 
(Muhammad) (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 215). 

Sheikh Abdurrahman Assa’di nói: tức hãy cư xử nhẹ 
nhàng và nhân hậu với họ, hãy cư xử với họ bằng những 
phẩm chất đạo đức tốt nhất của Ngươi. 

Allah phán kể về vị hiền nhân Luqman khi ông 
khuyên dạy con của mình: 
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ََ ُ�َِب  ﴿  َ َّ � َّ ِ ۖ إ ًََحا َۡ  ِِ ض
َ ۡۡ � ِِ ِش  ۡم ََ  ََ َو  ُِ ّدَك لِلّنا َخ  َۡ َُصّعِ ُ ََ ُ�ّ  َو

َتا ٖ  ۡ ُُ  ٖ ر و ا]١٨:اسوروالقمان[ ﴾ ١ فَُخ

Và con chớ tự phụ tránh xa người và chớ bước đi trên 
mặt đất với dáng điệu ngông nghêch và kênh kiệu bởi 
quả thật Allah không yêu thương những kẻ kiêu căng 
khoác lác. (Chương 31 – Luqman, câu 18). 

Ibnu Abbas  nói: tức chớ đừng tự cao tự đại mà 
khinh thường những bề tôi của Allah. 

Trong Qur’an, các câu Kinh đều khen ngợi những 
người khiêm tốn và biết nhún nhường, chê bai và ghét bỏ 
những phong thái kênh kiệu và ngạo mạn. Và Qur’an cũng 
nói rõ rằng không ai tốt đẹp và cao quý hơn ai ngoại trừ có 
tấm lòng Taqwa (kính sợ Allah), Allah phán: 

ۡمۚ  ﴿ �ُٰٰ َُ َۡ َ
� ِ َّ َد � ۡم ِعن َمُ� ََ �ۡ

َ
أ  َّ ِ ا]١٣:ااتل متت سورو[ ﴾إ

Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là lòng 
kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. (Chương 49 – Al-
Hujurat, câu 13).  

Sự cao quý và tốt đẹp ở nơi Allah là ở lòng kính sợ 
Allah chứ không phải ở kiến thức sâu rộng, tài sản khổng lồ 
hay ở sự danh giá của dòng tộc hoặc ở quyền lực điều hành. 
Một người luôn có tấm lòng Taqwa thì sẽ được tốt đẹp vì sẽ 
được Allah thương yêu và ban thưởng ở Đời Sau, còn những 
ai không có lòng Taqwa cho dù có quyền lực thế nào, giàu 
có ra sao hay có danh tiếng đến dường nào thì vào Ngày Sau 
vẫn sẽ bị trừng phạt. 
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Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng cho đám bầy tôi 
của Ngài luôn là những người có tấm lòng Taqwa, luôn hạ 
mình và phủ phục trước Ngài, và luôn khiêm tốn và biết 
nhún nhường trước anh em đồng đạo và mọi người, những ai 
không phải là kẻ thù của Islam. Xin Allah soi sáng và hướng 
dẫn bầy tôi tránh xa thái độ kiêu căng và coi thường người 
khác, tránh xa tính tự cao tự đại của bản thân. Xin Ngài 
thương xót thu nhận bầy tôi vào Thiên Đàng của Ngài!!!. 
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Tôn Kính Các Tên Gọi Của Allah Và Thay Đổi 
Tên Gọi Vì Mục Đích Đó 

Các tên gọi của Allah là những tên gọi do chính 
Ngài đặt cho bản thân Ngài hoặc do vị Thiên sứ của Ngài 
xưng hô. Các tên gọi của Allah luôn thể hiện tính hoàn mỹ 
tuyệt đối của Ngài, cho nên, người bề tôi phải hết lòng kính 
trọng và tôn vinh nó. 

Việc đặt tên hay xưng hô gọi nhau được chia làm 
hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Đặt tên hay xưng hô nhau bằng 
những cái tên chỉ thuộc riêng về Allah duy nhất như Allah, 
Khaliq (Đấng Tạo Hóa), Arrahman (Đấng Độ Lượng), ..., 
đây là dạng được liệt vào những điều Haram làm giảm sút 
Tawhid của một người bề tôi. 

Dạng thứ hai: Đặt tên hay xưng hô nhau bằng các 
tên không phải chỉ dành riêng cho Allah, tức những cái tên 
vừa để gọi cho Đấng Tạo Hóa và vừa để gọi các tạo vật, đây 
là dạng không bị ngăn cấm. 

Thí dụ cho dạng này, chẳng hạn như đặt tên và xưng 
hô nhau với các tên: Aziz (Sự oai nghiêm, cao quý), Karim 
(Sự cao quý và quảng đại), Halim (Sự kiên nhẫn và chịu 
đựng), ... đây là những tên gọi của Allah nhưng được phép 
để gọi cho tạo vật, tuy nhiên, khi gọi tạo vật thì chúng không 
mang nghĩa giống như khi gọi Allah. Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

زِ  ﴿ � ُ  �ۡلَعزِ
َ

أ ََ ۡۡ ِت � ا]٥١:اسوروايوسف[ ﴾ قَالَ
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... Vợ của vị đại thần cao quý nói ... (Chương 12 – 
Yusuf, câu 51). 

Ông Abu Shuraih  thuật lại rằng ông được mọi 
người đặt cho biệt danh là Abu Hukum (người chuyên phân 
xử). Nabi  nói với ông: 

ِمااهللاَاإَِنات«ا َِ َ
ْ
بَااتل

َ
اأ َِ ِْ ُمافَِلَمارُ ِْ ُ

ْ
اتل ِِ ْ

َ
ُماَلذِل

َِ َ ا»ُهَواتلْ

“Quả thật Allah là Hukum (Đâng Phân xử) và mọi điều 
phân xử đều thuộc nơi Ngài, sao anh lại được gọi là Abu 
Hukum (người chuyên phân xử)?”. 

Ông Abu Shuraih  nói: Thật tình là cộng đồng 
của tôi mỗi khi họ có tranh chấp một điều gì đó thì họ 
thường đến nhờ tôi phân xử cho họ và họ thường cảm thấy 
hài lòng. Thế là Người  nói: “Thật là điều tốt cho anh, 
vậy anh có đứa con nào không?”. Abu Shuraih nói: Tôi có 
ba đứa: Shuraih, Muslim và Abdurrahman. Người  hỏi 
ông: “Đứa nào lớn nhất”. Abu Shuraih nói: Shuraih. Người 
 bảo: “Vậy, anh là Abu Shuraih”. (Abu Dawood). 

Nabi  đã phản đối việc Abu Shuraih được gọi với 
biệt danh là Abu Hukum bởi Hukum là tên gọi trong các tên 
gọi của Allah, và tên gọi này chỉ thuộc riêng về một mình 
Ngài duy nhất bởi Ngài là Đấng Phân xử cho tất cả nhân loại 
trên thế gian bằng giáo luật của Ngài đã ban xuống cho các 
vị Thiên sứ của Ngài, như Ngài đã phán: 

﴿  ُ�ِ َِب  ُّ ََ ُمَع ُم  �ُ ۡ�َ ُ َّ ۦِۚ َو� ه ِم ا]٤١:اسورواتكمبد[ ﴾ُۡ



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

523 

Và Allah là Đấng xét xử, không ai có thể thu hồi phán 
quyết của Ngài (Chương 13 – Arra’d, câu 41). 

Và Ngài là Đấng xét xử các bề tôi của Ngài ở Đời 
Sau để Ngài thưởng phạt công minh cho các việc làm của họ 
ở trên thế gian. Ngài phán: 

﴿  ِۚ َّ ۥٓ إَِ� � ُه ُم ُۡ ُح ءٖ فَ ۡ�َ ن  هِ ِم ِۡي ۡم  ۡخَتلَۡفُت  ]10:اسورواتكشورى[ا ﴾ َوَما �

Và bất kỳ điều gì các ngươi không thống nhất ý kiến 
nhau thì hãy trình lên Allah quyết định (Chương 42 – 
Ash-Shura, câu 10). 

Abu Shuraih  đã trình bày với Thiên sứ của Allah 
 nguyên nhân mà ông được đặt cho biệt danh Abu Hukum 
rằng bởi vì ông thường đứng ra phân xử những tranh chấp 
cho cộng đồng người dân của ông giúp họ giải quyết những 
vấn đề chưa được thông suốt, nhằm cải thiện cho cộng đồng 
có sự hài hòa và tốt đẹp. Nabi  đã khen ngợi việc làm đó 
của ông nhưng phản đối biệt danh mà ông được gọi nhằm 
mục đích tôn vinh và kính trọng các tên gọi dành riêng cho 
Allah. 

Qua câu chuyện của Abu Shuraih, ta rút ra được bài 
học rằng theo Sunnah chúng ta nên đặt biệt danh cho người 
đàn ông là Abu (cha) cộng tên của đứa con cả. (Thí dụ, 
người đàn ông có con cả tên là Muslim thì khi theo Sunnah 
nên gọi người đàn ông đó là Abu Muslim). 

Do đó, Người bề tôi phải lễ độ với các tên gọi thuộc 
riêng một mình Allah, không được đặt tên hay xưng hô nhau 
với bất cứ cái tên riêng nào của Ngài. Người nào đã lỡ đặt 
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tên hay xưng hô nhau với tên riêng của Allah thì phải thay 
đổi tên khác để thể hiện sự kính trọng và tôn vinh các tên gọi 
của Allah, và đây là sự trọn vẹn và hoàn thiện của Tawhid. 

Như vậy, bắt buộc phải thay đổi các tên gọi, các 
xưng hô Haram sang các tên gọi, các xưng hô được cho 
phép, giống như Nabi  đã thay đổi biệt danh của một vị 
Sahabah từ biệt danh Abu Hukum thành Abu Shuraih. 

Người Muslim nên đặt tên cho con cái với những tên 
gọi mang tính thờ phượng Allah chẳng hạn như: Abdullah 
(người bề tôi của Allah), Abdurrahman (người bề tôi của 
Đấng Độ Lượng), Abdul Karim (người bề tôi của Đấng 
Quảng Đại), Abdul Aziz (người bề tôi của Đấng Oai nghiêm 
Và Quyền Lực), ... và có thể đặt tên con cái với các tên của 
các Nabi bởi họ là những người cao quý nhất trong nhân 
loại, và vị cao quý nhất trong các Nabi là Nabi của chúng ta 
Muhammad , và người Muslim cũng có thể đặt tên cho 
con cái với các tên của các vị Sahabah như Umar, Uthman, 
Ali, Talhah, Zubair, A’ishah, Khadijah, Ruqaiyah, Fatimah, 
Umu Kulthum, ... 

Người Muslim phải cẩn trọng đừng đặt tên hay xưng 
hộ nhau với các tên gọi mang nghĩa là bề tồi của ai (vật) 
khác Allah chẳng hạn như: Abdur Rasul (người bề tôi của 
Thiên sứ), Abdul Wali (người bề tôi của một vị Wali), ... 

Là những bề tôi của Allah, chúng ta hãy suy ngẫm 
một số tên gọi Hoàn Mỹ, những thuộc tính Tối Cao của 
Ngài, tiêu biểu như AlHayy (Đấng Hằng sống, Đấng Bất 
diệt) , AlQayyum (Đấng Tự Hữu và Nuôi dưỡng mọi vạn 
vật), Malik Assama-wati wal-ardh (Đức Vua của các tầng 
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trời và trái đất), Al-Alim Bikulli Shay’ (Đấng với kiến thức 
vô tận, am tượng mọi sự vật, việc và mọi thứ), ... 

 Quả thật, Ngài là Đấng hiểu và biết tất cả mọi hoạt 
động của mọi vạn vật của Ngài, không một chiếc lá cây nào 
rơi rụng xuống mà Ngài không biết, không một cử động nhỏ 
nào nằm ngoài sự cho phép của Ngài, Ngài biết những gì đã 
xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào ra làm 
sao, Ngài nghe, thấy và am tường mọi thứ, ... 

Bà A’ishah  nói: Mọi lời ca ngợi tán dương kính 
dâng lên Allah, Đấng hằng nghe mọi âm thanh. Quả thật, có 
một người phụ nữ đã đến than phiền với Thiên sứ  và tôi 
đã không nghe hết lời của người phụ nữ ấy, thế là Allah mặc 
khải xuống câu Kinh: 

﴿  َ ُ ق َّ َ�ِمَع � ۡد  َمُع قَ َۡ َ �  ُ َّ َو�  ِ َّ ٓ إَِ� � ِِ �َۡشَت َو ۡوِجَها  َز  ِِ َُك  ِٰدل ِح َُُ� َ  �ّل ۡو
 �ٌ َِص يُع  َ ِم �َ  َ َّ � َّ ِ َماۚٓ إ َرُ� ُو ا]١:اسورواتر ادلة[ ﴾ ١َ�َا

Quả thật, Allah đã nghe lời nói của người phụ nữ (tên 
Khawlah bint Tha’laba) đã khiếu nại với Ngươi 
(Muhammad) về việc người chồng của bà, và bà than thở 
với Allah; và Allah nghe lời đối thoại giữa hai ngươi 
(Muhammad và bà). Quả thật, Allah là Đấng Hằng nghe 
và Hằng thấy. (Chương 58 – Al-Mujadilah, câu 1). 

Allah là AlQadeer (Đấng Toàn Năng) tức Ngài có 
quyền năng trên mọi thứ, Ngài định đoạt tất cả mọi điều theo 
ý muốn của Ngài, Ngài hướng dẫn ai Ngài muốn và làm cho 
ai lệch lạc tùy ý Ngài, Ngài muốn tha thứ cho ai Ngài muốn 
và trừng phạt ai tùy ý Ngài. 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

526 

Nói chung, Allah là Đấng mang những thuộc tính 
Tối Cao tuyệt đối, các tên gọi của Ngài là hoàn mỹ tuyệt đối, 
tất cả các tên gọi cũng như những thuộc tính thiêng liêng của 
Ngài đều đáng được ca ngợi và tán dương.  

Người bề tôi phải nên thường xuyên tán dương và ca 
ngợi Ngài với các tên gọi và thuộc tính thiêng liêng của Ngài 
để tôn vinh sự tối cao và vĩ đại của Ngài, để con tim Tawhid 
luốn hướng về Ngài một cách trọn vẹn và hoàn thiện. 
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Thái Độ Giễu Cợt Về Một Điều Gì Đó Có Nhắc 
Đến Allah, Qur’an Và Thiên Sứ  
Trái tim của người có đức tin luôn tràn đầy sự tôn 

kính Allah, tôn kính Kinh sách của Ngài và Thiên sứ của 
Ngài . Giáo lý Tawhid của y và đức tin Iman của y sẽ 
luôn ngăn cản y có những lời nói, hành động, cử chỉ, thái độ 
giễu cợt với một điều gì đó có nhắc đến Allah, nhắc đến 
Qur’an và Thiên sứ . 

Quả thật, căn bản của Tawhid không bao giờ đi cùng 
với sự giễu cợt bởi lẽ Tawhid là sự phủ phục hạ mình, là 
tuân lệnh và chấp thuận, là kính trọng và tôn vinh, trong khi 
giễu cợt là sự bất kính, vô lễ, là phủ định hoàn toàn tính tôn 
nghiêm của Allah và giáo luật của Ngài. 

Do đó, người nào có thái độ hay những cử chỉ giễu 
cợt về một điều gì đó có nhắc tên của Allah, hoặc Qur’an 
hoặc Thiên sứ, hoặc giễu cợt với giáo luật Islam chẳng hạn 
như giễu cợt với cách ăn mặc kín đáo của người phụ nữ 
Muslim, hoặc giễu cợt với việc người Muslim nam chừa râu 
cầm, mặc quần trên mắc cá chân, ... thì y là kẻ vô đức tin 
Kafir bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam, cho dù đó là sự giễu 
cợt chỉ muốn gây cười cho mọi người chứ không có ý phản 
đối và chống phá. 

Nabi  nói: 

َاََكَُما«ا
َ
َكَِمِةاِمْ اَسَ ِطاتهللاِاإَِناتكَمُجَلال

ْ
ًسااَ�يَْهوِىابَِهااِكانَاِراابِال

ْ
ايََمىابَِهاابَس ََ

ا.رلتهاتب اماجِا»َجَهَنَما
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“Quả thật, một người nói một lời làm Allah phẫn nộ 
nhưng y nhìn thấy nó chẳng vấn đề gì thì nó sẽ khiến y rơi 
xuống Hỏa ngục” (Ibnu Ma-jah). 

Người nào ngồi cùng với những kẻ ngoại đạo vô đức 
tin, những kẻ Muna-fiq mà không phản bác lời nói xấu hay 
chế nhạo của họ về Allah, Qur’an, Thiên sứ  hay giáo lý 
Islam; hoặc không rời bỏ đi thì coi như y tham gia cùng với 
họ trong sự vô đức tin. Allah phán: 

﴿  ِِ ۡم  ۡد نَّزَ  َعلَۡيُ� ا َوقَ َِه َ َُ ُُۡ�َف  ِ َّ ِٰت � ََ ا ۡم َء ِمۡعُت �َ ا  ََ ِ َۡ إ َ
أ ِٰب  ََ ُِ  �ۡل

 َٗ ِ ۡم إ ِۦٓ إِنُّ� ۡ�ِه ِدٍُ  َ� ِِ َح  ْ وا وُض ّحٰ َ�ُ َح ۡم  ْ َمَعُه وا ُد ُع ُۡ ََ  �َ  ََِها فَ
ُ

َتۡهَزأ َۡ ُ � ا َو
ۡمۗ  ۡثلُُه َّ ّمِ ِ َم َ�ِيًعا  إ َجَهّن  ِِ َن  ٰفَِِ� َٰ َو�ۡل  �َ َ�ٰفُِِ ُۡم َجاِمُع �ل  َ َّ سوروا[ ﴾ ١�
ا]١٤٠:اتلنااء

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 bọn đạo đức 
giả và bọn phủ nhận đức tin trong Hỏa ngục (Chương 4 
– Annisa’, câu 140). 

Quả thật, trong trận chiến Tabuk có một câu chuyện 
vĩ đại, Allah đã nhắc nó với lời phán của Ngài: 
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ۡم  ﴿ َُه ُۡ َ
َ �َ ِن  نَۡلَعُبۚ َولَس َو  ُِ و ّنا َ�ُ َما ُك َّ ِ ّن إ ولُ ُُ َ ََ  ِ وِ� رَُ� َو ِۦ  ِه ٰت ََ ا َوَء  ِ َّ َِٱ

َ
أ ۦ قُۡل 

 ََ و َتۡهزُِء َۡ َ � ۡم  ا]٦٥:اسورواتلو�ة[  ﴾ ٦ُكنُت

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng thì chắc chắn 
chúng sẽ đáp: “Chúng tôi chỉ nói đùa cho vui thôi!”. 
Ngươi hãy bảo chúng: Hãy bảo chúng: “Chẳng lẽ với 
Allah, với các lời mặc khải của Ngài và với Sứ giả của 
Ngài các người dám buông lời giễu cợt ư?” (Chương 9 – 
Attawbah, câu 65). 

Ibnu Umar, Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam 
và Qatadah đều thuật lại chung một Hadith nói rằng trong 
trận chiến Tabuk có một người đã nói: Chúng tôi chưa từng 
gặp những người như thế này, bụng thì háo ăn, lưỡi thì nói 
láo và hèn nhát khi đối mặt với kẻ thù (với ý chế giễu Thiên 
sứ  và các bạn đạo của Người). Awf bin Malik đã bảo y: 
Ngươi nói dối, ngươi đích thực là kẻ Muna-fiq, ta sẽ nói lại 
với Thiên sứ . Thế là, Awf đi đến gặp Thiên sứ để nói lại 
sự việc cho Người nghe nhưng khi đến nơi thì y thấy Qur’an 
đã được mặc khải xuống về sự việc đó. Người đàn ông đó đã 
đến gặp Thiên sứ  và nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Thật 
tình chúng tôi chỉ đùa cho vui thôi, chúng tôi nói chuyện chỉ 
để rút ngắn lộ trình. Thế là, Thiên sứ bảo y: “Chẳng lẽ với 
Allah, với các lời mặc khải của Ngài và với Sứ giả của 
Ngài các người dám buông lời giễu cợt ư?” (Chương 9 – 
Attawbah, câu 65). Người không quay sang nhìn y và cũng 
không nói thêm một lời nào khác. 
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Những kẻ Muna-fiq chế giễu các Sahabah là những 
người háo ăn nhưng thực chất chúng mới là những kẻ háo ăn 
hơn người, như Nabi  đã nói:  

ْمَعاٍءا«ا
َ
ُ�ُلاِكاَسدَْعِةاأ

ْ
فُِمايَس ََ

ْ
ُ�ُلاِكاِمًعاَلتِحٍداَلتل

ْ
ُمْؤِمُ ايَس

ْ
ا.رلتهاتل اراا»تك

“Người có đức tin chỉ ăn bằng một cái ruột còn người vô 
đức tin ăn bằng bảy cái ruột” (Albukhari). 

Những kẻ Muna-fiq là những kẻ dối trá nhất trong 
nhân loại như Allah đã phán mô tả về họ: 

﴿  ََ ُو ِٰذَ َٰ ُم �ۡل ۡم ُه ُه َّ ِ ٓ إ ََ َ
ا]١٨:اسورواتر ادلة[ ﴾ ١�

Thật sự chúng là những tên nói dối (Chương 58 – Al-
Mujadalah, câu 18). 

Tất cả các vị Sahabah đều là những người ngay 
chính trung thực, điều này được tất cả giới học giả Islam 
thống nhất và đồng thuận. Allah đã lựa chọn họ làm các bạn 
đạo đồng hành của với vị Nabi của Ngài  trong việc gầy 
dựng, duy trì và gìn giữ tôn giáo. Sự ngay chính và trung 
thực của họ đã được Allah khen ngợi và hài long. 

Những người Muna-fiq mới thực sự là những người 
hèn nhát bởi họ luôn bàng hoàng lo sợ cho bản thân của họ. 

ُ�ّ ا﴿  ََ و ُب ََ مۚۡ  َ�ۡ ٍة َعلَۡيِه ۡيَح ا]٤:اسورواترنافقون[ا﴾ َّ

Chúng nghĩ rằng mỗi tiếng thét đều nhằm chỉ trích 
chúng. (Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 4). 

Còn các vị Sahabah, tất cả họ đều là những người 
anh dũng và gan dạ, điều này đã được khẳng định trong lịch 
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sử không thể chối cãi. Không những chỉ anh dũng gan dạ mà 
họ còn là những người luôn có sức chóng chọi cũng như tinh 
thần kiên cường trong việc chịu đựng các khổ ai vì con 
đường chính nghĩa của Allah. 

Và trong lời dẫn truyền của Ibnu Ishaq có nói, 
những người Muna-fiq đã ám chỉ Thiên sứ của Allah  khi 
Người đi đến Tabuk, họ bảo nhau: Các người tưởng rằng 
trận chiến màu vàng của La mã giống như nội chiến của 
những người Ả rập ư? Thề bởi Allah, chúng tôi sẽ sát cánh 
với các người vì quá lo cho những người có đức tin. 

Khi Awf bin Malik nghe được lời nói này, ông đã 
nói với kẻ đã buông lời nói đó: Ngươi chỉ giả dối mà thôi, 
đích thực ngươi là kẻ Muna-fiq, ta sẽ nói lại với Thiên sứ 
của Alah . 

Và khi Awf bin Malik đi đến gặp Nabi  để nói lại 
cho Người về sự việc thì ông đã thấy Qur’an mặc khải xuống 
nói về những kẻ Muna-fiq đã chế giễu Thiên sứ rồi lại biện 
minh rằng họ chỉ nói đùa cho vui. Allah phán: 

﴿  ََ و َتۡهزُِء َۡ َ � ۡم  ِۦ ُكنُت وِ� رَُ� َو ِۦ  ِه ٰت ََ ا َوَء  ِ َّ َِٱ
َ

أ ُم  ٦قُۡل  ُ َۡ َ�َف ۡد  ْ قَ وا ُر ِذ ۡعَت ََ  ََ

 ٰ َٰ َد إُِ ۡع مۚۡ ََ  ]٦٦لا٦٥:اسورواتلو�ة[  ﴾  نُِ�

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Chẳng lẽ với Allah, với 
các lời mặc khải của Ngài và với Thiên sứ của Ngài các 
người dám buông lời giễu cợt ư?” Các ngươi chớ biện 
minh, quả thật các ngươi đã chối bỏ đức tin sau khi các 
ngươi đã tin tưởng (Chương 9 – Attawbah, câu 65, 66). 
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Allah không chấp nhận sự biện minh của những kẻ 
Muna-fiq, lời nói chế nhạo của họ không được cho là sự nói 
đùa cho vui mà đó là sự bất kính với Allah và Thiên sứ của 
Ngài, bởi lẽ, sự kính trọng và tôn vinh là đức tin Iman nơi 
Allah và Thiên sứ của Ngài. Do đó, người Muslim phải nên 
cẩn trọng trong lời nói cũng như trong cử chỉ, thái độ, tránh 
giễu cợt với Allah, Thiên sứ của Ngài và các lời Qur’an để 
rồi có thể sẽ phải rơi vào sự vô đức tin giống như Allah đã 
phán: quả thật các ngươi đã chối bỏ đức tin sau khi các 
ngươi đã tin tưởng (Chương 9 – Attawbah, câu 66). 

Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab  nói: Lời 
nói giễu cợt là những lời như thế này hoặc những lời tương 
tự, còn hành động giễu cợt như các cử chỉ: trề môi, lè lưỡi, 
nheo mắt và những cử động mà đa số người thường làm 
trong dâng lễ nguyện Salah, Zakah. Những cử chỉ đó trong 
Salah đã được coi là sự giễu cợt với Allah thì trong Tawhid 
mức độ sẽ như thế nào nữa? Trong sự việc này rất nghiêm 
trọng, người nào giễu cợt chế nhạo là kẻ vô đức tin Kafir. 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói: Sự vô 
đức tin theo hai phương diện, vô đức tin theo phương diện 
chống đối và vô đức tin theo phượng diện không ưng thuận. 
Chế nhạo và giễu cợt là vô đức tin thuộc phương diện không 
ưng thuận, tội của nó còn lớn hơn cả những ai cúi đầu quỳ 
lạy bụt tượng. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, có thể Allah 
sẽ trừng phạt những ai buông lời giễu cợt và chế nhạo bằng 
sự hủy diệt và tai họa mà họ không hề hay biết. Quả thật, 
một người khi nói một lời nào đó làm Allah phẫn nộ thì y sẽ 
bị ném xuống Hỏa ngục. Người nào giễu cợt trong lễ nguyện 
Salah cho dù đó là lễ nguyện Salah Sunnah, trong việc 
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Zakah, nhịn chay hoặc Hajj thì người đó là kẻ vô đức tin 
Kafir, được toàn thể người Muslim thống nhất và đồng 
thuận. 

Quả thật, việc tôn vinh sự Tối Cao của Allah là kính 
trọng, lễ nghĩa, yêu thương và ủng hộ giúp đỡ những học 
giả, những vị tuyên truyền giáo lý Islam, những ai kêu gọi 
mọi người làm việc tốt và ngăn cản mọi ngượi làm việc xấu, 
người nào chế nhạo và giễu cợt họ vì họ đã duy trì tuân thủ 
theo đúng giáo luật thì y là kẻ vô đức tin Kafir. 

Chế giễu hệ thống giáo lý Islam là sự vô đức tin; còn 
chế giễu người Muslim thực hành theo giáo lý Islam là đại 
tội trong các đại trọng tội. 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói: Những 
người giễu cợt, chế nhạo những ai tuân thủ theo tôn giáo của 
Allah là những người mang trong mình một phần của Nifaq 
(sự giả tạo đức tin) bởi Allah đã nói về những người Muna-
fiq (những người giả tạo đức tin): 

مِ  ﴿ َن َُۡل ُ ِ َّ � َ�ِ ۡؤِمن ُۡم َن �ل َ� ِم وِِّ� ُۡمّن ََ �ل و ا]٧٩:اسورواتلو�ة[ ﴾ ُز

Những kẻ nói xấu những người ngoan đạo có đức tin ... 
(Chương 9 – Attawbah, câu 79). 

Tại Thánh đường Alharam Makkah, Sheikh Salih 
Albalihi giơ cây Siwak của ông lên và nói: Cây Siwak này, 
nếu một người biết rõ rằng nó là Sunnah rồi chế nhạo nó thì 
y đã phạm vào một điều kufr (vô đức tin) bởi vì khi chế nhạo 
Sunnah thì y đã chế nhạo Thiên sứ , và khi y chế nhạo 
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Thiên sứ tức là y đã chế nhạo Allah bởi chính Ngài đã cử 
phái Người  đến và ban hành giáo luật. 

Ủy ban thường trực phụ trách Fatawa (phúc đáp giáo 
lý Islam) đã trả lời về việc một người nói với một người: 
“Này người có râu! Hay này tên râu dài!” rằng việc giễu cợt 
trêu đùa với bộ râu của người anh em Muslim là điều đáng 
lên án, và nếu người nói câu này với ý nhạo báng thì y là vô 
đức tin, còn nếu y chỉ muốn xưng hô như thế để phân biệt thì 
không phải là vô đức tin, tuy nhiên, vẫn không nên gọi hô 
như thế. 

Sheikh Abdul Aziz bin Baz  trả lời Fatawa về 
việc những ai cho rằng một số giáo luật Islam cần phải được 
xem xét lại, cần phải thay đổi và điều chỉnh vì bản thân nó 
không còn phù hợp với sự phát triển của thời đại chẳng hạn 
như nên thay đổi và điều chỉnh luật thừa kế tài sản, điều 
chỉnh lại nguyên tắc “phần của con trai bằng hai phần của 
con gái”, ông nói: Các giáo luật mà Allah đã ban hành cho 
các bề tôi của Ngài trên chiếc lưỡi vị Nabi của Ngài  như 
giáo luật về thừa kế tài sản, giáo luật về lễ nguyện Salah, 
Zakah, nhịn chay cũng như các giáo luật khác, đã được Ngài 
trình bày rõ cho các bề tôi của Ngài và được tất cả cộng 
đồng tín đồ Islam đồng thuận, thì không một ai có quyền 
phản đối hay thay đổi chỉnh sửa chúng bởi vì đó là hệ thống 
giáo luật cố định cho thời của Nabi  và cho các thời sau 
này mãi cho tới Ngày tận thế. 

Người tín đồ chỉ có bổn phận và nghĩa vụ tuân thủ 
và chấp hành theo giáo luật của Allah đã ban hành bằng cả 
đức tin Iman. Người nào cho rằng mình có quyền thay đổi 
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hay đồng tình với ai đó trong việc thay dồi và chỉnh sửa thì 
kẻ đó là kẻ vô đức tin Kafir bởi y đã chống lại Allah và 
Thiên sứ của Ngài, chống lại sự thống nhất và đồng thuận 
của cộng đồng tín đồ. Và ai làm vậy thì hãy mau sám hối, 
nếu không, y sẽ phải bị giết vì y là kẻ Kafir bị trục xuất khỏi 
tôn giáo Islam. 

Sheikh Abdul Aziz bin Baz  đã phản bác lại 
những ai nói “Cạo râu và mặc quần (áo) ngắn trên mắc cá 
chân là chỉ hình thức bề ngoài”, ông nói: Đây là lời nói rất 
nguy hiểm đáng bị lên án bởi trong đạo không có điều gì là 
hình thức bề ngoài mà tất cả đều là cốt lõi và mang giá trị cải 
thiện, nó được phân chia thành phần cơ bản và phần nhánh, 
và vấn đề râu và mặc áo quần ngắn trên mắc cá chân thuộc 
về phần nhánh chứ không thuộc về phần cơ bản, tuy nhiên, 
không được gọi một điều gì đó trong tôn giáo là vỏ bọc bề 
ngoài sợ rằng người nói những lời giễu cợt và kém đức tin 
này bị trục xuất khỏi tôn giáo của y, bởi Allah phán: 

﴿  ََ و َتۡهزُِء َۡ َ � ۡم  ِۦ ُكنُت وِ� رَُ� َو ِۦ  ِه ٰت ََ ا َوَء  ِ َّ َِٱ
َ

َد  ٦أ ۡع ََ ُم  ُ َۡ َ�َف ۡد  ْ قَ وا ُر ِذ ۡعَت ََ  ََ

مۚۡ  ٰنُِ� َٰ  ]٦٦لا٦٥:اسورواتلو�ة[  ﴾  إُِ

Chẳng lẽ với Allah, với các lời mặc khải của Ngài và với 
thiên sứ của Ngài các người dám buông lời giễu cợt ư? 
Các ngươi chớ biện minh, quả thật các ngươi đã chối bỏ 
đức tin sau khi các ngươi đã tin tưởng (Chương 9 – 
Attawbah, câu 65, 66). 

Và Thiên sứ của Allah  ra lệnh bảo chừa râu cầm, 
cắt tỉa hay cạo râu mép thì bắt buộc các tín đồ phải tuân thủ 
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chấp hành theo nhằm biểu hiện sự tôn kính điều sai bảo và 
điều nghiêm cấm của Ngài trong tất cả mọi vụ việc. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Và chắc chắn nếu TA cho y nếm mùi của sự thương xót 
từ nơi TA sau khi y gặp hoạn nạn thì chắc chắn y sẽ nói: 
“Điều này là do tôi làm ra” (Chương 41 – Fussilat, câu 

50). 

Allah là Đấng duy nhất ban cấp và nuôi dưỡng, là 
Đấng duy nhất ban ân huệ và hồng phúc cho các bề tôi của 
Ngài. 

﴿  ِ َّ ن  م ّمِ ةٖ َوَما َُِ� َم ِۖ  ۡع َّ َن � ِم ا]٥٣:اسورواتلْل[ ﴾ فَ

Và bất cứ ân huệ nào mà các ngươi hưởng thụ đều do 
Allah ban cấp cho cả. (Chương 16 – Annahl, câu 53). 

Không phải bất cứ điều gì Allah ban cho ai đó trên 
thế gian là nói lên rằng Ngài yêu thương và quí trọng y và 
không phải bất cứ điều gì Ngài ngăn ai đó đạt được nó là nói 
lên rằng y bị Ngài ghét bỏ, mà quả thật Ngài ban cho ai Ngài 
yêu thích và cả những ai Ngài không yêu thích trên thế gian. 
Ngài ban cấp và nuôi dưỡng tất cả tạo vật của Ngài, dù đó là 
Muslim hay không phải Muslim, dù đó là kẻ ngoan đạo hiền 
từ hay là kẻ đại nghịch ác bá, Ngài ban cấp và nuôi dưỡng 
tất cả mọi sinh linh, động vật hay chim muôn. 

Người nào được Allah ban ân huệ và mở cho y 
những cánh cửa của bổng lộc và những điều phúc lành thì đó 
là sự thử thách dành cho y, Ngài muốn xem y tri ân hay phụ 
ơn Ngài, muốn xem y tuân lệnh hay nghịch lại Ngài? Ngài 
phán: 

﴿  ۖ ٗة ۡ�ِ فِۡتَن َ ۡۡ َو�  ِ ّ�ّ م َِٱل وُ� ۡبلُ ََ ا]٣٥:اسورواتألنبياء[ ﴾ َو
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Và TA thử thách các ngươi với điều xấu và điều tốt. 
(Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 35). 

Do đó, những người bề tôi phải biết tạ ơn Allah về 
những ân huệ và những điều phúc lành mà Ngài đã ban cho 
họ, và họ phải luôn ghi nhớ chính Ngài là Đấng đã ban cấp 
cho họ chứ không phải chỉ do những nguyên nhân, bởi vì 
nếu gán những ân huệ và phúc lành cho những nguyên nhân 
mà quên đi Allah thì đó là sự vô đức tin, một điều nghiêm 
cấm làm giảm sút Tawhid của một người bề tôi. 

Allah phán: 

﴿  �ِ ا  َٰذ ّن َ� ولَ ُُ َ ََ ُه  ۡت َّ َۡ آَء  ِد َ�ّ ۡع ََ ن   ا ِم ّن ّمِ ٗة  رَۡ�َ ُٰه  �َ ۡق ََ َ
أ ِۡن  ورواس[ ﴾ َولَس
ا]٥٠:افَلت

Và chắc chắn nếu TA cho y nếm mùi của sự thương xót 
từ nơi TA sau khi y gặp hoạn nạn thì chắc chắn y sẽ nói: 
“Điều này là do chính tôi làm ra” (Chương 41 – Fussilat, 
câu 50). 

Allah phán trong câu Kinh này cho biết rằng về việc 
một người khi được Allah ban cho những phúc lành, những 
điều tốt đẹp cũng như sự thịnh vượng, giàu có và khỏe mạnh 
sau khi Ngài gây cho y bệnh tật và nghèo khó thì y lại thản 
nhiên phủ nhận các ân huệ đó từ nơi Thượng Đế của y, y 
thản nhiên quên mất Allah mà tự cho rằng chính y mới là 
người tạo ra những ân huệ đó. 

Câu Kinh này với câu Kinh: 

ٓي�  ﴿ ِد ٰ ِعۡلٍ  ِعن ُهۥ َ�َ ُِۡت وُ
ُ

أ َمآ  َّ ِ ا]٧٨:اسورواتلقَُ[ ﴾ قَاَ  إ
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Y nói: Ta được giàu có là do sự hiểu biết của ta mà 
thôi. (Chương 28 – AlQasas, câu 78). 

Hai câu Kinh này được các vị Salaf giảng giải: Sự 
quên lãng Đấng đã tạo ra nguyên nhân và làm cho sự việc 
thành hay không thành, mà chỉ biết và nhớ đến các nguyên 
nhân làm động cơ thành sự. Và đây là sự vô đức tin về các 
ân huệ của Allah. 

Mujahid diễn giải: Đây là việc làm của tôi, chính tôi 
là người đã làm cho nó thành như vậy (tức sự giàu có mà tôi 
có được là chỉ do tôi tính toán và làm ra mà thôi, chứ không 
do ai cả). 

Qatadah giải thích: Sự giàu mà tôi có được là do 
kiến thức hiểu biết của tôi, do sự tính toán khôn ngoan của 
tôi mà ra. 

Còn những người khác thì lại nói: Chính tôi là người 
hiểu biết cách thức gặt hái sự giàu có, chẳng phải là do hồng 
phúc của ai cả, mà tất cả hồng phúc là ở bản thân tôi. Và đây 
là sự phủ nhận về ân huệ của Allah và sự đề cao bản thân. 

Một trong những thí dụ tiêu biểu về sự phủ nhận ân 
huệ của Allah: 

- Câu nói của một học viên khi thi đậu: Tôi đã thi 
đậu bởi sự nỗ lực và siêng năng của tôi. 

- Câu nói của một số thương nhân: Tôi gặt hái được 
tài sản là do tôi biết cách mua bán. 

- Câu nói của một số người làm văn phòng: Tôi 
được lên chức là do sự nỗ lực và chăm chỉ của tôi. 
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- Câu nói của một số người làm nghề trồng trọt khi 
được mùa: Đó là thành quả do lao động và biết cách chăm  
sóc. 

Đúng ra phải nhắc đến ân huệ là từ nơi Allah trước 
tiên rồi sau đó mới nói đến các nguyên nhân chẳng hạn như 
nói (đây là do Allah ban cho, sau đó thế này thế này). Bởi lẽ, 
chính Allah mới là Đấng ban hồng phúc cho các bề tôi của 
Ngài trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ đạt được 
những thành quả qua các nguyên nhân (sự hiểu biết, cách 
tính toán, chọn lọc và chăm chỉ lao động, ...) từ nơi họ cũng 
như các nguyên nhân (tác động của ngoại cảnh); nếu muốn 
Ngài có thể ngăn cản các nguyên nhân mà người bề tôi hành 
động và ngăn cản các nguyên nhân ngoại cảnh thì y chẳng 
được kết quả gì. Do đó, Allah chính là Đấng ban ân huệ và 
ngăn giữ chúng lại. 

Chính Allah đã ban hồng phúc cho cậu học viên đỗ 
đạt trong kì thi qua sự chăm chỉ và siêng năng học tập của 
cậu ta, chính Ngài đã ban phúc cho người thương nhân thu 
được nhiều lợi nhuận qua sự hiểu biết cách mua bán, chính 
Ngài đã làm cho người nhân viên văn phòng thành đạt trong 
sự nghiệp qua sự miệt mài lao động và năng nỗ, và chính 
Ngài đã làm cho cây trái được mùa qua sự biết cách chăm 
sóc của người trồng trọt. 

Một số người thường nói khi đạt được một hồng 
phúc, một ân huệ nào đó: Tôi là người đáng được nó. 

Quả thật, người bề tôi bắt buộc phải biết rằng khi y 
được giàu có thì đó không phải là do bản thân y là thứ gì đó 
đáng được như vậy ở nơi Allah mà đó chính là hồng phúc và 
sự thương xót của Ngài, Ngài muốn cho ai Ngài tùy ý Ngài, 
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và Ngài mới là Đấng đáng được tri ân và mọi ân huệ phải 
được gán cho Ngài. 

Cũng có một số người thường hay nói khi có được 
một ân phúc gì đó: Thượng Đế của tôi yêu thương tôi. 

Người bề tôi phải biết rằng những ân phúc, những 
điều tốt đẹp có thể là một sự thử thách. Và câu nói (Thượng 
Đế của tôi yêu thương tôi) là một sự tự đề cao bản thân, tự 
tẩy sạch bản thân, và đã nói về Allah một cách không hiểu 
biết, bởi lẽ người nói câu này cũng có thể là kẻ tội lỗi làm 
điều trái đạo hay là một kẻ Muna-fiq. 

Quả thật, Allah phán về thước đo của tình yêu mà 
Ngài dành cho người bề tôi của Ngài: 

ۡمۚ  ﴿ ُوَ�ُ� ن َُ ۡم  َۡ لَُ� َوَ�ۡغفِ  ُ َّ ُم � بِۡبُ� ۡ�ُ ِِ و ُّبُِع َ فَٱ َّ � ََ و ُ�َِب ۡم  قُۡل إَِ ُكنُت
رۖ  و ُ َ�ُف َّ ۖم  َو�  ]٣١:  سورواِلابممتن[ ﴾  ٣رِّحي

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương 
Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta rồi Allah sẽ yêu 
thương các người” (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31). 

Với những hồng phúc, những ân huệ, những điều tốt 
đẹp mà Allah tạo điều kiện dễ dàng cho người bề tôi đạt 
được thì bắt buộc người bề tôi phải tri ân Ngài về những ân 
phúc mà Ngài đã ban cho y, và sự tri ân này được thể hiện 
qua ba điều: 

Thứ nhất: Tri ân Allah bằng con tim, trái tim phải 
thừa nhận tất cả các ân huệ, hồng phúc đều đến từ nơi Allah, 
phải tin rằng Ngài là Đấng ban cho, giữ lại, làm giảm hay 
cho thêm tùy ý Ngài, không một ai có quyền cưỡng lại sự 
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định đoạt của Ngài, và sự thừa nhận và niềm tin này phải 
luôn kiên định trong tim. 

Thứ hai: Tri ân Allah bằng chiếc lưỡi, đó là sự ca 
ngợi, tán dương và tụng niệm Ngài. 

Thứ ba: Tri ân Allah bằng thể xác, đó là phải tuân 
lệnh Ngài, không làm trái nghịch các mệnh lệnh của Ngài, 
phải chi dùng phúc lộc của Ngài trên con đường Halal, phải 
bố thí và làm việc thiện. Người nào chi dùng bổng lộc được 
Allah ban cho bằng những con đường Haram thì đó là sự 
phủ nhận ân huệ của Ngài, là sự vô ơn với Ngài, tương tự 
Ngài ban cho người bề tôi cơ thể khỏe mạnh và cường tráng 
thì người người bề tôi đó dùng nó để làm điều Haram thì đó 
là sự bội ơn Ngài, phủ nhận ân huệ của Ngài. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: “Quả thật, có ba người thuộc dân Israel, một 
người bị bệnh phong cùi, một người bị hói đầu và một 
người bị mù. Allah muốn thử thách họ nên đã cử một vị 
Thiên thần đến với họ. Vị Thiên thần đến với người bị 
bệnh phong cùi và nói: Anh thích điều gì? Người bị bệnh 
phong nói: Có làn da tốt, tôi muốn da mình tốt đẹp hơn, tôi 
muốn những gì trên da của tôi bị mọi người chê bai biến 
mất. Thế là, vị Thiên thần sờ lên người y, lập tức những gì 
xấu xa trên da của y biến mất, một làn da tốt đẹp trở lại. Vị 
Thiên thần nói: Anh muốn có được loại tàn sản gì? Y nói: 
Lạc đà hay bò. Thế là y được cho một con lạc đà mang 
thai. Y nói cảm ơn Thiên thần: Cầu xin Allah ban phúc 
cho ngài. Tiếp tục, vị Thiên thần đến với người bị hói đầu, 
nói: Anh thích điều gì? Người hói đầu đáp: Mái tóc tốt 
đẹp, làn da tốt đẹp, tôi muốn những gì trên người tôi bị 
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mọi người chê bai biến mất. Thế là, vị Thiên thần sờ lên 
người y, lập tức y có được mái tóc đẹp. Vị Thiên thần hỏi: 
Anh muốn có được loại tàn sản gì? Y nói: Bò hay lạc đà. 
Vậy là y được ban cho một con bò mang thai. Y cảm ơn vị 
Thiên thần: Cầu xin Allah ban phúc cho ngài. Tiếp tục, vị 
Thiên thần đến với người mù, nói: Anh thích điều gì? Y 
nói: Tôi muốn Allah cho tôi sáng mắt trở lại. Thế là vị 
Thiên thần sờ lên người y và Allah ban cho y sáng mắt trở 
lại. Vị Thiên thần hỏi: Anh muốn có được loại tàn sản gì? 
Y nói: Dê. Vậy là y được ban cho một con dê mang thai. 
Sau một thời gian, cả ba ngươi này đều trở nên giàu có, 
một người có cả một thung lũng lạc đà, một người có cả 
một thung lũng bò và một người có cả một thung lũng dê. 

Rồi vị Thiên thần tìm đến người bị bệnh phong cùi 
trước kia dưới hình dáng một người nghèo lỡ đường cũng 
bị phong cùi, nói: Tôi bị lỡ đường, và không có một 
phương tiện để đi tiếp, với những gì mà Allah ban cho ông 
từ làn da đẹp và sự giàu có, ông hãy bố thí cho tôi một con 
lạc đà để tôi làm phương tiện cho cuộc hành trình. Người 
bị phong cùi trước kia nói: Tôi có nhiều thứ phải cần đến 
nó, không thể cho ông được. Người đàn ông nghèo lỡ 
đường nói: Hình như tôi có biết ông, trước kia ông là 
người bị bệnh phong cùi bị mọi người chê bai, ông rất 
nghèo khổ rồi Allah đã ban cho ông sự giàu có như hôm 
nay? Y nói: Tôi có được tài sản như ngày hôm nay là nhờ 
chính sức lao động vất vả của bản thân thôi. Người đàn 
ông nghèo lỡ đường nói: Nếu ông nói dối thì Allah sẽ làm 
cho ông trở lại như xưa. Kế tiếp, vị Thiên thần tìm đến 
người hói đầu trước kia dưới hình dáng một người nghèo 
và cũng bị hói đầu. Vị Thiên thần nói giống như đã nói với 
người thứ nhất và được y trả lời giống như người thứ nhất 
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đã trả lời. Vị Thiên thần nói: Nếu ông nói dối thì Allah sẽ 
làm cho ông trở lại như xưa. Tiếp tục, vị Thiên thần tìm 
đến người đàn ông mù trước kia dưới hình dáng một 
người nghèo lỡ đường, nói: Tôi bị lỡ đường, và không có 
một phương tiện để đi tiếp, với những gì mà Allah ban cho 
ông từ sự giàu có, ông hãy bố thí cho một con dê để tôi làm 
phương tiện cho cuộc hành trình. Người đàn ông mù 
trước kia nói: Quả thật, tôi từng bị mù rồi Allah đã ban 
cho tôi sáng mắt trở lại. Do đó, anh hãy lấy những gì anh 
muốn và để lại những gì anh không muốn, vì quả thật, 
những gì tôi có được ngày hôm nay đều là của Allah ban 
cho. Sau đó, vị Thiên thần nói: Ngươi cứ giữ lại tài sản 
của ngươi, quả thật, Allah thử thách các ngươi, ngươi đã 
được Ngài hài lòng còn hai người kia bị Allah giẫn dữ và 
phẫn nộ.” (Albukhari, Muslim). 

Các câu chuyện được kể trong Qur’an cũng như 
trong Sunnah của Thiên sứ  không chỉ mang ý nghĩa là 
thông tin mà đó là những bài học, những lời khuyên để giúp 
cho linh hồn tìm được sự thanh thản và niềm vui.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ�ِٰب�  ﴿ ۡل
َ ۡۡ ْوِ� �

ُ
ِ ّۡ ةۖ  َ�ۡ ۡم ِع ِصِه َص ِِ قَ  ََ ۡد َ� َُ ا]١١١:اسوروايوسف[ ﴾لَ

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

Và câu chuyện được Nabi  kể lại về ba người đàn 
ông thuộc dân Israel vừa được nêu trên là một câu chuyện 
nói về việc Allah muốn thử thách các bề tôi của Ngài xem ai 
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là người biết tri ân và ai là những kẻ bội ơn và phủ nhận ân 
huệ của Ngài, mặc dù Allah là Đấng luôn biết những gì sẽ 
xảy ra ở nơi họ như Ngài đã phán: 

مٗ ﴿ ٍء َعلِي ۡ�َ ُِ�ّلِ  َ ُ َّ � ََ  ]٤٠:اسوروااتألحزت [ ﴾ ٤ا َوَ�

Và Allah là Đấng am tương mọi sự việc (Chương 33 – 
Al-Ahzab, câu 40). 

Quả thật, ân huệ và hồng phúc của Allah ban cho 
người bề rất nhiều và nhiều vô kể. 

﴿  ۗ ٓ وَها ُص ۡ�ُ  ََ  ِ َّ واْ نِۡعَمَت � َد ُع ََ ا]٣٤:اسورواإبمتهيم[ ﴾ َۡ 

Và nếu các ngươi (con người) đếm các Ân huệ của Allah 
thì chắc chắn các ngươi không thể đếm hết được. 
(Chương 14 – Ibrahim, câu 34). 

Do đó, người bề tôi phải biết thừa nhận ân huệ và 
hồng phúc của Allah, phải biết tạ ơn Ngài về những gì Ngài 
ban cho bởi vì sự biết ơn sẽ duy trì được ân huệ và hồng 
phúc của Ngài, còn sự phụ ơn Ngài thì chỉ có mang thiệt cho 
bản thân, Ngài phán: 

﴿  �ِ َذا َّ َع ِ ۡم إ َُ َۡ َ�َف ِن  َولَس نُّ�ۡمۖ  َد زِ�
َ َۡ ۡم  َُ َۡ َُ َش ِن  ۡم لَس َرَ�ُ�  ََ َّ َ

ََُ َۡ ۡ
ۖد  ِدُ ا]٧:اسورواإبمتهيم[ ﴾ ٧لََش

Và (hãy nhớ) khi Thượng Đế (Allah) của các ngươi đã 
công bố: “Nếu các ngươi biết ơn, TA sẽ ban thêm ân huệ 
cho các ngươi; còn nếu các ngươi phụ ơn thì quả thật 
hình phạt của TA sẽ rất khủng khiếp và dữ dội. (Chương 
14 – Ibrahim, câu 7). 
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Ibnu Qayyim  nói: Sự biết ơn là sự thừa nhận sự 
ban ân phúc của Đấng đã ban cấp bằng sự hạ mình phủ phục 
và yêu thương Ngài. Bởi thế, người nào không thừa nhận ân 
phúc là kẻ không biết tri ân, và ai thừa nhận ân phúc nhưng 
không thừa nhận Đấng đã ban ân phúc thì cũng là kẻ bội ơn, 
và ai thừa nhận ân phúc và Đấng ban ân phúc nhưng lại phủ 
nhận thì người đó là vô đức tin Kafir, và ai thừa nhận ân 
phúc, thừa nhận Đấng ban ân phúc nhưng lại không phủ 
phục hạ mình trước Ngài, không yêu thương Ngài và không 
hài lòng với Ngài thì người đó cũng là kẻ vô ơn, và ai thừa 
nhận ân phúc, thừa nhận Đấng ban ân phúc và luôn phủ phục 
hạ mình, yêu thương và hài lòng Đấng ban ân phúc và y chi 
dùng những ân phúc đó theo chỉ đạo và mệnh lệnh của Ngài 
thì người đó mới thực sự là người biết ơn. 

Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng chúng ta luôn là 
những kẻ biết tri ân Allah và xin Ngài ban thêm cho chúng ta 
nhiều ân huệ và hồng phúc !!!. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt 
lành, thì hai người bắt đầu tổ hợp những thần linh cùng 

với Ngài về (đứa con) mà Ngài đã ban cho họ. Nhưng 
Allah ở bên trên những điều (hay kẻ) mà họ đã tổ hợp 

với Ngài  (Chương 7 – Al’Araf, câu 190). 

Allah tạo ra con người để thờ phượng riêng một 
mình Ngài, Ngài đã hoàn tất cho họ các ân huệ và hồng phúc 
một cách công khai và thầm kín, Ngài ban ân phúc xuống 
cho họ từ trên trời, Ngài ban cấp cho họ những điều tốt đẹp 
từ mặt đất, Ngài ban cho họ các động vật và chim muôn, 
Ngài tạo ra cho họ biển cả và sông ngòi, và Ngài ban cấp và 
nuôi dưỡng họ những bổng lộc tốt lành. 

﴿  ٰ ۡم َ� َرَ�ُ�  ُ َّ ُم � ءٖ َ�ٰلُِ� ۡ�َ  ِ
ّ�ُ ا]٦٢:اسورواغفم[ ﴾لُِق 

Allah, Thượng Đế của các ngươi là như thế, Đấng Tạo 
Hóa mọi vạn vật. (Chương 40 – Ghafir, câu 62). 

Allah là Đấng ban cho con người tiền tài, bổng lộc, 
ban cho họ con cái làm sự trang hoàng cho cuộc sống trần 
gian, Ngài phán: 

َر  ﴿ و ُك ََ ُٓء � �ََشا ن  َِم َوَ�َهُب ل ٰٗثا  �َِ آُء إ �ََش ن  ُب لَِم ۖ  ٤َ�َه ا ٰٗث �َ اٗنا ۡ ََ ۡك َُ ۡم  ّوُِجُه ۡو َُُز
َ

أ
 ۚ يًما ُِ �ََشآُء َع ن  ا]٥٠، ٤٩:اسورواتكشورى[ ﴾ َوَ�ۡجَعُل َم

Ngài ban con gái cho ai Ngài muốn và ban con trai cho 
ai Ngài muốn, hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và Ngài 
làm cho hiếm muộn đối với người nào Ngài muốn. 
(Chương 42 – Ash-Shura, câu 49, 50). 
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Tất cả loài người đều thuộc quyền cai trị và chế ngự 
của Allah, họ đều là những nô lệ nằm dưới sự điều hành và 
chi phối của Ngài, bởi thế, họ chỉ được phép thờ phượng 
riêng một mình Ngài. 

Người bề tôi khi được Allah ban cho một đứa con an 
lành và tốt đẹp thì y phải tri ân và tạ ơn Ngài về ân huệ to 
lớn này và hãy luôn thờ phượng Ngài, hãy luôn là người bề 
tôi của Ngài. 

Ibnu Hazm nói: Các học giả đều thống nhất đồng 
thuận không được phép đặt tên mang ý nghĩa là bề tôi của ai 
khác Allah chẳng hạn như Abdul Umar (người bề tôi của 
Umar), Abdul Ka’bah (người bề tôi của ngôi đền Ka’bah), ... 

Một số học giả thì cho phép đặt tên với tên Abdul 
Muttalib, và họ dẫn chứng với lời của Nabi : 

ا«ا ِْ ِل ََ ُم
ْ
نَااتْ�ُ اَ�دِْداتك

َ
ْ اأ ِِ اَك

ََ ا ّ َِ نَااتَل
َ
ا.رلتهاتل اراا»أ

“Ta là Nabi không nói dối, Ta là đứa con của Abdul 
Muttalib” (Albukhari). 

Nhưng đích thực là không được phép đặt tên với 
Abdul Muttalib, bởi câu nói của Người  “Ta là đứa con 
của Abdul Muttalib” là mang tính chất thông tin rằng Ngài 
có người ông tên là Abdul Muttalib chứ không hề nói là 
được phép đặt tên hay xưng hô với tên này và Người  
cũng không hề bảo một ai trong các vị bạn đạo của Người về 
điều đó. 
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Và ông nội của Nabi  thật ra tên là Shaybah, ông 
được gọi Abul Muttalib (người nô lệ của Muttalib) là lúc chú 
của ông tên Muttalib đưa ông về Makkah thì mọi người 
tưởng ông là người nô lệ của Muttalib nên đã gọi ông là 
Abul Muttalib (người nô lệ của Muttalib), kể từ đó  người ta 
đều quen gọi ông với cái tên như thế. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ٰلِحٗ  ﴿ ََ اَُُٰٰهَما  ٓ َء ُ َ�ّما فَلَّما َّ �   َٰ �َ َت َۡ  ۚ َُُٰٰهَما ا ٓ َء َما ِۡي َ�َٓء  َ�ُ ۥ  ُ�َ �َ َجَع ا 
 ََ و �ُ ِ�ُۡ لُ  ١� ۡ�َ ََ ََ َما  و �ُ ِ�ُۡ �

َ
َشۡ� � ََ  ٔٗ ُق  و ُُ لَ ۡم ُ�ۡ َوُه :اسورواتألبمتف[ ﴾  ١ا 

ا]١٩١، ١٩٠

Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt 
lành, thì hai người bắt đầu tổ hợp những thần linh cùng 
với Ngài về (đứa con) mà Ngài đã ban cho họ. Nhưng 
Allah ở bên trên những điều (hay kẻ) mà họ đã tổ hợp 
với Ngài. Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật 
không tạo được cái gì mà chính bản thân chúng là những 
vật được tạo ra? (Chương 7 – Al’Araf, câu 190, 191). 

Ibnu Abbas  nói về câu Kinh này: Khi Nabi 
Adam ăn nằm với bà Hauwa thì bà mang thai, Iblis đã đến 
gặp hai người họ và nói: Ta chính là kẻ khiến hai ngươi bị 
trục xuất khỏi Thiên Đàng, hoặc là hai ngươi làm theo ta 
hoặc ta sẽ khiến những điều xấu cho đứa con trong bụng của 
ngươi (Hauwa), chắc chắn ta sẽ làm thế nếu hai ngươi không 
nghe theo ta, hãy nghe theo ta đặt tên cho nó là Abdul 
Harith. Hai người đã từ chối không nghe theo hắn, và Allah 
cho đứa bé ra đời thì chết. Sau đó, bà lại mang thai, Iblis 
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cũng đến nói những lời như vậy, nhưng họ từ chối không 
nghe theo hắn, rồi Allah lại khiến đứa con sinh ra phải chết. 
Sau đó, bà lại mang thai, Iblis cũng lại đến và nói với hai 
người họ như thế. Vì hai người quá thương đứa con trong 
bụng nên đã đặt tên là Abdul Harith, đó là lời phán của Allah 
Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt 
lành, thì hai người bắt đầu tổ hợp những thần linh cùng 
với Ngài về (đứa con) mà Ngài đã ban cho họ. (Chương 7 
– Al’Araf, câu 190). 

Qata-dah  nói: Tổ hợp ở đây là tổ hợp trong tuân 
lệnh chứ không phải tổ hợp trong thờ phượng. 

Đa số học giả nói: Quả thật, những người tổ hợp 
những thần linh cùng với Allah là những người thờ đa thần 
thuộc con cháu Adam và Hauwa, bởi vậy nên Ngài đã phán: 
Nhưng Allah ở bên trên những điều (hay kẻ) mà họ đã 
tổ hợp với Ngài. (Chương 7 – Al’Araf, câu 190). Và đây là 
câu nói đúng nhất. Còn những gì được dẫn truyền từ lời diễn 
giải của Ibnu Abbas là kém trung thực bởi vì Allah đã phù 
hộ và hướng dẫn Adam và vợ của Người khỏi Shirk, những 
người tổ hợp được nói trong câu Kinh là con cháu của hai 
người họ chứ không phải là bản thân hai người họ. 

Quả thật, một số người đã rơi vào những niềm tin 
nằm ngoài đức tin về giáo lý Tawhid qua các phương diện 
khác nhau: 

Phương diện thứ nhất: Tin rằng Đấng ban cho con 
cái là vị Wali nào đó, hay một vị ngoan đạo nào đó, hoặc 
một ai đó, đây là đại Shirk bởi đã gán sự tạo hóa cho ai khác 
ngoài Allah. 
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Cũng nằm trong khía cạnh này, một số người với 
danh nghĩa là người của Islam nhưng họ lại đến mộ của một 
vị Wali hay một người ngoan đạo nào đó để cầu xin con cái 
hay cầu xin sự phù hộ cho đứa con đang mang trong bụng, 
họ đến mộ và thường cầu xin: Lạy ông (tên này tên này) xin 
hãy ban cho tôi một đứa con hoặc xin hãy phù hộ cho bào 
thai được bình an, ... 

Phương diện thứ hai: Gán sự bình an của đứa trẻ 
được sinh ra cho các bác sĩ hoặc cho các bộ tộc, chẳng hạn 
như họ nói: Đứa bé được bình an là nhờ bác sĩ giỏi, hoặc đứa 
bé sinh ra khỏe mạnh là do người mẹ thuộc bộ tộc cao quý 
(nào đó), ... đây là sự gán sự ban ân huệ và hồng phúc cho ai 
khác ngoài Allah, họ chỉ biết đến nguyên nhân mà quên mất 
Đấng đã tạo ra nguyên nhân và chi phối nó, đó chính là 
Allah. 

Phương diện thứ ba: Không tổ hợp về khía cạnh 
tạo hóa, ban cấp và nuôi dưỡng của Allah: vẫn tin đứa bé ra 
đời bình an là do ân phúc và sự thương xót của Allah; nhưng 
lại tổ hợp về khía cạnh thờ phượng: luôn đặt tình yêu thương 
cho con cái lên trên tình yêu dành cho Allah và Thiên sứ của 
Ngài, buông thả cho chúng trệch khỏi con đường tuân lệnh 
Allah và Thiên sứ của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ۚ ۖ ة َن فِۡت ۡم  �ُ ُٰد ََ ۡو
َ

َوأ ۡم  ٰلُُ� َٰ ۡم
َ

أ  ٓ َما َّ ِ ۖم إ ِظي ٌَ َع ۡج
َ

أ ۥٓ  َدهُ ُ ِعن َّ سوروا[ ﴾ ١َو�
ا]١٥:اغاب تل



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

552 

Tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một sự thử thách 
(đối với các ngươi). Ngược lại, ở nơi Allah có một phần 
thưởng thật vĩ đại. (Chương 64 – Attaghabun, câu 15). 

Người Muslim phải biết tạ ơn Allah về những ân 
phúc mà Ngài đã ban cho, hãy tạ ơn Ngài về ân huệ con cái 
bằng cách dạy dỗ chúng cho tốt theo đường lối của Islam bởi 
chúng là món đồ được Ngài gửi gắm cho chúng ta.  

Nabi Muhammad  nói: 

ا ارَا« اَ�ْ  اَمْائُولم ْم ُِ
ّ
اَلُم ال اَرتٍع ْم ُِ اُكّ ال ِِ اِ�يَِا الَْهَوا... ِِ ْهِل

َ
اأ اِك اَرتٍع َلتكَمُجُل

ا اَرِ�َيِاَها اَ�ْ  اَلَمْائُولَةم اَزلِْجَها اِكاَ�يِْت اَرتِ�يَةم ُو
َ
َمْمأ
ْ
اَلتك ال ِِ اَرِ�يَِا اَ�ْ 

ا»َمْائُولم
االمالمااأخمجِاتل ارا

“Tất cả các ngươi đều là những người trông coi và chăm 
sóc, và tất cả các ngươi đều có trách nhiệm với những thứ 
mà các ngươi có bổn phận phải trông coi và chăm sóc, ..., 
người đàn ông có bổn phận trông coi và chăm sóc gia đình 
của y và y sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó; người phụ 
nữ có bổn phận quán xuyến nhà cửa và chăm sóc chồng 
của cô ta, và cô ta sẽ chịu trách nhiệm trước những gì 
thuộc phần trông coi của cô ta.” (Albukhari, Muslim). 

Do đó, một trong những sự tạ ơn về ân huệ con cái 
là phải chu cấp, nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ chúng thật 
tốt. 

Một trong những điều dạy dỗ thiêng liêng nhất dành 
cho con cái đó là sai bảo chúng thờ phượng một mình Allah, 
không được tổ hợp một thần linh cùng với Ngài, hãy rèn 
luyện trái tim của chúng hướng về Allah, hãy sai bảo chúng 
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dâng lễ nguyện Salah và luôn tạo điều kiện cho chúng hòa 
nhập cùng với tập thể người Muslim tại các Thánh đường.  

Nabi  bảo: 

ا ا« اِسنَِ� اِلَعْاِ اَبلَيَْها ُ�وُهْم ِ
َْ اَلت اِسنَِ� اكَِادِْي َمِو ََ ابِاك �ْنَاَءُ�ْم

َ
اأ رلتهاا»ُمُملت
ا.أحد

“Hãy sai bảo con cái của các ngươi dâng lễ nguyện Salah 
khi chúng đã được bảy tuổi và đánh đòn chúng khi chúng 
lên mười nếu chúng không chịu thực hiện Salah” 
(Ahmad). 

Đồng thời phải dạy bảo chúng những nề nếp văn hóa 
cũng như cung cách đạo đức của Islam, dạy chúng các kiến 
thức tôn giáo, không để chúng đến gần các môi trường xấu 
và tội lỗi, hãy luôn tạo ra một nếp sống theo nguyên tắc của 
Islam để rèn luyện nhân cách Islam cho chúng. 

Phần lớn nguyên nhân làm hư con cái, làm con cái 
trở nên xa rời nếp sống đúng đắn của Islam là do sự thiếu 
quan tâm, thiếu dạy dỗ của các bậc cha mẹ đối với con cái, 
do không thực hiện những bổn phận và trách nhiệm mà 
Allah đã qui định.  

Allah đã phán bảo nhắc nhở chúng ta phải luôn 
trông coi và quan tâm dạy dỗ con cái của chúng ta đúng 
mực, phải cẩn thận coi chừng chúng để chúng khỏi bị Ngài 
trừng phạt ở Đời Sau vì những tội lỗi: 

﴿ � ٗر نَا ۡم  ۡهلِيُ�
َ

َوأ ۡم  �ُ ََ نُف
َ

أ ٓواْ  قُ واْ  اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ  ]٦: سورواتلْم�م[ ﴾  َ�ٰ
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Hỡi những người có đức tin! Hãy giữ gìn và trông coi 
bản thân và gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của 
Hỏa ngục! (Chương 66 – Attahri-m, câu 6). 

Ibnu Qayyim  nói: Người nào lơ là thiếu quan 
tâm dạy dỗ con cái của mình về những điều có lợi cho 
chúng, luôn bỏ mặc chúng muốn làm gì thì làm thì người đó 
đang hướng chúng đến cái đích xấu không tốt lành. Phần lớn 
con cái bị hư hỏng và không tốt nguyên nhân chủ yếu là do 
sự hời hợt và lơ là từ cha mẹ của chúng, cha mẹ bỏ mặc 
chúng không dạy dỗ chúng những bổn phận và những điều 
thiện tốt của tôn giáo. 

Những người làm cha làm mẹ phải thường xuyên 
cầu nguyện điều tốt lành cho con cái, cầu xin Allah hướng 
dẫn và soi sáng chúng luôn đi trên con đường tốt đẹp và 
thành công. Và đây là cách quan tâm và yêu thương con cái 
của các vị Nabi, những người ngoan đạo. Allah phán về lời 
cầu nguyện của họ cho con cái của họ: 

﴿  
َ

أ ۡن  َا ِم َّ ۡب  ُ�ٖ َرّ�َنا َه �ۡ
َ

أ َة  َّ قُ ٰتَِنا  َّ ِ ّر َُ َو َنا  ِٰج ََ ۡجَعۡلَنا  ۡز ًما َو� إَِما  �َ  ﴾ ٧لِۡلُمّتُِ
ا]٧٤:اسورواتلفمقان[

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài làm cho vợ và con 
cái của bầy tôi thành một nguồn vui cho cặp mắt của bầy 
tôi và biến bầy tôi thành những người lãnh đạo cho 
những người ngay chính. (Chương 25 – AlFurqan, câu 
74). 
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نٗ  ﴿ اِم َنَ َء َ�ۡ ا � َٰذ َم َرّبِ �ۡجَعۡل َ� َنا ّۡ َ ۡۡ َد � ۡعُب َّ  َ
َ

أ  ّ�ِ َوَ�  �ِ ۡب ۡجُن َو� سوروا[ ﴾ ٣ا 
ا]٣٥:اإبمتهيم

Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài làm cho thành phố 
(Makkah) này thanh bình và yên ổn và xin Ngài giữ bề 
tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ phượng các 
thần tượng (Chương 14 – Ibrahim, câu 35). 

Như vậy, việc trông coi và dạy dỗ con cái là trách 
nhiệm, là sự gửi gấm của Allah mà Ngài đã giao phó và ủy 
thác cho những ai làm cha làm mẹ. Allah đã cảnh báo những 
ai thiếu trách nhiệm dạy dỗ con cái, lơ là và thiếu quan tâm 
đến bổn phận và trách nhiệm được Ngài giao phó, Ngài 
phán: 

﴿ َ
َ

أ  َ�ۡ ََ َ
َ َباِ  فَ ِ�ۡ َو�  ِِ ض

َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ل ََة َ�َ � ن َما
َ ۡۡ َنا � ۡض ََ ا  إِنّا َع ِمۡلَنَه ۡ�َ

ومٗ  لُ ََ  ََ ُّهۥ َ� ۖ إِن ُن سَ�ٰ لََها �ۡ�ِ وََ�َ َن ِمۡنَها  ُۡ ۡشَف
َ

َٗ وأ و َجُه :اسورواتألحزت [ ﴾ ٧ ا 
ا]٧٢

Quả thật, TA đã trao việc ủy thác trọng trách và sứ 
mạng tinh thần cho các tầng trời và trái đất và núi non 
nhưng chúng từ chối và vì cả sợ nên đã tránh xa nó; 
nhưng con người lãnh nó; rõ ràng y hết sức sai quấy, ngu 
muội. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 72). 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi 

thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy 
tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài. (Chương 7 

– Al-‘Araf, câu 180). 

Allah là Đấng mang những cái tên hoàn mỹ, những 
cái tên của Ngài chứa đựng các thuộc tính tối cao và vĩ đại 
của Ngài. Sự hoàn mỹ, tối cao và vĩ đại của Ngài luôn vượt 
trên mọi sự tuyệt đối. 

Tiêu biểu các tên gọi của Ngài: Arrahaman (Đấng 
Rất mực Độ lượng), Arrahim (Đấng Rất mực Khoan dung), 
Assami’a (Đấng Hằng Nghe), AlBasir (Đấng Hằng Thấy), 
Al’Alim (Đấng Hằng Biết, Đấng Am tường), Al’Aziz (Đấng 
Quyền lực), AlQadir (Đấng Toàn Năng). 

Arrahman (Đấng Rất mực Độ Lượng), Arrahim 
(Đấng Rất mực Khoan dung) là hai tên gọi nói lên lòng nhân 
từ và thương xót bao la vô bờ của Ngài; Đấng Hằng Nghe, 
Đấng Hằng Thấy là hai tên gọi nói lên thuộc tính nghe và 
thấy hoàn hảo và trên cả tuyệt đối của Ngài. 

Quả thật, Allah đã ra lệnh bảo các bề tôi của Ngài 
cầu nguyện Ngài bởi các tên hoàn mỹ của Ngài: 

﴿  ۖ وهُ ََِها ُع َۡ َ�ٰ فَٱ َۡ ُ�ۡ َمآُء � �ۡ
َ ۡۡ � ِ ّ َِ  ]١٨٠:اسورواتألبمتف[ ﴾   َو

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi 
thế, hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó.. (Chương 7 – Al-
‘Araf, câu 180). 

Các bề tôi của Allah luôn yếu mềm, nghèo khổ, phải 
luôn cần đến Ngài, còn Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng 
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Giàu Có, Đấng Quảng đại, Đấng Đáp lại lời cầu xin, không 
có bất cứ một thứ gì trên trái đất cũng như trong các tầng trời 
có thể làm suy yếu Ngài, kho tàng của Ngài không bao giờ 
cạn kiệt hay giảm sút cho dù Ngài có mãi cho đi. 

Do đó, chúng ta phải cầu nguyện xin Ngài những 
điều tốt đẹp phúc lành ở trần gian và ở cõi Đời Sau, phải biết 
tận dụng những thời khắc được Ngài chấp nhận lời cầu xin 
cũng như phải luôn tránh xa những điều nghiêm cấm bởi vì 
sự trừng phạt của Ngài rất nghiêm khắc. 

Allah bảo phải cầu xin Ngài bằng các tên gọi, các 
thuộc tính hoàn mỹ của Ngài và bằng các việc làm ngoan 
đạo, bởi đó là những nguyên nhân, những yếu tố được Ngài 
chấp nhận và đáp lại lời cầu xin. 

Và bằng chứng cho việc nên cầu xin Allah bằng các 
tên gọi của Ngài là lời cầu xin của Nabi : 

كَُكايَااتهللاُاا«
َ
ْسس
َ
اأ ّّ ُهَماإِ

ااتكلَ ََ َحُداتك
َ
َوتِحُداتأل

ْ
نََكاتك

َ
اَلكَْمابِن ْ

َ
اَلكَْمايُوي ْ َِ ىاكَْمايَ ِ

َ
َمُداتل

َحدما
َ
ُاُكُفًوتاأ

َ
ْ ال ُِ ا.رلتهاتلناائا»ايَ

“Lạy Allah, quả thật, bề tôi cầu xin Ngài, Ngài là Allah, 
Đấng Duy Nhất, Đấng Tự Hữu, Đấng không sinh ra ai 
cũng không do ai sinh ra và không có bất thứ gì có thể 
sánh với Ngài.” (Annasa-i). 

Bằng chứng cho việc cầu nguyện Allah với các 
thuộc tính của Ngài là Hadith nói rằng khi nào Nabi  gặp 
phải chuyện buồn phiền và sầu muộn thì Người cầu nguyện: 

ْساَِغيُْثاا«
َ
ايَااَ�ّيْوُ ابِمَْحَِاَكاأ ا.رلتهاتلا�ما»ايَااَحّ
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“Ôi Đấng Hằng sống! Ôi Đấng Tự Hữu! Với lòng Nhân từ 
và Thương xót của Ngài, bề tôi cầu xin phúc lành!” 
(Hakim). 

Còn bằng chứng cho việc cầu nguyện Allah bởi 
những việc làm ngoan đạo đó là câu chuyện mà Nabi  đã 
kể về ba người lữ khách bị kẹt trong hang núi do một tảng đá 
to đã lăn xuống đậy miệng hang lại, mỗi người trong ba đều 
đã cầu nguyện Allah bởi việc làm thiện tốt của riêng mình và 
cuối cùng được Ngài giải nạn cho họ. 

Quả thật, Nabi  cho biết rằng:  

ا اِ�ِا« اإِااإَِن اِمائًَة اَلَِْاِعَ�اتْسَما اَِْاَعًة َنََة
ْ
اَدَخَلاتْ اَها ََ ْح

َ
اأ اَمْ  اَلتِحًدت

َ
رلتهاا»َ

ا.تل ارا

“Quả thật, Allah có chín mươi chín tên, một trăm thiếu 
một, ai nắm được chúng thì sẽ vào được Thiên Đàng” 
(Albukhari). 

Ý nghĩa “nắm được” là biết được toàn bộ các tên của 
Allah và hiểu được ý nghĩa của chúng và thờ phượng Ngài 
qua sự hiểu biết chúng. Điều này được biểu hiện qua hai 
phương diện: 

Phương diện thứ nhất: Cầu nguyện Allah bằng các 
tên gọi của Ngài theo lời phán bảo của Allah Và Allah có 
những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi thế, hãy gọi 
Ngài bằng các tên gọi đó.. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 
180). Chúng ta hãy lấy các tên gọi của Allah làm chiếc cầu 
nối cho lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta hãy chọn tên 
phù hợp theo những gì muốn cầu xin, chẳng hạn khi chúng 
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ta muốn cầu xin Ngài thương xót và tha thứ thì hãy gọi: 
“Lạy Đấng Hằng Tha thứ, Ôi Đấng Rất mực Khoan dung! 
Xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi và thương xót cho bề tôi” 
hoặc “Lạy Thượng Đế, xin Ngài thay thứ tội lỗi cho bề tôi và 
hãy thương xót cho bề tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng tha thứ, 
Đấng Tràn đầy lòng thương xót”; còn khi cầu xin lành bệnh 
thì hãy nói “Ôi Đấng làm cho lành bệnh! Xin Ngài hãy ban 
cho bề tôi khỏi bệnh!”, cứ như thế. 

Phượng diện thứ hai: Biểu hiện trong thờ phượng 
theo ý nghĩa các tên gọi của Allah. Thí dụ như các tên của 
Allah: Assami’a (Đấng Hằng Nghe), Albasir (Đấng Hằng 
Thấy), Al’Alim (Đấng Hằng Biết), Arraqib (Đấng Quan Sát 
và Theo Dõi) làm cho con tim người bề tôi biết rằng Allah là 
Đấng luôn theo dõi và trông chừng mọi động tịnh của y, y sẽ 
không nói hay hành động những điều sai trái mà chỉ cố gắng 
phấn đấu để được Ngài hài lòng yêu thương. Và đó là giá trị 
khiến y được vào Thiên Đàng của Ngài. 

Và các tên hoàn mỹ của Allah không phải chỉ giới 
hạn trong 99 cái tên như thế thôi bởi vì trong một Hadith, 
Nabi  có cầu nguyện: 

ْلا «
َ
ِقَكاأ

ْ
َحدتًاِمْ اَخل

َ
اأ ُِ ْلاَبلَْماَ

َ
اَ�ْفَاَكاأ ِِ ّلاتْسٍماُهَواكََكاَسَميَْتابِ

ُِ
كَُكابِ

َ
ْسس
َ
أ

اِبنَْدكَا ِِ
َغيْ
ْ
ِماتل
ْ
اِكاِبل ِِ رَْمَتابِ

ْ
ِلاتْساَس

َ
اِكاِكاَابَِكاأ ُِ َ

ْ
نَْزل
َ
ا.رلتهاأحدا » أ

“Bề tôi cầu xin Ngài với tất cả tên gọi thuộc về Ngài, 
những tên gọi mà chính Ngài đã đặt cho bản thân Ngài 
hoặc đã dạy cho ai đó trong tạo vật của Ngài hoặc đã ban 
xuống trong Kinh sách của Ngài hoặc Ngài đã để chúng 
trong kiến thức vô hình ở nơi Ngài” (Ahmad). 
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Việc Nabi  nói rằng Allah có 99 cái tên không 
mang ý nghĩa rằng tất cả tên gọi của Ngài chỉ nằm trong giới 
hạn 99 cái tên như vậy thôi mà ý của Người  muốn nói là 
rất nhiều và vô số kể, tuy nhiên trong Qur’an cũng như trong 
Sunnah chúng ta chỉ được nghe đến 99 cái tên hoàn mỹ nhất 
của Ngài. Và Hadith vừa nêu là bằng chứng cho điều này: 
“Bề tôi cầu xin Ngài với tất cả tên gọi thuộc về Ngài, 
những tên gọi mà chính Ngài đã đặt cho bản thân Ngài 
hoặc đã dạy cho ai đó trong tạo vật của Ngài hoặc đã ban 
xuống trong Kinh sách của Ngài hoặc Ngài đã để chúng 
trong kiến thức vô hình ở nơi Ngài” (Ahmad). 

Quả thật, Allah đã cảnh báo những ai bóp méo các 
tên gọi của Ngài, Ngài phán: 

﴿  ۖ وُه ََِها ُع َۡ َ�ٰ فَٱ َۡ ُ�ۡ َمآُء � �ۡ
َ ۡۡ � ِ ّ َِ ْ  َو وا ُر ََ ۦِۚ  َو ِه س ٰ ََ �ۡ

َ
أ  ٓ ِِ  ََ و ُد َن ُُۡلِح ُ ِ َّ �

ََ َ�ُيۡجزَ  و َملُ َ�ۡع ُواْ  َما َ�ن  ََ  ]١٨٠:اسورواتألبمتف[ ﴾  ١ۡو

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi 
thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy 
tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ 
lãnh đủ về tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

Ibnu Abu Hatim thuật lại lời giảng giải của Ibnu 
Abbas  rằng tội của họ là tội đã làm Shirk, họ đã gọi thần 
Allat có nghĩa là Thượng Đế, thần Uzza có nghĩa là Thần 
Quyền lực, họ đã gán những tên gọi mang các thuộc tính của 
Allah cho những tà thần này. 

Ý nghĩa của sự bóp méo các tên gọi của Allah được 
thể hiện qua các việc làm sau: 
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Thứ nhất: Đặt tên cho các bụt tượng với những cái 
tên thuộc về Allah giống như những kẻ thờ đa thần đã làm: 
họ gọi thần Allat có nghĩa là Thượng Đế, thần Uzza có nghĩa 
là Đấng Quyền lực. 

Thứ hai: Xưng đặt cho Allah những tên gọi không 
đúng thực theo bản chất Tối Cao và Vĩ Đại của Ngài như 
những người Thiên Chúa giáo đã gọi Allah là Đức Chúa 
Cha, nhưng Allah luôn vượt xa bên trên những gì mà họ gán 
cho Ngài. 

Thứ ba: Mô tả Allah với những gì không đúng với 
bản chất Hoàn mỹ và Thiêng liêng của Ngài, như lời nói của 
những người Do thái: ﴿  ۖ � فَُِ  َ َّ � َّ ِ ﴾ إ  Quả thật, Allah 
nghèo (Chương 3 – Ali – Imran câu 181). Và họ còn nói 
những lời tệ hại hơn về Ngài: ﴿  ۚ ٌة ولَ ِ َمۡغلُ َّ َُد � ُ﴾  Bàn tay của 
Allah bị xích chặt lại (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 64). 

Thứ tư: Phủ nhận một điều gì đó từ các tên gọi của 
Allah hoặc từ một điều gì đó chỉ ra các thuộc tính của Ngài 
cũng như những điều luật của Ngài. 

Những ai bóp méo các tên gọi cũng như các thuộc 
tính của Ngài đã được Ngài và Thiên sứ của Ngài mách bảo 
và thông điệp thì những kẻ đó sẽ phải chịu một sự trừng phạt 
thích đáng như Ngài đã phán: 

﴿  َ�  ْ ُوا َما َ�ن  ََ ۡو َ�ُيۡجَز ۦِۚ  ِه س ٰ ََ �ۡ
َ

أ  ٓ ِِ  ََ و ُد َن ُُۡلِح ُ ِ َّ � ََ و سوروا[ ﴾ ١ۡعَملُ
 ]١٨٠:اتألبمتف
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Và hãy tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi 
họ sẽ lãnh đủ về tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 
180). 

Do đó, bắt buộc người Muslim phải nhận biết Allah 
qua các tên gọi hoàn mỹ và các thuộc tính tối cao của Ngài, 
phải thừa nhận chúng bằng cả niềm tin và lòng kính sợ, 
không được suy diễn, bóp méo và so sánh. Hãy cầu nguyện 
Allah với các tên gọi hoàn mỹ và các thuộc tính tối cao của 
Ngài, đó là sự trọn vẹn của đức tin Iman và là yếu tố để 
Allah chấp nhận lời cầu nguyện. 
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Không Được Phép Nói 
ُ  ع   اهللاال “

 
 ”اّّالم

“Cầu Xin Bằng An Cho Allah!” 
Chào Salam là Sunnah xa xưa có từ thời của Nabi 

Adam  và nó được tiếp diễn cho đến Ngày Tận thế. 

Chào Salam là một cách chào của cư dân nơi Thiên 
đàng, như Allah đã phán: 

ٌٰم  ﴿ �َ�َ ِۡيَها  ۡم  ا]٢٣:اسورواإبمتهيم[ ﴾ ٢َ�ِّيُتُه

Lời chào của họ trong đó (Thiên Đàng) là Salam (lời 
chào bằng an) (Chương 14 – Ibrahim, câu 23). 

Như vậy, chào Salam là cách chào của các vị Nabi 
(cầu xin Allah ban phúc lành và bằng an cho tất cả họ). 
Nhưng trong thời đại của chúng ta ngày nay, một số người 
đã không còn biết gìn giữ phong cách văn hóa tốt đẹp đó 
nữa, dường như lời chào Salam đã trở nên xa vời với họ, cho 
nên ta thấy một người tín đồ Muslim khi đi ngang qua người 
anh em động đạo, y không thèm buông lời chào Salam với 
người anh em của mình, một số khác có duy trì phong cách 
văn hóa tốt đẹp này nhưng họ chỉ chào Salam với những ai 
họ quen biết mà thôi, còn một số khác thì lại cảm thấy ngạc 
nhiên và kỳ lạ khi họ được ai đó không quen biết chào Salam 
đến mình. 

Tất cả những thực trạng này đều đi ngược lại với sự 
dạy bảo của Thiên sứ Muhammad  bởi nó làm cho những 
con tim trở nên xa cách, tạo một khoảng cách xa lạ giữa tình 
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anh em đồng đạo trong Islam và tăng thêm sự chia rẽ và mất 
đoàn kết trong tình đồng đạo trong khi Người  lại bảo các 
tín đồ: 

ْمٍماإَِذتا«ا
َ
اأ ْماَعَ ُِ ُدلّ

َ
فََماأ

َ
َابّوتاأ

َ
ََارُْؤِمنُوتاَحَلاَ ََنَةاَحَلارُْؤِمنُوتاَل

ْ
ََارَْدُخلُوتاتْ

مْا ُِ ابَسْنَ اتكَاَمَ  فُْشوت
َ
اأ َابَبْاُْم

َ
اَ اُُموُه

ْ
اتب اماجِاا»اَ�َعل اتلتمِال اأبوادتلدل رلته

ا.لأحد

“Các ngươi sẽ không vào được Thiên Đàng cho tới khi nào 
các ngươi có đức tin Iman, và các ngươi sẽ không có đức 
tin Iman cho đến khi nào các ngươi biết yêu thương lẫn 
nhau. Ta sẽ dạy các ngươi một điều mà nếu các ngươi duy 
trì nó thì các ngươi sẽ yêu thương lẫn nhau: các ngươi hãy 
chào Salam đến nhau.” (Abu Dawood, Tirmizhi, Ibnu 
Majah, và Ahmad). 

Và trong một Hadith được tất cả giới học giả thống 
nhất và đồng thuận về tính chính xác của nó rằng có một 
người đàn ông đã hỏi Thiên sứ  việc làm nào tốt nhất 
trong Islam thì Người  nói:  

اَمْ اَبَمفَْتاَلَمْ اكَْماَ�ْعمِْفا«ا اتكَاَمَ اَعَ
ُ
َعاَ الاَلَ�ْقَمأ ََ ِعُماتل َْ رلتهاتل ارااا»ُ�

ا.لمالم

“Nuôi ăn người nghèo, và chào Salam đến người quen biết 
và người không quen biết” (Albukhari, Muslim). 

Hadith này là một sự thúc giục và khuyến khích 
những người Muslim chào Salam đến nhau, và lời chào 
Salam không phải chỉ dành đối với những ai thân thuộc, hay 
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những bạn bè quen biết mà nó được khuyến khích chào 
Salam đến tất cả mỗi tín đồ Muslim khi gặp mặt. 

Ibnu Umar  thường ra ngoài chợ và ông thường 
nói: Thật ra chúng tôi đi ra chợ chỉ để thực hiện lời chào 
Salam, chúng tôi chào Salam đến tất cả những ai mà chúng 
tôi gặp. 

Quả thật, Islam là tôn giáo kết nối những trái tim với 
nhau, là tôn giáo của tình yêu thương, đoàn kết và hòa đồng. 
Tất cả các tín đồ Muslim như thể là một cơ thể duy nhất, bộ 
phận này bị đau thì những bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng, 
họ là một cộng đồng đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Allah 
dựng lên cho họ một cách thức để họ củng cố tinh thần đoàn 
kết và hữu nghị, giúp họ không trở nên xa cách và phân biệt, 
và họ thực hiện nó ngay khoảnh khắc đầu tiên khi gặp gỡ, đó 
chính là chào Salam “مْا ُِ اَبلَيْ  ”Assalamu’alaykum“ ”تكَاَمُ 
“Cầu xin an lành đến anh!”, một lời cầu nguyện xin được 
bằng an và tốt lành cho nhau. 

Chào Salam là cách chào của những tín đồ Islam 
trên cõi đời này và ở cõi Đời Sau. Lời chào Salam của những 
người tín đồ Islam trên cõi đời này: “مْا ُِ اَبلَيْ  và họ ”تكَاَمُ 
được lệnh phải chào như vậy đến nhau vì nó là một trong 
những nguyên nhân kết nối tình yêu thương giữa các con tim 
với nhau trong cộng đồng người Muslim. Và đây cũng là lời 
chào của Thượng Đế, Đấng Tối Cao dành cho những cư dân 
nơi Thiên Đàng, Ngài phán: 

رّ  ﴿ ّرّبٖ  ن  َٗ ّمِ ۡو ٰۖم قَ ا]٥٨:اسورواُس[ ﴾ ٥ِحيٖ  َ�َ�



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

566 

Lời chào Salam sẽ là lời chào của Thượng Đế, Đấng 
Khoan dung (dành cho những cư dân nơi Thiên Đàng) 
(Chương 36 – Yasin, câu 58). 

 Assalam” là một trong các tên gọi hoàn“ ”اّّالم  ُ “
mỹ của Allah, có nghĩa là “Đấng Bằng An” tức Ngài là 
Đấng ban bằng an, mọi sự bằng an đều ở nơi Ngài và do 
Ngài định đoạt. Ngài phán: 

ُٰم  ﴿ �َ َّ ُُ �ل و َد ُُ َۡملُِك �ۡل �ل َو  َّ ُه ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ ََ ي  ِ َّ � ُ َّ َو � ا]23:اسورواتلا[   ﴾ُه

Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không một Thượng 
Đế nào khác, Ngài là Vua, là Đấng Linh thiêng, là Đấng 
Bằng An (Chương 59 – Al- Hashr, câu 23). 

Và một Hadith Sahih do Muslim ghi nhận rằng mỗi 
khi dâng lễ nguyện Salah bắt buộc xong thì Nabi  thường 
Istighfar ba lần rồi Người tụng:  

نَْتاتكَاَمُ اَلمِا«ا
َ
َمتِ اتكلَُهَماأ

ْ
ََمِلاَلتِرك

ْ
َتاَذتاتْ

ْ
ا.رلتهامالما»نَْكاتكَاَمُ اَ�دَاَر�

“Lạy Allah, Ngài là Đấng Bằng An và mọi sự bằng an đều 
từ nơi Ngài, Ngài là Đấng Tối Cao, Quyền Lực và Ân 
Phúc” (Muslim). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại: Lúc trước khi chúng 
tôi cùng với Nabi  trong lễ nguyện Salah thì chúng tôi 
thường hay nói: 

اتهللاِاا« افَُمٍناَلفَُمنٍااتكَاَمُ اَعَ ا»اِمْ اِبدَاِدهِالاتكَاَمُ اَعَ
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“Mong được bằng an cho Allah từ đám bề tôi của Ngài, cầu 
xin bằng an đến cho người này, người này”. 

Thế là Nabi  bảo: 

اتهللاِاََا�َا«ا ا.رلتهاتل اراا» ُهَواتكَاَم ُااهللاَافََِِناتاُقوكُوتاتكَاَمُ اَعَ

“Các ngươi đừng nói: Mong bằng an cho Allah, bởi quả 
thật Allah là Đấng Bắng An” (Albukhari). 

Và ý nghĩa của Assalam (Đấng Bằng An) là Đấng 
An lành trước mọi khiếm khuyết và thiếu xót, Ngài toàn diện 
một cách tuyệt đối về mọi mặt và Ngài là Đấng ban bằng an 
cho tạo vật của Ngài và mọi sự bằng an chỉ đến từ nơi một 
mình Ngài. 

Trong Hadith này, Ibnu Mas’ud  thông tin cho 
biết rằng các vị Sahabah trước khi được chỉ dạy lời 
Tashahud trong Salah thì họ thường nói:  

اتهللاِاا« اِمْ اِبدَاِدهِالاتكاتكَاَمُ اَعَ ِليْلاَاَمُ اَعَ ََ �ْلاَلِميْ ا»ِجْ�ِ

“Mong bằng an cho Allah từ đám bề tôi của Ngài, cầu 
bằng an cho Đại Thiên thần Jibril và Mi-ka-il” 

Nabi  đã ngăn cấm họ với lời dạy của Người: 
“Các ngươi đừng nói: Mong bằng an cho Allah, bởi quả 
thật Allah là Đấng Bắng An”. 

Quả thật, câu nói “Mong bằng an cho Allah” là 
một trong những điều bị cấm làm giảm Tawhid của người bề 
tôi bởi Allah là Đấng Bằng An và mọi sự bằng an đều do 
Ngài ban cho. 
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Quả thật, Allah luôn an toàn không ai, vật, điều gì có 
thể làm hại đến Ngài, Ngài không cần ai ban cho sự bằng an 
mà chính con người và mọi tạo vật của Ngài cần đến Ngài, 
tất cả phải cầu xin Ngài sự bằng an và phúc lành tránh khỏi 
mọi điều xấu và tai hại. 

Allah là Đấng mà mọi thứ phải cầu xin nơi Ngài chứ 
Ngài không cầu xin ai khác Ngài, Ngài là Đấng được cầu 
nguyện chứ Ngài không cầu nguyện ai, Ngài là Đấng Giàu 
Có, Ngài sở hữu mọi vật trong các tầng trời và mọi thứ trên 
trái đất, Ngài an toàn trước mọi khiếm khuyết, tất cả mọi sự 
an lành và nhân từ đều ở nơi Ngài và đến từ nơi Ngài, Ngài 
luôn bằng an vì Ngài là Đấng Bằng An và mọi sự bằng an 
đều từ nơi Ngài không có Thượng Đế đích thực nào khác 
ngoài Ngài có thể ban sự bằng an. 

Do đó, người bề tôi phải tôn vinh Ngài và phải loại 
bỏ hết tất cả những gì không đúng về bản chất của Ngài, và 
một trong những biểu hiện sự tôn vinh Ngài là không nói 
“Cầu bằng an cho Allah”, bắt buộc phải tránh lời này và 
những lời mang ý nghĩa tương tự. 

Và một trong những trái quả đạt được từ việc tuân 
lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài  là người bề tôi ngoan 
đạo sẽ nhận được sự đáp lại của Allah cho lời cầu nguyện 
của tất cả những người dâng lễ nguyện Salah ở trên mặt đất. 
Nabi  nói: 

ا مَا« ََ اتك اِ ْ َحُدُ�ْم
َ
اأ اَ�َعَد يَُقْلاإَِذت

ْ
افَل اِ�ِاا:ِو َياُت ِْ الااتَل يّدَاُت ََ اَلتل لََوتُت ََ َلتك

ّ�هَا
َ
ان اَبلَيَْك اتهللاِاتكَاَمُ  اَلرَْحَُة ّ َِ

اتلَ ابَااا اتكَاَمُ  ال ُِ رُ ََ اتهللاِاَلَ�َم اِبدَاِد الََعَ الَيْنَا
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اَسلَمْا اَ�َقْد اَذكَِك اُْم
ْ
اَ�َعل اإَِذت ْم ُِ

افَِِنَ ال اِلَِ�
ََ اتك اِ�ِااُْم اَ�دٍْد ّ ُُ ا اِكااَعَ اِلٍح ََ

رِْ ا
َ
ا.رلتهاتل اراا»تكَاَماِءاَلتأل

“Khi ai đó trong các ngươi ngồi trong dâng lễ nguyện 
Salah thì y hãy nói: (Attahiya-tu lillah wassolawa-tu 
wattoiyiba-t, assalamu ‘alayka ayyuhan Nabi-yu 
warohmatullohi wa baroka-tuh, assamu ‘alayna wa ‘ala 
‘iba-dilla hisso-lihin: Mọi lời chào an lành và tốt đẹp dâng 
lên Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho Người ôi vị 
Nabi, cầu xin bằng an cho chúng ta và cho tất cả những 
người bề tôi ngoan đạo của Allah). Khi các ngươi làm 
đúng như vậy thì quả thật các ngươi đã cầu xin bằng an 
cho tất cả mọi người bề tôi ngoan đạo của Allah trên các 
tầng trời và trái đất.” (Albukhari). 

Việc chào Salam tức cầu xin bằng an cho ai đó là 
một sự khiêm tốn và yêu thương của một người Muslim đối 
với những người đồng đạo, nó giúp người Muslim loại bỏ 
lòng ganh tị, khinh thường người khác, loại bỏ sự tự cao tự 
đại trong bản thân, nó là nghĩa vụ của những người Muslim 
đối với nhau, và nó là một trong những nguyên nhân giúp 
kết nối tình yêu thương và hữu nghị giữa anh em đồng đạo 
và giúp tăng cường sự đoàn kết và tương trợ tương ái trong 
cộng đồng Islam. 

Chào Salam còn là một trong những nguyên nhân 
đạt được nhiều ân phúc tốt đẹp và được thu nhận vào Thiên 
Đàng, và việc duy trì nó làm sống lại Sunnah của Thiên sứ 
. Người  nói: 
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َعاِطِساَلذَِجابَُةاتَيْبَووِا«ا
ْ
ارَّداتكَاَمِ اَلََْشِميُتاتل ِِ ِخي

َ
اأ ُمْاِلِماَعَ

ْ
اكِل ُِ ِ

َ
ات َسْسم

َنَائِِزا
ْ
اَلتّ�دَاُعاتْ َِ َمِم�

ْ
ا.رلتهامالما»َلِ�يَاَدُواتك

 

“Năm nghĩa vụ của một người Muslim đối với anh em 
đồng đạo của y là: Đáp lại lời chào Salam, nói (يَمَْحَُكاتهللاُا – 
Yarhamukolloh: Allah yêu thương anh!) khi nghe người 
anh em Muslim nói (تلَْمُداهللاِا - Alhamdulillah) lúc hắt hơi, 
đáp lại lời mời, thăm viếng người bệnh và tiễn đưa người 
chết về nơi cõi mộ” (Muslim). 

Anas  nói với con của ông: Khi nào con vào nhà 
thì con hãy chào Salam đến mọi người thân của con trong 
nhà, điều đó sẽ mang lại phúc lành cho con và gia đình của 
con. 

Lời chào Salam tốt nhất trong các lời chào Salam là 
người Muslim nói: ( ْي�ُ 

 
ل تُهُ اّّالم ُ  ع   � � ر  َ ح  ُة اهللاال و  ْم و  ) 

(Assalamu’alaykum warohmatullo hiwabaroka-tuh) tức 
là (Cầu xin Allah ban bằng an, phúc lành cho anh (chị, 
các anh, em) và cầu xin Ngài thương xót tất cả). Câu chào 
Salam này được ban cho ba mươi ân phước.  

Nếu nói: ( َ ح  ُة اهللاال اّّال  ْيُ�ْم و 
 
ل م ُ  ع  )  

(Assalamu’alaykum warohmatulloh) thì sẽ được hai mươi 
ân phước, còn nếu chỉ nói ( ْْيُ�م

 
ل  (اّّالم ُ  ع 

(Assalamu’alaykum) thì được mười ân phước. 

Nabi  nói:  
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ِتاَاِ اَ�ُقوكُوتالَبَا«ا
ْ
ْهُلاتل

َ
ْماأ ُِ ْماإَِذتاَسلََماَبلَيْ ُِ ا.رلتهاتل اراالمالما»لَيْ

“Nếu người dân Kinh sách chào Salam các ngươi thì các 
ngươi hãy đáp lại họ, nói: (مْا ُِ  .”(Wa’alaykum) (لََبلَيْ
(Albukhari, Muslim). 

Bắt buộc người Muslim khi nào được người Muslim 
đồng đạo chào Salam thì y phải đáp lại lời chào Salam để 
làm theo mệnh lệnh của Thiên sứ . Ông Abu Saeed 
Alkhudri  thuật lại rằng Nabi  nói: 

ا«ا ُِ اَحَق َُ ِم� ََ وتاتل َُ �ْ
َ
َمْ ِلَسافَس

ْ
اتك
َ
بَسْاُْماإَِ

َ
ا»إَِذتاأ

“Nếu các người chỉ ngồi (trên các con đường) để nói 
chuyện thì các người hãy thực hiện nghĩa vụ đối với con 
đường đó”. Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! 
Nghĩa vụ mà chúng tôi phải thực hiện đối với con đường là 
gì vậy? Người  nói: 

ا اَبِ ا« ُ ُْ اَلتَل َمْعُملِف
ْ
ابِاك ْمُم

َ
اَلتأل ال اتكَاَمِ  اَلرَّد َذىال

َ
اَلَ�ّفاتأل ال ِ

ََ َ اتلْ َّ اَن
ُمنَْتِما

ْ
ا.رلتهاتل اراالمالما»تك

“Hạ thấp cái nhìn xuống, không gây phiền hà, đáp lại lời 
chào Salam, và kêu gọi người làm việc thiện ngăn cản 
người làm việc xấu và trái đạo” (Albukhari, Muslim). 

Imam Annawawi  nói: Chúng ta hãy biết rằng 
việc mở lời chào Salam là Sunnah (khuyến khích) còn việc 
đáp lại lời chào Salam là Wajib (bắt buộc), nếu người chào 
Salam là một tập thể thì sự chào Salam là Sunnah Kifayah 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

572 

tức chỉ cần một người trong số họ chào Salam thì tất cả 
những người khác được hưởng ân phước theo ân phước của 
cả tập thể; nếu người được chào Salam chỉ là một cá nhân thì 
việc đáp lại lời chào Salam là bắt buộc đối với y, nhưng nếu 
đối tượng được chào Salam là một tập thể thì việc đáp lại lời 
chào Salam lúc bấy giờ là Fardu Kifayah tức chỉ cần một 
người trong tập thể đó đáp lại lời chào Salam thì cả tập thể 
đã xong bổn phận; tuy nhiên, tốt nhất là cả tập thể nên chào 
Salam và cả tập thể nên đáp lại lời chào Salam. 

Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng tất cả những người 
Muslim chúng ta luôn duy trì và gìn giữ Sunnah tốt đẹp của 
Thiên sứ , một phong cách văn hóa tốt đẹp mà Allah đã 
ban cho đám bề tôi của Ngài !!!. 
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Nói Về Lời Cầu Nguyện 
“Lạy Allah, nếu muốn xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi 

cho bề tôi!” 
Cầu nguyện (Du-a) là một hình thức thờ phượng rất 

thiêng liêng, là một sợi dây kết nối giữa người bề tôi với 
Allah, là một sợi dây cứu rỗi vững chắc không bao giờ đứt 
để người bề tôi bám lấy. 

Du-a sẽ mang lại sự yên bình và thanh thản trong 
tâm hồn và tinh thần, và Du-a còn giúp cho người bề tôi có 
tính kiên nhẫn trong việc mong đợi và hy vọng nơi Allah. 

Du-a biểu hiện sự hạ mình khuất phục trước Allah, 
Đấng Tối Cao và Vĩ Đại, giúp con tim không hướng về một 
ai khác ngoài Allah, và Du-a là một điều cao quý nhất nơi 
Allah như Nabi  đã cho biết: 

اتهللاِاسْالَا«ا َمَ اَعَ
ْ
�
َ
اأ ءم ِءااَساَشْ ََ اِمَ اتّي

َ
ا.رلتهاتلتمِاا»َ�َعال

“Đối với Allah, không có điều gì cao quý hơn việc Du-a cả” 
(Tirmizhi). 

Du-a mang lại nhiều giá trị và ân phúc, tiêu biểu: 

Thứ nhất: Du-a là sự đáp lại lời phán bảo của Allah 
và Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin cho những ai thành tâm cầu 
nguyện Ngài. Ngài phán: 

مۚۡ  ﴿ ۡ�َتِجۡب لَُ�
َ

أ  ٓ ِِ و ُع َۡ ُم � َرَ�ُ�  ]٦٠:اغفم[ ﴾ َوقَاَ  

Và Thượng Đế của các ngươi đã phán: “Hãy cầu 
nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi. (Chương 40 – 
Ghafir, câu 60). 
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﴿ ۡ �َِ �َ ََ ا  ََ ِ ُِ إ ا �ّ َوةَ � ۡع ََ ِجيُب 
ُ

أ قََِ�ٌبۖ   ِِّ
ِ ِ فَ  ِ�ّ ي َ� َِ ِعَبا لََك 

َ
َ �َ ا  ََ

 ََ و ُد ُش َۡ َ ۡم ُ ِ� لََعّلُه واْ  ۡؤِمُن ُ َۡ َو واْ ِ�  َتِجيُب َۡ َۡ  ]١٨٦:اسورواتلقمو[ ﴾ ١فَۡل

Và khi bầy tôi của TA (Allah) hỏi Ngươi (Muhammad) 
về TA thì Người hãy bảo họ rằng TA ở rất gần. TA sẽ 
đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi nào y cầu 
xin TA. Do đó, họ hãy đạp lại mệnh lệnh của TA và tin 
tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng 
đường. (Chương 2 – Albaqarah, câu 186). 

Thứ hai: Du-a là sự thờ phượng như Nabi  đã 
nói: 

ةُ  « ََ الْعَِبا َو  َ�َ�ُء ُه ا.رلتهاأبوادتلدالتلتمِاا»ا

“Du-a là thờ phượng” (Abu Dawood, Tirmizhi). 

Thứ ba: Du-a sẽ ngăn các tại họa và khổ nạn. Nabi 
có  nói: 

ا ِا« ّْ اَ� اكَْم اَلِمَما انََزَل اِمَما اَ�نَْفُي َء ََ اتّي مْاإَِن ُِ اَ�َعلَيْ
ْ
اتهللاِاال ااِبدَاَد ِء ََ رلتهاا»بِاّي

ا.تلتمِا

“Quả thật Du-a sẽ mang lại phúc lành cho điều đã được 
giáng xuống và điều chưa được giáng xuống. Do đó, hỡi 
các bề tôi của Allah! các ngươi hãy luôn duy trì sự Du-a.” 
(Tirmizhi). 

Thứ tư: Người thường xuyên cầu nguyện Allah 
luôn được Ngài ở bên cạnh, như Nabi  đã nói: 
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ااإَِناتهللاَا«ا ِّ ََ اإَِذتاَد
ُِ نَااَمَع

َ
ّ اَ�دِْدىاِباَلأ ََ نَااِبنَْدا

َ
ا.رلتهامالما»َ�ُقوُلاأ

“Quả thật, Allah phán bảo: TA luôn ở trong suy nghĩ 
người bề tôi của TA về TA và TA ở cùng với y khi y cầu 
nguyện TA” (Muslim). 

Thứ năm: Số mệnh và các tiền định sẽ không được 
thay đổi bởi một điều gì ngoại trừ Du-a như Nabi  đã nói. 

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

ا ات« ال اِشئَْت اإِْن اِل اتْنِفْم اتكلَُهَم َحُدُ�ُم
َ
اأ اَ�ُقْل اإِْناََ ِِ

اتْرُزقْ ال اِشئَْت اإِْن ِِ
رَْحْ

ُا
َ
ََاُمْتِمَهال اَ�ْفَعُلاَمااََُشاُءالا ُِ الاإِنَ ُِ َ

َ
ل
َ
َْعِزْ اَمْاس

ْ
ا.رلتهاتل اراا»ِشئَْتالاَلل

“Các ngươi chớ đừng nói: Lạy Allah! Xin Ngài hãy tha 
thứ tội lỗi cho bề tôi nếu Ngài muốn, xin Ngài hãy thương 
yêu bề tôi nếu Ngài muốn, xin Ngài hãy ban bổng lộc cho 
bề tôi nếu Ngài muốn. Các ngươi hãy nên kiên định trong 
lời cầu xin của các ngươi. Quả thật, Allah muốn làm gì 
Ngài muốn chứ không một ai có thể cưỡng được Ngài.” 
(Albukhari). 

Còn trong lời dẫn của Muslim thì Nabi  nói: 

ا لََةا«
َ
َمْاس

ْ
اتك ْ اِلَْعِزِ  ِِ

اَللَ اِشئَْت اِلاإِْن اتْنِفْم اتكلَُهَم افََماَ�ُقِل َحُدُ�ْم
َ
اأ ََ اَد إَِذت

َُعّظا
ْ
دََةافََِِناتهللاَاَلل ِْ اُهااِماتكَم ََ �ْ

َ
اأ ءم اَشْ ُِ ُم ََ ا.رلتهامالما»ََاَ�اََعا

“Khi ai đó trong các ngươi cầu nguyện thì y chớ đừng nói: 
Lạy Allah! Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi nếu Ngài 
muốn mà y hãy cầu xin với tấm lòng tha thiết mong muốn, 
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khát khao và kiên định trong niềm hy vọng, bởi quả thật 
không có bất cứ điều gì Ngài muốn ban cho lại quá lớn lao 
đối với Ngài.” (Muslim). 

Có nghĩa là người bề tôi cứ hãy cầu xin những gì y 
muốn, dù ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, đừng bao giờ nghĩ rằng 
điều này quá lớn mình không cầu xin Allah, bởi lẽ Ngài là 
Đấng Rất mực Rộng lượng và Quảng đại, ở nơi Ngài có vô 
số kho tàng trong các tầng trời và trái đất. 

Nội dung Hadith này ngăn cấm sự cầu nguyện có 
kèm theo điều kiện “nếu muốn” như nói (Lạy Allah, nếu 
muốn xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi!) bởi điều đó 
cho thấy rằng y không thật sự mong muốn và khao khát 
những gì y cầu xin, nó thể hiện sự không quan tâm đến điều 
muốn cầu xin, và điều đó đồng nghĩa với việc y cho rằng tội 
lỗi của y vẫn còn ít đồng thời cho thấy rằng y đã tuyệt vọng 
với lòng thương xót của Allah đối với người bề tôi của Ngài. 

Hadith kêu gọi người bề tôi phải có sự mong muốn 
và khao khát trong sự cầu nguyện cũng như phải có niềm tin 
kiên định trong niềm hy vọng được Ngài đáp lại lời cầu xin. 

Hơn nữa, việc đính kèm điều kiện trong cầu nguyện 
cho một cảm giác như thể là Allah đang nằm dưới quyền 
thống trị và cưỡng ép của ai đó trong khi Ngài là Đấng 
không có ai có quyền năng chế ngự Ngài và Ngài muốn làm 
những gì tùy ý Ngài, Ngài định đoạt những gì Ngài muốn 
theo ý Ngài. 

Tượng tự, việc đính kèm điều kiện như vậy cho một 
cảm giác rằng điều mà y cầu xin quá lớn lao không nằm 
trong quyền năng của Allah trong khi chẳng có một thứ gì, 
một điều gì là lớn lao đối với Ngài cả bởi Ngài là Đấng Chủ 
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Tể, là Thượng Đế Tối Cao của các tấng trời và trái đất, Ngài 
là Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhận sự sám hối, nghiêm khắc 
trong việc trừng phạt và mọi sự việc đều nằm trong tay Ngài. 

Và một điều khác nữa trong việc đính kèm điều kiện 
trong cầu nguyện cho thấy rằng dường như người bề tôi 
không mấy cần đến Allah trong khi người bề tôi luôn lệ 
thuộc vào Ngài và cần đến Ngài mọi lúc mọi nơi và mọi 
hoàn cảnh. Bởi lẽ, Allah luôn là Đấng Hằng Giàu Có và 
Đáng được ca ngợi. 

Do đó, người bề tôi phải nên cầu nguyện Allah với 
một trạng thái khát khao và mong mỏi đến Ngài và với một 
niềm tin kiên định rằng Ngài toàn năng trên những gì y cầu 
xin. 

Và một trong những thí dụ tiêu biểu về cầu nguyện 
có đính kèm điều kiện ý muốn của Allah như một người cầu 
nguyện nói: “Lạy Allah, xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi nếu 
Ngài muốn!”, hoặc “Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ cho bề 
tôi đạt được trọng lượng nặng hơn trên đĩa cân của những 
những ân phước và công đức nếu Ngài muốn!”, ... tất cả đều 
là những điều Haram làm giảm sút Tawhid của người bề tôi. 

Còn câu nói của Nabi  với người bệnh: 

اإِْناَشاَءاتهللاُاََا«ا َساَطُهورم
ْ
ا.رلتهاتل اراا»ابَس

“Việc tẩy sạch thân thể không vấn đề gì đâu, Insha-Allah 
(nếu Allah muốn)” (Albukhari). Đây là lời nói chỉ mang tính 
thông tin chứ không phải là lời cầu nguyện. 
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Sheikh Abdurrahman Assa’di  nói: Tất cả mọi sự 
việc, mọi điều đều nằm trong y muốn của Allah, dù đó là 
những điều cầu xin mang tính đạo giáo như cầu xin sự 
thương xót, sự tha thứ hoặc những điều cầu xin là những 
điều liên quan đến cuộc sống cõi trần như cầu xin được bình 
an, cầu xin bổng lộc, ... Quả thật, người bề tôi được lệnh 
phải cầu xin những điều đó từ nơi Thượng Đế của y bằng cả 
sự khát vọng cùng với niềm tin kiên định, và đó là sự cầu xin 
mang tính thờ phượng và sự cầu xin này không được hoàn 
thiện trừ phi nó được cầu xin một cách tha thiết và mong 
mỏi không kèm theo điều kiện “nếu Ngài muốn” bởi vì y 
được lệnh phải cầu xin Ngài. Và quả thật, không có bất cứ 
sự việc gì, điều gì là lớn lao đối với Allah cả (bởi Ngài là 
Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ). 

Và điều này khác với những lời cầu xin một vấn đề 
gì đó có kèm theo điều kiện sự lựa chọn tốt hay xấu của 
Allah, chẳng hạn như một người cầu nguyện: “Lạy Allah 
xin Ngài hãy để cho bề tôi sống nếu cuộc sống tốt đẹp cho 
bề tôi và xin Ngài hãy cho bề tôi được chết nếu cái chết 
tốt đẹp cho bề tôi!”. 

Đây là sự cầu xin về một vấn đề mà người bề tôi 
không biết được cái kết cuộc như thế nào, tốt hay xấu nên 
phải kèm theo điều kiện nếu tốt thì hãy ban cho thế này còn 
không thì hãy ban cho thế kia bởi vì kiến thức của Allah bao 
quát mọi sự việc và mọi điều, khác với sự cầu xin một điều 
tốt nào đó hay cầu xin tránh xa khỏi một thiệt hại nào đó thì 
người cầu xin không được phép kèm theo điều kiện “nếu 
Ngài muốn” bởi vì làm như vậy là đã khẳng định khả năng 
yếu kém của Allah đồng thời nói lên rằng người cầu xin 
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chẳng mấy cần đến Ngài: nếu muốn thì Ngài ban cho không 
muốn thì cũng không sao, y cũng chẳng mấy cần. 

Cầu nguyện Du-a có những lễ nghĩa mà người bề 
tôi cần phải biết, tiêu biểu cho những lễ nghĩa đó là: 

Thứ nhất: Lòng mong mỏi và khát khao một cách 
tha thiết về điều cầu xin cùng với niềm tin kiên định rằng 
Allah sẽ đáp lại lời cầu xin. Nabi Muhammad  nói: 

ا اِشئَْتا« اإِْن اِل اتْنِفْم اتكلَُهَم اَ�ُقِل افََم َحُدُ�ْم
َ
اأ ََ اَد اإَِذت اَلترَْحِْ�ْ اِشئَْتال لاإِْن
ا الَاَلتْرُزقِْ�ْ اِشئَْت َااإِْن

َ
ل
َ
اَمْاس ُااُِاِلَْعِزِ 

َ
ال اُمْتِمَه

َ
اَ اََُشاُء اَما اَ�ْفَعُل ُِ رلتهااا»إِنَ

ا.تل اراالمالم

“Khi ai đó trong các ngươi cầu nguyện thì y chớ đừng nói: 
Lạy Allah! Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi nếu Ngài 
muốn, xin hãy thương xót bề tôi nếu Ngài muốn, xin hãy 
ban bổng lộc cho bề tôi nếu Ngài muốn, mà y hãy cầu xin 
với tấm lòng tha thiết mong muốn, khát khao và kiên định 
trong niềm hy vọng, bởi quả thật Ngài là Đấng muốn làm 
gì Ngài muốn không ai có thể ngăn cản hay cưỡng chế 
được Ngài.” (AlBukhari, Muslim). 

Thứ hai: Cầu nguyện bằng cả tấm lòng, phải có sự 
hiện diện của trái tim, tránh vô tâm và cẩu thả khi cầu 
nguyện. Thiên sứ  có dạy:  

ا اتهللاَا« ابِارَِجابَةِااتْدُبوت اُموقِنُوَن �ْاُْم
َ
اتهللاَااَلأ َن

َ
اأ اِمْ ااَلتْبلَُموت ًء ََ اُد ُِ اَُْااَِ ي ََ

هٍا
ََ اَغفٍِلا ٍِ

ْ
ا.رلتهاتلتمِاا»قَل
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“Các ngươi hãy cầu xin Allah bằng cả trái tim với niềm tin 
kiên định rằng Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin, và các ngươi 
hãy biết rằng quả thật Allah sẽ không đáp lại lời cầu xin 
của những kẻ vô tâm và cẩu thả”. (Tirmizhi). 

Thứ ba: Cầu xin trong mọi hoàn cảnh, Thiên sứ của 
Allah  có nói: 

ا ا« اتهللاُاَمْ  َِ اَُْااَِ ي ْن
َ
اأ ُه اِكااَسَ َء ََ اتّي يُْتِاِ

ْ
افَل ُتَمِ 

ْ
اَلتل اتكَشَدتئِِد اِبنَْد ُ

َ
ل

ا.رلتهاتلتمِاا»تكَمَخاِءا

“Ai được Allah ban cho niềm vui về việc Ngài đáp lại lời 
cầu xin của y trong lúc khổ nạn và tai ách thì y phải nên 
cầu nguyện khấn vái Ngài thật nhiều trong lúc phồn thịnh 
và an bình” (Tirmizhi). 

Và trong những lễ nghĩa của sự cầu nguyện Du-a là 
người bề tôi nên cầu nguyện với giọng nói vừa phải, vừa đủ 
nghe, nên cầu xin Allah với các tên gọi Hoàn mỹ của Ngài, 
nên ca ngợi tán dương Ngài và Salawat (cầu xin bằng an và 
phúc lành) cho Thiên sứ của Ngài , nên cầu xin trong 
những thời điểm được giáo lý Islam cho biết là được Allah 
chấp nhận và đáp lại nhiều nhất, khi cầu nguyện nên hướng 
mặt về Qiblah, giơ ngửa đôi bàn tay lên và hãy cầu nguyện 
với trái tim yếu đuối, kính cẩn, tha thiết mong mỏi sự thương 
xót nơi Ngài. 

Allah là Đấng đáp lại mọi lời cầu xin của ai cầu 
nguyện Ngài, tuy nhiên, cũng có thể Ngài sẽ trì hoãn sự đáp 
lại vì một ý nghĩa nào đó, chẳng hạn như để người bề tôi cầu 
nguyện Ngài nhiều hơn và để Ngài nhìn thấy y khép nép 
kính cẩn trước Ngài mục đích để y có thể cải thiện được trái 
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tim của bản thân và điều đó là sẽ tốt đẹp hơn cả nhu cầu về 
điều y cầu xin; hoặc cũng có thể Ngài trì hoãn sự đáp lại vì 
người bề tôi đã làm tội lỗi chẳng hạn như đã bất kính với cha 
mẹ, ăn đồng tiền Haram, ... để y biết tỉnh ngộ mà nhanh chân 
quay về sám hối với Ngài, để y hy vọng Allah chấp nhận sự 
sám hối của y và đáp lại lời cầu nguyện của y; hoặc cũng có 
thể Ngài trì hoạn sự đáp lại lời cầu xin của người bề tôi vì 
một ý nghĩa nào đó mà chỉ có Ngài mới biết rõ. Thiên sứ của 
Allah  nói: 

يَعةُا«ا َِ اقَ
ََ اَل ُْمم اُهاتهللاُاامااِمْ اُمْاِلٍمايَْدُبوابَِدْبَوٍوالَسَْساِ�يَهااإِ ََ �ْ

َ
اأ
َ
بَِهااارَِحٍماإَِ

ُا
َ
ال ايََدِخَمَها ْن

َ
اأ اَلذَِما ُِ اَدْبَورُ ُ

َ
اُ�َعَ َلال ْن

َ
اأ نْاإِْحَدىارََمٍ�اإَِما

َ
اأ اَلذَِما ااِكاتخِخَمِو

اِمَ اتكّاوِءاِمثْلََهاا ُِ َِفاَ�نْ َْ ا.رلتهاأحدا»يَ

“Bất cứ người Muslim nào cầu xin với sự cầu xin về 
những điều không phải là tội lỗi và cắt đứt tình máu mủ 
thì chắc chắn Allah sẽ ban cho y điều y cầu xin. Ngài sẽ 
ban cho y qua ba cách: hoặc là sẽ cho ngay điều y cầu xin, 
hoặc Ngài sẽ chừa lại điều đó làm phần thưởng ở Đời Sau, 
hoặc Ngài sẽ xóa đi một khổ nạn hay tai kiếp nào đó tương 
ứng với điều y cầu xin”. Nghe nói vậy, các Sahabah nói: 
Vậy chúng tôi sẽ nên cầu nguyện thật nhiều. Người  nói: 

َاُااتهللاُا«
ْ
�
َ
»اأ  “Allah nhiều hơn” tức Allah sẽ ban điều tốt đẹp 

nhiều hơn những gì các ngươi cầu xin. (Ahmad). 

Những điều là nguyên nhân khiến lời cầu xin 
không được Allah đáp lại: 

- Vội vàng và hấp tấp trong cầu nguyện. Thiên sứ 
của Allah  nói: 
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يَعِةارَِحٍماَمااكَْماَُْااَْعِ ْلا«ا َِ ْلاقَ
َ
َعدِْداَمااكَْمايَْدُعابِِِرٍْماأ

ْ
 »ُُْااََ اُ اكِل

“Người bề tôi sẽ được đáp lại lời nguyện cầu nếu như y 
không cầu xin những điều tội lỗi, những điều cắt đứt tình 
máu mủ ruột thịt và không vội vàng, hấp tấp”. Các 
Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Thế nào là vội vàng 
hấp tấp? Người  nói: 

ا اَذكَِكا« اِبنَْد ُ ِ ْْ افَسَْااَ اِل ُِ اَُْااَِ ي َر
َ
اأ افَلَْم اَدَبوُْت اَلقَْد اَدَبوُْت اقَْد َ�ُقوُل

َءا ََ ا.رلتهامالما»َلَ�َدُعاتّي
 

“Y nói: Quả thật, tôi đã cầu xin, quả thật tôi cầu xin Ngài 
nhưng chẳng thấy Ngài đáp lại. Thế là y tuyệt vọng và 
chán nản rồi không cầu nguyện nữa.” (Muslim). 

- Ăn đồng tiền Haram như cho vay ăn lãi, ăn hối 
lộ, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của trẻ mồ côi, chiếm đoạt 
tài sản của mọi người dưới mọi hình thức bị giáo lý nghiêm 
cấm như lừa đảo, cướp bóc, ... Thiến sứ của Allah  nói về 
một người đàn ông đi đường xa gặp khốn khổ đã ngửa đôi 
tay lên trời và cầu nguyện, Người nói: 

احَا « ُِ �ُ اَلَمْاَ اَحَمت م ُِ َعُم َْ اَلَم ارَّ  ايَا ارَّ  ََمتِ ايَا
ْ
ابِال َى ِِ الَُن اَحَمت م ُِ بَُا

ْ
اَلَمل َمت م

كَِكا اُُْااََ اُ اِلَ َّ
َ
ا.رلتهامالم »فَن

“(Y cầu nguyện nói): Lạy Thượng Đế của bề tôi, lạy 
Thượng Đế của bề tôi ... nhưng thức ăn của y từ đồng tiền 
Haram, đồ uống của y từ đồng tiền Haram và quần áo của 
y cũng từ đồng tiền Haram thì làm sao Ngài đáp lại lời cầu 
xin của y” (Muslim). 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

583 

- Bỏ việc kêu gọi mọi người làm việc thiện tốt và 
ngăn cản mọi người làm việc xấu và tội lỗi. Thiên sứ của 
Allah  nói: 

َمْعُملِفا«ا
ْ
ُمُمَنابِاك

ْ
َس
َ
ِىاَ�ْفِسا�ِيَِدهِال

َ
لْااَلتل

َ
ُمنَْتِماأ

ْ
َنَْهُوَناَبِ اتك

َ
َ اتاَلل َِ ُوِش

َ
ُهللال

ا ْم ُِ الَ ُِ اَُْااَِ ي افََم ُِ َْدُ�َن
َ
ال َُُم ا اِبنِْدهِ اِمْ 

اِبَقاباً ْم ُِ اَبلَيْ اَ�دَْعَث ْن
َ
رلتهاا»أ

ا.أحد

“Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta, hoặc là các ngươi 
phải kêu gọi mọi người làm việc thiện tốt, ngăn cấm mọi 
người làm việc xấu và tội lỗi; hoặc là các ngươi phải sẽ bị 
Allah trừng phạt vào Ngày Phục sinh; và quả thật, khi các 
ngươi cầu xin Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ không đáp lại lời 
cầu xin của các ngươi” (Ahmad). 

Ibrahim bin Adham được hỏi: Tại sao chúng ta cầu 
xin nhưng không được đáp lại? Ông nói: Bởi vì các người 
biết rõ về Allah nhưng không tuân lệnh Ngài, các người biết 
rõ về Thiên sứ của Ngài nhưng lại không theo Sunnah của 
Người, các người biết rõ Qur’an nhưng lại không thực hiện 
và chấp hành theo Nó, các người đã chi dùng những ân huệ 
của Allah nhưng lại không biết tri ân Ngài, các người biết về 
Thiên Đàng nhưng lại không chịu cầu xin được nó, các 
người biết Hỏa ngục nhưng lại không biết tránh xa nó, các 
người biết Shaytan nhưng không chạy khỏi nó mà lại đồng 
thuận với nó, các người biết rõ rằng sẽ chết nhưng lại không 
chuẩn bị gì cho nó, và các người đã từng chôn cất nhiều 
người chết nhưng lại không biết lấy đó làm bài học, các 
người quên mất cái xấu, cái hổ thẹn của bản thân mà chỉ biết 
quan tâm đến cái xấu, cái hổ thẹn của mọi người. 
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Cầu xin Allah phù hộ và hướng dẫn bầy tôi luôn là 
những người biết tưởng nhớ đến Ngài, và thường xuyên cầu 
nguyện Ngài. 

Cầu xin Ngài chấp nhận sự cầu nguyện của tất cả 
các bề tôi ngoan đạo và kính sợ Ngài!!!. 
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Chớ Đừng Nói: “Người bề tôi của tôi, nữ nô lệ 
của tôi” 

Allah là Đấng đã quí trọng con cháu của Adam (con 
người), Ngài đã tạo ra con người với một cơ thể và một bản 
chất tốt đẹp nhất và hoàn hảo nhất so với các tạo vật khác 
của Ngài. Ngài phán: 

﴿  ٓ�َِ ۡمَنا َ َّ ۡد َك َُ ِٰت َولَ �َِ َن �لّنّي َ�ُٰهم ّمِ زَۡق َر َو ۡ�َۡحَِ  ِ َو� ّ�َ ِِ �ۡل ۡم  َ�ُٰه ۡل وََ�َ َم  ََ ا َء
 ٖ�ِ ٰ َكث ۡم َ�َ َ�ُٰه ّضۡل ضِ  َوفَ ۡف ََ َنا  ُۡ َخلَ ۡن  ّم ِ ّۡ �ٗ ا]٧٠ا:سورواترستء[ ﴾ ٧ ي

Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự cho con cháu của 
Adam (nhân loại). Và TA đã chuyên chở họ trên đất liền 
và biển cả và cung cấp cho họ lộc ăn tốt lành và đặc biệt 
TA đã ưu đãi họ nhiều ân huệ vượt trội hơn đa số các tạo 
vật khác của TA. (Chương 17 – Al-Isra, câu 70). 

َنا �ۡ�ِ  ﴿ ُۡ َخلَ ۡد  َُ وِ�ٖ  لَ ُۡ ََ ِن  ََ ۡح
َ

أ  ٓ ِِ َن  ا]٤:اسورواترستء[ ﴾ ٤سَ�ٰ

Quả thật, TA đã tạo hóa con người theo một hình thể tốt 
đẹp nhất. (Chương 95 – Al-Isra’, câu 4). 

Allah là Thượng Đế của mọi vạn vật, Ngài điều 
hành, chi phối mọi thứ trong vũ trụ, tất cả mọi vạn vật đều là 
nô lệ của riêng Ngài, Ngài phán: 

دٗ  ﴿ َ�ۡب  � َّ ِ� �ل ا ٓ َء َّ ِ ِِ إ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ِِ �ل ن  ُ�َ َم :اسوروامم�م[ ﴾ ٩ا إَِ 

ا]٩٣
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Quả thật, mọi nhân vật trong các tầng trời và trái đất 
đều đến trình diện Đấng rất mực Độ lượng như một 
người bề tôi. (Chương 19 – Maryam, 93). 

Những bề tôi của Allah được chia thành hai loại: 
loại thứ nhất những bề tôi nói chung, đó là tất cả mọi tạo vật 
của Ngài, người tốt kẻ xấu, người ngoan đạo hay kẻ tội lỗi, 
người có đức tin hay kẻ vô đức tin, tất cả đều là bề tôi của 
Allah, vì tất cả đều nằm dưới quyền điều hành, chi phối và  
 chế ngự  của Ngài, Ngài phán: 

دٗ  ﴿ َ�ۡب  � َّ ِ� �ل ا ٓ َء َّ ِ ِِ إ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ِِ �ل ن  ُ�َ َم :اسوروامم�م[ ﴾ ٩ا إَِ 

ا]٩٣

Quả thật, mọi nhân vật trong các tầng trời và trái đất 
đều đến trình diện Đấng rất mực Độ lượng như một 
người bề tôi. (Chương 19 – Maryam, 93). 

Loại người bề tôi thứ hai là loại những người bề tôi 
riêng biệt, đó là những ai tuân theo Chỉ đạo và Hướng dẫn 
của Ngài 

ۥۖ  ﴿ َدهُ اٍف َ�ۡب �ََِ ُ َّ � ََ ۡۡ لَ
َ

  ]٣٦:اواتكزممسور[ ﴾ �

Há Allah không đủ cho đám bề tôi của Ngài ư? 
(Chương 39 – Azzumar, câu 36). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 
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َحُدُ�ْماَرّ ا«ا
َ
اَ�ُقْلاأ ََ ْطِعْماَرَ�َكالَّ ْ اَرَ�َكاَل

َ
اَرَ�َكاأ ُِ َحُدُ�ُماتْس

َ
اَ�ُقْلاأ ََ

َا
ْ
اَ�اَاِتاَلل اَ�اَاَى َُقْل

ْ
اَلل َمِل

َ
اَ�دِْدىاَلأ َحُدُ�ْم

َ
اأ اَ�ُقْل ََ اَل َََى اَسيِّدىاَلَمْو ُقْل

ا.رلتهاأحدا»ُنَمِ�ا

“Các ngươi chớ đừng nói: Hãy rót nước cho Đấng Chủ 
của cậu, hãy mang thức ăn cho Đấng Chủ của cậu, hãy 
làm vệ sinh cho Đấng Chủ của cậu; và các ngươi cũng chớ 
đừng nói: Đấng Chủ của tôi mà hãy nói chủ của tôi hay 
người quản lí của tôi thôi, và các ngươi chớ đừng nói: 
Người bề tôi của tôi hay nữ bề tôi của tôi mà hãy nói: cậu 
thanh niên hãy nữ sai vặt của tôi thôi” (Ahmad). 

Nabi  cấm việc gán những thuộc tính Thượng Đế 
cho bất kỳ một con người nào đó giống như câu nói của 
người đầy tớ nói với chủ nhân của y: Đấng Chủ của bề tôi. 
Bởi lẽ, quả thật Allah mới là Đấng Chủ Tể, Đấng Chế Ngự, 
Đấng Điều Hành. 

Và Người  cũng cấm việc gán thuộc tính bề tôi 
cho một con người nào đó giống như câu nói của một người 
đối với người ở hay người đầy tớ của y: bề tôi của ta. Bởi lẽ 
chỉ có Allah mới là Đấng được thờ phượng, không ai có 
quyền chia sẻ quyền hạn này cùng với Ngài, không ai là bề 
tôi của ai mà chỉ là bề tôi của một mình Allah duy nhất. 

Việc thốt lên những ngôn từ này là điều Haram làm 
giảm sút Tawhid của một người bề tôi. 

Do đó, cách xưng hô đúng đắn của người giúp việc, 
người hầu tớ là: Người chủ của tôi hoặc người quản lý của 
tôi, chứ không được nói: Đấng Chủ của bề tôi; và cách xưng 
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hô đúng đắn của người quản lý hay làm chủ là: Người giúp 
việc của tôi, cậu người hầu của tôi, chứ không được nói: 
người bề tôi của ta. Mục đích của sự việc này là nhằm đảm 
bảo tính trọn vẹn của Tawhid. 

Như vậy, người bề tôi bắt buộc phải biết cách lễ 
nghĩa và giữ khuôn phép với Allah trong việc xưng hô con 
người với con người bởi lẽ các ngôn từ có thể khiến một 
người rơi vào Shirk. 

Ibnu Qayyim  nói: Shirk có hai loại: Lớn và nhỏ, 
Shirk lớn sẽ không bao giờ được Allah tha thứ ngoại trừ đã  
có sự sám hối với Ngài, và Shirk lớn là sự nhận lấy một thần 
linh ngang vai cùng với Allah để thờ phượng và yêu thương 
giống như sự thờ phượng và yêu thương Allah, và đây là 
hình thức Shirk mà những người thờ đa thần đã tổ hợp với 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. Allah phán về lời nói 
của họ với các thần linh của khi bị đày vào Hỏa ngục: 

َ�ٰلٖ  ﴿ ِ� َض ا لَ ُكّن ِ إَِ  َّ ٍِ�  َُٱ َ�   ٩َمب َ�ٰلَِم �ۡل ّبِ  ََ ِ َ م  ّوِ�ُ� ََ ُ س  َۡ ِ سوروا[ ﴾ ٩إ
ا]98 - 97:اتكشعمتء

Thề bởi Allah, quả thật chúng tôi là những kẻ lầm lạc 
quá rõ ràng khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang vai với 
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. (Chương 26 – Ash-
Shu’ara, câu 98). 

Những người thờ đa thần đã thừa nhận rằng Allah là 
Đấng Tạo Hóa duy nhất, Ngài là Đấng Tạo Hóa, Chế ngự, 
Chi phối và điều hành mọi vạn vật, còn những thần linh của 
họ không tạo ra bất cứ thứ gì, không ban bổng lộc, không 
làm cho sống cũng chẳng làm cho chết. Họ sánh vai thần 
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linh của họ cùng với Allah chỉ là trong tình yêu, sự sùng 
kính và thờ phượng mà thôi. Và đây là tình trạng của đa số 
người thờ đa thần trên thế giới. Không những chỉ sánh vai 
cùng với Allah mà họ yêu thương, sùng kính các thần linh 
của họ hơn cả Allah. Khi các thần linh của họ được nhắc đến 
thì họ vui mừng và hạnh phúc hơn khi được nhắc đến Allah, 
họ phẫn nộ và giận dữ đối với không hạ mình trước các thần 
linh của họ (và một trong các thần linh của họ là các giáo sĩ 
và vị học giả của họ) hơn cả việc ai đó không hạ mình trước 
Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. 

Do đó, người nào đã xác nhận Tawhid trong tim của 
y với đức tin Iman, sự thành tâm và lòng trung thực được 
biểu hiện qua các việc làm tuân lệnh Allah, tránh xa những 
việc làm tội lỗi thì y sẽ được vào Thiên Đàng mà không bị 
thanh toán và y thuộc những người đầu tiên được vào Thiên 
Đàng. 

Và con người được ban cho Thiên Đàng  theo cấp 
bậc tương xứng với các việc làm của họ, Allah phán: 

﴿  ٖ ّ�ُِ َرَ�َك  َول َوَما   ْۚ وا ِملُ ّما َع ِ ّۡ ٰۖت  ََ َر ََ ََ و َ�ۡعَملُ ّما  ٰفٍِل َ� َٰ ِ سوروا[ ﴾ ١َ
ا]١٣٢:اتألنعا 

Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tương xứng với việc làm 
của họ bởi vì Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) không 
làm ngơ về những điều họ đã làm. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 132).  

Do đó, việc xác nhận Tawhid không phải chỉ ở con 
tim và lời nói mà phải được thể hiện qua các hành động của 
thể xác. Đó mới là Tawhid đích thực và trọn vẹn. 
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Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng chúng ta thành 
những người luôn khẳng định Tawhid đích thực và luôn là 
những người được sự hài lòng ở nơi Thượng Đế của vũ trụ 
và muôn loài!!!. 

 

Đừng Khước Từ Người Nhờ Vả Và Xin Giúp 
Đỡ 

Việc mang lại điều phúc lợi cho mọi người và giúp 
họ thoát khỏi sự khốn khó của họ là một trong các thuộc tính 
và bản chất tốt đẹp của các vị Nabi cũng như các vị Thiên 
sứ. 

Nabi Yusuf , mặc dù những người anh cùng cha 
khác mẹ với Người đã làm hại người, đã bỏ người xuống 
giếng nhưng Người vẫn đối xử tốt với họ, Người đã không vì 
oán hận mà từ chối bố thí cho họ khi họ đến xin giúp đỡ vào 
lúc Người được vua Ai Cập giao chức vụ trong coi quản lý 
kho lương thực quốc gia. 

Và Nabi Musa , một vị Nabi được Allah phán 
truyền bằng cách nói chuyện trực tiếp với Người, khi đi 
ngang một chỗ có giếng nước, Người nhìn thấy mọi người 
đang cố múc nước từ giếng lên, trong đó có hai người phụ 
nữ yếu ớt, Người đã vội đến giúp đỡ hai người phụ nữ đó. 

Bà Khadijah , phu nhân của Nabi Muhammad 

, nói với Người khi Người hoảng sợ vì sự việc Người gặp 
được đại Thiên thần Jibril trong lần gặp đầu tiên: “ ... Quả 
thật, chàng là người luôn kết nối và hàn gắn tình máu mủ 
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thân tộc, giúp đỡ người khổ nạn, bênh vực người hèn yếu 
bị hiếp đáp, tiếp đãi khách lỡ đường và luôn ra sức đấu 
tranh giành công bằng cho người nghèo và yếu đuối... ” 
(Albukhari). 

Và người cao quý trong nhân loại, Thiên sứ 
Muhammad  khi được ai đó cần giúp đỡ hoặc xin một 
điều gì đó từ Người thì Người không hề từ chối hay khước 
từ nhu cầu của người đó. Vị Sahabah Jabir  nói về Người 
: “Không có điều gì người ta hỏi xin Người hay nhờ vả 
Người mà Người nói “không” cả” (Albukhari, Muslim). 

Còn những người cao quý của Islam và những người 
thông thái của cộng đồng tín đồ là những người luôn giúp đỡ 
và giải quyết các nhu cầu cần thiết của mọi người trong tình 
anh em đạo hữu, để noi theo tấm gương tốt đẹp và cao quý 

của Nabi  họ. Học giả Ibnu Qayyim  nói về Ibnu 

Taymiyah  : Sheikh Islam thường luôn giúp đỡ và thường 
quan tâm việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề cần thiết của mọi 
người. 

Và đây chính là ý nghĩa và giá trị của tôn giáo Islam: 
Hiểu biết, thực hành, thờ phượng và quan hệ giao tế. 

Giáo lý Islam không những chỉ kêu gọi việc đối xử 
tử tế và tốt đẹp giữa con người với con người mà nó còn kêu 
gọi phải đối xử tử tế và tốt với cả loài vật. Nabi  nói: 
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ِشا«ا ََ َع
ْ
اِمَ اتل ُِ ْدلََياكَِاانَ

َ
اقَْداأ يُفابِِبْئٍ َِ ايُ دًااِكايَْوٍ اَحارث

ْ
ْتاَك

َ
ًوابَِغّيااَرأ

َ
َناتْمَمأ

َ
أ

ُابُِموقَِهااَ�ُغِفَماكََهاا
َ
ََبْتال َّ ا.رلتهامالما»َ�

“Quả thật, một người phụ nữ mang tội Zina nhìn thấy một 
con chó khát nước vào một ngày nắng nóng, nó cứ đi vòng 
quanh cái giếng nước, lưỡi của nó cứ lè ra vì khát, người 
phụ nữ đã cởi chiếc giày của mình ra múc nước cho nó 
uống, thế là cô ta được Allah tha thứ tội lỗi vì hành động 
đó.” (Muslim). 

Ngược lại với người phụ nữ này, một phụ nữ khác 
đã bị trừng phạt vì có hành động đối xử không tốt với loài 
vật. Ông Abdullah Bin Umar  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói:  

اِكاِهَمٍواَحبََااَْهاا«ا وم
َ
بَِتاتْمَمأ ِّ الافََدَخلَْتاِ�يَهااتلَاُب ًَ قَاَلاا-اَرالاَحَلاَمارَْتاُجو
اَلتهللاِا ااَ�َقاَل ْبلَُم
َ
نِْتاا-أ

َ
اأ ََ اَل ال اَحبَْاتِيَها اِحَ� اَسَقيِْاَها ََ اَل ْطَعْماَِها

َ
اأ نِْت

َ
اأ ََ

رِْ ا
َ
َ�لَْتاِمْ اَخَشاِشاتأل

َ
ِايَهاافَس

ْ
رَْسل
َ
ا.رلتهاتل اراا»أ

“Một người phụ nữ bị trừng phạt chỉ vì cô ta đã giam cầm 
một con mèo khiến nó chết vì đói. Cô ta đã bị đày vào Hỏa 
ngục vì cô ta không cho nó ăn, không cho nó uống khi 
nhốt nó lại, cô ta không chịu thả nó ra để nó tự đi ăn thức 
ăn trên mặt đất” (Albukhari). 
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Trong một Hadith, Nabi  có nói: 

ا ابِاهللاِا« اتْساََعاَذ ابِااَمِ  َل
َ
اَسس اَلَمْ  لُه ُِ ِ�ي

َ
ِجيدُوهُاااهللاِافَس

َ
افَس ُ�ْم ََ اَد اَلَمْ  وُه َُ �ْ

َ
فَس

ُاَحَلا
َ
افَاْدُبوتال ُِ افِئُونَ َِ ُدلتاَماارُ ِ

َ
فِئُوهُافَِِْناكَْمات ََ ْماَمْعُملفًاافَ ُِ ْ

َ
نََياإِل ََ َلَمْ ا

ُ�مُا
ْ
ْماقَْداَكفَس ُِ نَ

َ
ا.رلتهاأبوادتلدالتلناائا»وهُارََمْلتان

“Ai cầu xin Allah che chở thì các ngươi hãy cứu giúp họ 
(nếu có khả năng), ai hỏi xin các ngươi một điều gì đó thì 
các ngươi hãy cho y (nếu có), ai mời các ngươi thì các 
ngươi hãy đáp lại lời mời và ai làm một điều tốt nào đó cho 
các ngươi thì các ngươi hãy trả ơn y, nếu không có gì để 
trả ơn y thì các ngươi hãy cầu nguyện cho y cho tới khi 
nào các ngươi thấy rằng các ngươi thực sự đã trả ơn cho 
y” (Abu Dawood, Annasa-i). 

Hadith chứa đựng lời nhắc nhở và răn dạy thiêng 
liêng, đó là sự coi trọng nghĩa vụ đối với Allah và coi trọng 
nghĩa vụ đối với người Muslim. 

Coi trọng các vấn đề của Allah gồm hai điều: 

Thứ nhất: Cứu giúp người cầu xin Allah cứu rỗi và 
che chở chẳng hạn như một người nói: Cầu xin Allah che 
chở khỏi điều Shirk hoặc khỏi điều xấu của một ai đó thì các 
tín đồ hãy trợ giúp ngăn chặn điều xấu cho y, đó là sự coi 
trọng các nghĩa vụ vì Allah, một sự xác nhận Tawhid căn 
bản. Người phụ nữ Al-Janiyah (Amrah con gái của AlJawn, 
được gã cho Thiên sứ) đã nói với Thiên sứ  khi Người 
vào với bà: Tôi cầu xin Allah che chở khỏi Người. Người  
nói: 
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ِتابَِمَعاذٍاا« ِْ َهِلِكالََقْداُب
َ
ابِس ِِقْ

ْ
 .رلتهاتل ارا »الاِتل

“Quả thật, nàng đã cầu xin che chở từ Đấng đáng cầu xin 
sự che chở, vậy nàng hãy trở về với người nhà của nàng 
đi!” (Albukhari). Tức Người  ly dị bà ta và trả bà ta về 
với gia đình của bà ta. 

Thứ hai: Cho người hỏi xin một điều gì đó mà y cần 
thiết. Nếu y hỏi xin điều thuộc về quyền lợi của y chẳng hạn 
như tiền Zakah thì bắt buộc phải cho y để tôn vinh Allah và 
đây là sự xác nhận Tawhid căn bản; còn đối với ai hỏi xin 
một điều gì không thuộc quyền lợi của y chẳng hạn như y 
xin tiền hay một thứ gì đó mà y không quá cần thiết thì việc 
cho y cũng là tôn vinh Allah nhưng đây là sự xác nhận 
Tawhid được khuyến khích. 

Và người hỏi xin bắt buộc phải biết tôn vinh sự hỏi 
xin vì Allah tức y chớ đừng hỏi xin ai đó về một điều gì 
không thực sự cần thiết. Còn đối với việc hỏi xin chung 
chung thì giáo lý Islam cấm hỏi xin tiền bạc của cải ngoại trừ 
trường hợp khẩn cấp, riêng đối với việc hỏi xin sự trợ giúp 
tinh thần và sức lực thì không được khuyến khích ngoại trừ 
thực sự cần thiết bởi vì điều này nói lên sự hạ mình trước ai 
khác ngoài Allah. 

Một trong những điều tôn vinh Allah và sự Tối Cao 
của Ngài là không khước từ ai cầu xin sự cứu giúp nơi Allah 
hoặc hỏi xin vì Allah, bởi lẽ ai hỏi xin vì Allah là hỏi xin vì 
Đấng Vĩ Đại và ai cầu xin sự cứu giúp nơi Allah là cầu xin 
sự cứu giúp nơi Đấng Vĩ Đại, và trái tim biết tôn vinh sự Vĩ 
Đại của Allah là không khước từ hai điều đó, và đấy là biểu 
hiện của sự khẳng định đúng mực Tawhid. 
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Còn coi trọng quyền lợi của người Muslim được nói 
trong Hadith với các điều sau: 

Thứ nhất: Đáp lại lời mời bởi lời di huấn của Nabi 
 “ai mời các ngươi thì các ngươi hãy đáp lại lời mời và 
ai làm một điều tốt nào đó cho các ngươi thì các ngươi hãy 
trả ơn y”. Tức ai đó mời các ngươi đến bữa ăn thì các người 
hãy đáp lại lời mời của y. Hadith mang hàm ý về các bữa 
tiệc, tiệc cưới hay những bữa tiệc khác, nếu như là tiệc cưới 
thì việc đáp lại lời mời sẽ mang tính bắt buộc nhiều hơn, còn 
nếu như chỉ là những bữa ăn thông thường nếu người mời 
nhất quyết mời với sự thề thốt thì bắt buộc phải đáp lại lời 
mời nhưng nếu người mời chỉ mời mang tính hiếu khách thì 
sự đáp lại không mang tính bắt buộc. 

Nabi  có nói: 

َجدُْتاَلكَْواُد�ِا«ا
َ
اُكَمتٍعاأل

َ
ا.رلتهاأحدا»يُتاإِل

“Và dẫu Ta được mời đến với bửa ăn chỉ có cẳng chân 
(cừu, bò) thôi thì chắc chắn Ta sẽ đáp lại lời mời” 
(Ahmad). 

Như vậy, nghĩa vụ của những người Muslim với 
nhau là sự đáp lại lời mợi gọi của nhau, vì đó là một trong 
những nguyên nhân kết nối tình yêu thương và đoàn kết giữa 
anh em đồng đạo Muslim cũng như thể hiện sự quý trọng 
nhau. 

Điều kiện cần cho sự bắt buộc đáp lại lời mời:  

- Người mời không phải là người thuộc những người 
bắt buộc hay khuyến khích tránh xa. 
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- Nơi cần mời đến không có điều gì đi ngược lại với 
giáo lý Islam. Nhưng nếu có điều gì đi ngược lại với giáo lý 
Islam mà người được mời có khả năng bài trừ nó thì bắt 
buộc phải đến. 

- Người mời phải là người Muslim. 

- Người mời không phải là người tìm kiếm nguồn 
sinh sống bằng con đường Haram. 

- Việc đáp lại lời mời không làm mất đi những nghĩa 
vụ bắt buộc của tín đồ hoặc những điều mang tính bắt buộc 
hơn. 

- Việc đáp lại lời mời không gây hại hay phiền phức 
đến người đáp lại lời mời. 

Bắt buộc phải đáp lại lời mời gọi đến với bữa tiệc 
cưới nếu như trong bữa tiệc đó không có điều gì trái giáo lý 
Islam bởi Nabi  có di huấn: 

اتَيْبَووَا«ا ِِ ُااَ�َقْداَبَصاتهللاَااَمْ اكَْماُ�ِ
َ
ارلتهاأحدا»َلرَُسول

“Ai không đáp lại lời mời thì người đó đã bất tuân Allah và 
Thiên sứ của Ngài” (Ahmad). 

Một điều coi trọng nghĩa vụ của người Muslim khác 
được nói trong Hadith được nêu ở phần trên, đó là trả ơn 
những ai đã làm điều tốt đẹp cho mình tức ai đó đã đối xử tốt 
với mình thì mình phải có nghĩa vụ trả ơn người đó với 
những điều tương tự hoặc tốt hơn, bởi lẽ, việc biết trả ơn cho 
người làm tốt đối với mình là tấm gương tốt đẹp mà Allah và 
Thiên sứ của Ngài  yêu thích, hơn nữa trong sự việc này 
sẽ là điều rèn luyện cho người Muslim thoát khỏi bản chất 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

597 

keo kiệt và ích kỷ. Và sự trả ơn được giáo lý Islam yêu cầu 
thực hiện ngay cả đối với người vô đức tin thì dĩ nhiên đối 
với người Muslim càng phải được thực hiện nhiều hơn. 

Sự trả ơn người làm tốt với mình là một nghĩa vụ 
của một tín đồ thực hiện theo lời dạy của Nabi  khi Người 
nói: “và ai làm một điều tốt nào đó cho các ngươi thì các 
ngươi hãy trả ơn y, nếu không có gì để trả ơn y thì các 
ngươi hãy cầu nguyện cho y cho tới khi nào các ngươi 
thấy rằng các người thực sự đã trả ơn cho y” (Abu 
Dawood, Annasa-i). 

Nabi  cũng có nói: 

ا ِِا« اِلَفاِبِل اَ�َقاَل اَمْعُملفم ِِ ْ
َ
اإِل ِنَي َُ ا اتهللاُااَمْ  ااَجَزتَك اتََنَاِء اِك بْلََغ

َ
اأ اَ�َقْد ا»َخْ ًت

ا.رلتهاتلتمِا

“Ai được người đối xử với y điều tốt đẹp thì y hãy nói với 
người đó: Jazakollohu Khoiran! (Cầu xin Allah ban điều 
tốt đẹp cho anh!), đó là lời cảm ơn.” (Tirmizhi). 

Việc đối xử tốt đẹp với mọi người, luôn giúp đỡ 
những người yếu đuối và khó khăn là biểu hiện của sự tốt 
lành, bản chất trong sạch, tấm lòng thanh khiết, và phẩm 
chất đạo đức tốt đẹp. Người nào luôn giúp đỡ, tìm phúc lợi 
cho người anh em đồng đạo Muslim của mình và luôn cư xử 
tốt với họ thì người đó hãy vui mừng vì phần thưởng lớn lao 
được ban cho công đức đó. 

Sheikh Abdurrahman Assa’di  nói: Điều này bao 
hàm tất cả mọi sự đối xử tốt đẹp, về tiền bạc, tài sản lẫn tinh 
thần và thể chất, trong đó bao hàm cả việc kêu gọi người làm 
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điều thiện tốt và ngăn cản người làm điều ác đức tội lỗi, 
truyền dạy kiến thức có lợi, giải quyết những khúc mắc và 
rắc rối của người anh em đồng đạo, giúp đỡ họ vượt qua 
những khó khăn trở ngại, viếng thăm người bệnh, an ủi gia 
đình và thân nhân người chết, hướng dẫn người lầm lạc, ... 
tất cả đều là những việc làm tốt được Allah ra lệnh và sai 
bảo. 

Và ân phước mà Allah dành cho những người làm 
việc thiện tốt là phần thưởng tốt đẹp tương ứng. Allah phán: 

ُن  ﴿ ۡحَ�ٰ ِ�ۡ� َّ ِ ِن إ ۡحَ�ٰ ا]٦٠:اسورواتكمح [ ﴾ ٦َهۡل َجَزآُء �ۡ�ِ

Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt 
ư? (Chương 55 – Arrahman, câu 60). 

Ai làm một điều tốt Allah sẽ ban thưởng cho người 
đó phần thưởng tốt đẹp hơn như Ngài đã hứa: 

﴿  �َِ ِ َِ ُد �لُۡمۡح �ِ�َ ا]٥٨:اسورواتلقمو[ ﴾ ٥َوَ�

Và TA (Allah) sẽ ban thêm cho người làm tốt. (Chương 
2 – Albaqarah, câu 58). 

﴿  ۖ ۖ ة ََ زَِ�ا َو  ٰ�َ َۡ ُ�ۡ واْ � ُن ََ ۡح
َ

أ َن  ُ ِ ّّ ِ ا]٢٦:اسوروايو�س[ ﴾ ّل

Những ai làm tốt sẽ nhận được phần thưởng tốt về việc 
tốt của họ đã làm và sẽ được ban thêm nhiều hơn (công 
đức của họ). (Chương 10 – Yunus, câu 26). 

Và Nabi  giảng giải về phần thưởng được ban 
thêm nhiêu hơn được nói trong câu Kinh này là ân huệ được 
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nhìn ngắm diện mạo của Allah trong Thiên Đàng hạnh phúc 
bất tận. 

Cầu xin Allah phù hộ và hướng dẫn chúng ta luôn là 
những người làm tốt, những người luôn cư xử tốt với mọi 
người!!!. 
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Hãy Tha Thiết Cầu Xin Thiên Đàng Của Allah 
Thiên Đàng của Allah là một phần thưởng vô giá, là 

một nơi của cõi sống vĩnh hằng với niềm hạnh phúc và sung 
sướng bất tận. Chúng ta nhắc đến nó để trái tim của chúng ta 
thèm khát và mong ước đến những gì mà Allah đã chuẩn bị 
dành làm phần thưởng cho những người bề tôi ngoan đạo 
của Ngài, những người luôn tiên phong làm tốt để được sự 
hài lòng của Ngài. 

Thiên Đàng là một phần thưởng vĩ đại, một món quà 
thiêng liêng được ban tặng từ nơi Allah dành cho những ai 
tuân lệnh Ngài, nơi của đời sống mà mọi thứ trong đó chỉ có 
sự hoàn hảo trên mọi sự hoàn hảo. Nabi  nói: 

ْبَدْدُتااقَاَلاتهللاُا«ا
َ
ََااأ ُذَناَسِمَعْتالاَل

ُ
اأ ََ ْتالاَل

َ
اَرأ اَ�ْ�َ ََ اِلَِ�اَماا ََ ِلِعدَاِدىاتك

ا اإِْناِشئْاُْم الافَاقَْمُءلت اََِاٍ ِِ
ْ
اقَل َماَعَ ََ َۖ  ﴿َخ ۡف ََ ُم  ۡعلَ ََ  �َ ن  فَ م ّمِ ۡخِ�َ لَُه

ُ
أ  ٓ ّما

 ٖ�ُ�ۡ
َ

أ  ِ ة َّ ََ  قُ َملُو َ�ۡع  ْ َِما َ�نُوا اتكا د[ا﴾ ١َجَزآَء  َ اوسورو رلتهاا»ا]١٧:
ا.تل ارا

“Allah phán: TA đã chuẩn bị cho các bề tôi ngoan đạo của 
TA những thứ chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa 
có đôi tai nào tưng nghe qua và cũng chưa có một trái tim 
con người phàm tục nào từng hình dung đến. Nếu các 
ngươi muốn thì hãy đọc lời phán của Allah: Không một 
linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã được giấu kín 
dùng làm phần thưởng cho họ về những việc làm thiện 
tốt mà họ đã làm (Chương 32 – Al-Sajdah, câu 17)” 
(Albukhari).  
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Nabi  cũng nói cho biết: 

اِمَ اتّيْ�يَااَلَمااِ�يَهاااَموِْ ُياَسوٍْطا«ا ََنِةاَخْ م
ْ
ا.رلتهاتل اراا»ِكاتْ

“Một chỗ nhỏ chỉ bằng cây roi trong Thiên đàng tốt hơn cả 
thế gian và những gì trong nó” (Albukhari). 

Thiên Đàng là nơi trường tồn không bao giờ biến 
mất, cư dân trong đó sẽ sống mãi không bao giờ chết, và họ 
sẽ không bào giờ mong muốn di chuyển đến một nơi nào 
khác. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

ِم  ﴿ ِحي َ�ۡ اَب � ۡم َعَذ َوقَُٰٰه َو  � وَ�ٰ
ُ ۡۡ ََة � ۡوُ َۡم َّ �ل ِ ۡوَ  إ َۡم ِۡيَها �ل  ََ و وقُ َُذ ُ ََ٥ ﴾ 

ا]٥٦:اسورواتيخان[

Trong đó (Thiên Đàng), họ sẽ không nếm qua cái chết 
nào khác ngoài cái chết lần đầu (ở cõi trần gian); và Ngài 
sẽ bảo vệ họ khỏi sự trừng phạt của Hỏa ngục. (Chương 
44 – Ad-Dukhan, câu 56). 

﴿  َٗ َو ِح َها  ََ َ�ۡن و َ�ۡبُغ  ََ ِۡيَها  َن  ُ ِٰنِ ا]١٠٨:اسورواتكتهف[ ﴾ ١ َ�

Trong đó (Thiên Đàng), họ sẽ sống đời đời và sẽ không 
mong đi nơi khác. (Chương 17 – Al-Kahf, câu 108). 

Sau khi những cư dân Thiên Đàng đã vào Thiên 
Đàng và những cư dân nơi Hỏa ngục đã vào Hỏa ngục thì 
Allah cho các Thiên thần mang cái chết đến dưới hình thể 
của một con cừu lang giữa màu trắng và màu đen tượng 
trưng cho bản chất của cư dân Thiên Đàng và cư dân nơi 
Hỏa ngục. Đại Thiên thần Jibril  cắt cổ con cừu này 
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trước mặt các cư dân Thiên Đàng và Hỏa ngục rồi nói với họ 
như Nabi  đã di huấn: 

َا «
ْ
اتْ ْهَل

َ
اأ اَموَْتايَا افََم اُخلُودم ال اتَلاِر ْهَل

َ
اأ اَلَ�ا ال اَموَْت افََم اُخلُودم ال رلتهاا» َنِة

ا.تل ارا

“Này hởi cư dân Thiên Đàng! Các ngươi sẽ sống mãi mãi 
không bao giờ chết; này hỡi cư dân Hỏa ngục! Các ngươi 
sẽ sống mãi mãi không bao giờ chết.” (Albukhari). 

Nabi  cũng có nói: 

ا«ا ُِ اَشدَابُ َِ ََاَ�ْف اَل ُِ ُِيَابُ اَ�دَْ�ا
ََ ُسا

َ
ََاَ�دْس ََنَةاَ�نَْعُما

ْ
ا.رلتهامالما»َمْ ايَْدُخُلاتْ

“Người nào được vào Thiên Đàng sẽ hạnh phúc, sẽ không 
khổ đau, y phục sẽ luôn mới và tuổi trẻ sẽ mãi còn” 
(Muslim). 

Một trong những điều tôn vinh sự Vĩ Đại và Tối Cao 
của Allah là cầu xin Thiên Đàng của Ngài và phấn đấu nỗ 
lực làm nhiều điều thiện tốt để được vào Thiên Đàng. 

Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

اتهللاِا«ا ِِ ُلابِوَْج
َ
ََنُةااََاُُْاس

ْ
اتْ
َ
ا.لدرلتهاأبوادتا»إَِ

“Chớ đừng cầu xin Allah với diện mạo của Ngài một điều 
gì khác ngoài Thiên Đàng” (Abu Dawood). 

Cầu xin với diện mạo của Allah có hai trường 
hợp: 
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Trường hợp thứ nhất: Cầu xin Allah Thiên Đàng 
với diện mạo hoàn mỹ và rất mực cao quý của Ngài hoặc 
những điều khiến đến gần với nó. Trường hợp này là được 
phép.  

Một trong những điều tôn vinh sự Vĩ Đại và Tối Cao 
của Allah là cầu xin Ngài với diện mạo của Ngài ban cho 
Thiên Đàng như nói: Lạy Allah, với diện mạo hoàn mỹ và 
cao quý của Ngài bề tôi cầu xin Ngài Thiên Đàng, hoặc lạy 
Allah, với diện mạo hoàn mỹ và cao quý của Ngài bề tôi cầu 
xin Ngài phù hộ cho bề tôi biết tuân lệnh Ngài và từ bỏ 
những điều Haram. 

Trường hợp thứ hai: Với diện mạo của Allah, cầu 
xin Ngài một điều gì đó của cõi trần gian, trường hợp này là 
Haram làm giảm sút Tawhid của một người bề tôi, bởi lẽ 
diện mạo của Allah rất Vĩ Đại, vĩ đại hơn những thứ gì trên 
cõi trần này. Thí dụ cho trường hợp này chẳng hạn một 
người cầu xin, nói: Lạy Thượng Đế, với diện mạo hoàn mỹ 
và cao quý của Ngài, bề tôi cầu xin Ngài hãy ban cho bề tôi 
một căn nhà đẹp. 

Cầu xin với diện mạo của Allah một thứ gì khác 
ngoài Thiên Đàng là một trong những điều cấm làm giảm sút 
Tawhid của người bề tôi, phủ nhận sự tôn vinh Allah, Đấng 
Tối Cao. 

Không được phép yêu cầu hoặc hỏi xin tạo vật bởi 
diện mạo của Allah mà cho rằng đó là tôn vinh sự Vĩ đại và 
Tối Cao của Allah, chẳng hạn như một người nói: Với diện 
mạo của Allah tôi xin hãy ăn cùng với tôi. 

Và Hadith cũng là bằng chứng khẳng định rằng 
Allah có sắc diện và sắc diện của Ngài hoàn mỹ và vĩ đại. 
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Quả thật, Allah đã phán rằng Thiên Đàng có nhiều 
cấp bậc và cư dân trong đó được phân chia theo cấp độ khác 
nhau. Ngài phán: 

ۡؤِمنٗ  ﴿ ُۡ ِۦ  ِه ُ
ۡ

ن ََُ ۡد َوَم قَ َ ٰ ا  ُٰت �ۡلُع ََ َر �ّ ُم � َِك لَُه س ٰ َٓ ْو
ُ

ِٰت فََ ََ ِ ّ�ٰل �ل ِمَل   ﴾٧َع
ا]٧٥:اطِاسورو[

Và ai đến trình diện Ngài (Allah) như một người có đức 
tin và đã làm việc thiện thì đó là những người sẽ được 
ban thưởng cho những cấp bậc ưu hạng. (Chương 20 – 
Taha, câu 75). 

Nabi  nói: 

ا اَِمَ ابِاهللاِا« الَااَمْ  َمَو ََ اتك قَاَ 
َ
اَلأ اَل�َِمُسوِلِ اَعَ اَحّقا اَكَن ال اَرَمَلاَن اَ  ْنااتهللاِاََ

َ
أ

ََنَةاَجاَهَداِكاَسِبيِلا
ْ
اتْ ُِ اِ�يَهاااتهللاِايُْدِخلَ اتلَِلاُلِيَ ِِ رِْ 

َ
ْلاَجلََساِكاأ

َ
َ�َقاكُوتا.ا»الاأ

ا ارَُسوَل ااتهللاِايَا اتَلاَس انُبَّاُ فََم
َ
اأ ا. اقَاَل اِما« ََنِة

ْ
اتْ اِك بَاإَِن

َ
اأ اَدرََجٍة اتهللاُائََة اَدَها

ُمَ اِهِديَ اِكاَسِبيِلا
ْ
رِْ الافََِِذتااتهللاِاكِل

َ
اتكَاَماِءاَلتأل اَكَمااَ�ْ�َ اتَيرََجاَْ�ِ لاَمااَ�ْ�َ

ُا
ْ
ل
َ
اَبْمُشااُماتهللاَاَسس ُِ َرتُهافَْوقَ

ُ
ََنِةالاأ

ْ
اتْ ْعَ

َ
ََنِةاَلأ

ْ
لَْسُطاتْ

َ
اأ ُِ ِفْمَدلَْسالافَِِنَ

ْ
كُوُهاتل

َ
فَاْسس

ااتكمَْحَِ ا ََنِة
ْ
اتْ ْ�َهاُر

َ
اأ اَ�َفَ ُم ُِ اَلِمنْ ال ا» ا. ِِ �ِي

َ
اأ اَ�ْ  افُلَيٍْح اْ�ُ  اُمََمُد اقَاَل ا« ُِ َلفَْوقَ

ََنةِااَبْمُشاتكمَْحَِ ا
ْ
ْ�َهاُراتْ

َ
اَ�َفَ ُماأ ُِ ا.رلتهاتل اراا»ا َلِمنْ

“Ai có đức tin nơi Allah và Thiên sứ của Ngài, rồi dâng lễ 
nguyện Salah, nhịn chay Ramadan thì Allah phải thu 
nhận y vào Thiên Đàng cho dù y có đi chiến đấu cho con 
đường chính nghĩa của Allah hay chỉ ngồi ở nơi mà y 
được sinh ra.” Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

605 

Chúng tôi sẽ báo tin vui cho mọi người. Người  nói tiếp: 
“Quả thật, Thiên đàng có cả thảy một trăm bậc cấp, bậc 
cấp cao nhất Allah dành cho những người chiến đấu vì 
chính nghĩa của Allah, và khoảng cách giữa hai cấp bậc 
giống như khoảng cách giữa trời và đất. Bởi thế, khi nào 
các ngươi cầu xin Allah thì các ngươi hãy cầu xin Ngài 
bậc cấp Firdaus bởi quả thật nó là trung tâm và là bậc cấp 
cao nhất trong Thiên Đàng và bên trên nó là chiếc Ngai 
Vương (Arsh) của Đấng rất mực Độ Lượng và nó cũng là 
nơi bắt nguồn của các dòng sông nơi Thiên Đàng.” 
(Albukhari). 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

﴿  َِ َجّنَتا ِۦ  ِه َرّ� َم  ا َُ َخاَف َم ۡن  ا]٤٦:اسورواتكمح [ ﴾ ٤َولَِم

Và người nào sợ trình diện trước Thượng Đế của y thì 
sẽ được ban cho hai ngôi vườn Thiên Đàng. (Chương 55 
– Arrahman, câu 46). 

﴿  َِ َما َجّنَتا ونِِه َُ ن  ا]٦٢:اسورواتكمح [ ﴾ ٦َوِم

Và ngoài hai (ngôi vườn Thiên Đàng) đó có hai ngôi 
vườn Thiên Đàng khác. (Chương 55 – Arrahman, câu 62). 

Và hai ngôi vườn Thiên Đàng mà những người được 
đi vào trước tiên có hai dòng nước suối chảy như Allah đã 
phán: 

يۡ ﴿ َما َ� َِ ِۡيِه َ�ا َِ ۡ ََ  َِ  ]50:اسورواتكمح [ ﴾ ٥َنا

Trong hai ngôi vườn Thiên Đàng có hai dòng suối 
chảy. (Chương 55 – Arrahman, câu 50). 
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Còn hai ngôi vườn Thiên Đàng mà những người đi 
vào sau cùng được mô tả có hai dòng nước mạch phún lên, 
Allah phán: 

َما �َ  ﴿ َِ ِۡيِه َتا َخ َّضا َِ ن َنا  ]66:اسورواتكمح [  ﴾ ٦ۡي

Trong hai ngôi vườn Thiên Đàng có hai dòng nước 
mạch phun lên dồi dào. (Chương 55 – Arrahman, câu 66). 

Và chỗ ở cấp cao nhất nơi Thiên Đàng (Alwasi-lah) 
chỉ dành riêng cho một người duy nhất đó là Nabi của chúng 
ta, Muhammad  như Người đã nói: 

َقائَِمِةاِِتا«ا
ْ
َمِواتل ََ هِاتَيْبَوِواتَلاَمِةاَلتك ِِ َمْ اقَاَلاِحَ�اَُْاَمُياتلَّدتَءاتكلَُهَمارََ اَه

ُا
َ
ال اَحلَْت ال ُِ الََبْدرَ ِى

َ
اتل اَمُْموًدت اَمَقاًما ُِ اَلتْ�َعثْ َفِليلََة

ْ
اَلتل وَِسيلََة

ْ
اتك اُمََمًدت

ِقيَاَمِةا
ْ
ا.رلتهاتل اراا»َشَفاَبِلايَْوَ اتل

“Người nào sau khi nghe Azan nói (Ollo-humma Rabbi 
hazihid da’watit ta-mmah wassola-til qo-imah a-ti 
Muhammadan alwasi-lah wafadhi-lah wab’athhu maqo-
man mahmu-danil lazhi wa’adtah – Lạy Allah, Thượng Đế 
của lời kêu gọi hoàn hảo và sự bằng an phúc lành, xin hãy 
ban cho Muhammad Alwasi-lah ân phúc (cấp cao nhất nơi 
Thiên Đàng) và xin hãy đưa Người lên vị trí đáng ca ngợi 
nhất mà Ngài đã hứa ban cho Người) thì người đó sẽ nhận 
được sự cầu xin ân xá của Ta ở Ngày Phục Sinh.” 
(Albukhari). 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 
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﴿  ْ وا ُُ َّ � ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ ِهِۦ َ�ٰ بِيل �َ  ِِ  ْ وا ُد ٰهِ ََ َو َة  ۡوَِ�يلَ ِ �ل ه ۡ ََ ِ ْ إ ٓوا َتُغ َۡ َو�  َ َّ �
 ََ و ۡفلُِح َُ ۡم  ا]٣٥:اسورواترائدو[ ﴾ ٣لََعّلُ�

Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính sợ 
Allah và hãy tìm phương cách hướng về Ngài và hãy 
chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài để may ra 
các ngươi được thành đạt. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
35). 

Kính sợ Allah là tránh xa những điều tội lỗi, bất tuân 
và vô đức tin, chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Allah 
là nỗ lực đấu tranh chống lại những kẻ chống phá con đường 
Islam, còn tìm phương cách hướng về Ngài là nỗ lực phấn 
đấu thực hiện theo giáo lý của Islam bằng cả đức tin Iman, 
chăm năng cầu nguyện Allah với các tên gọi hoàn mỹ và các 
thuộc tính Tối Cao và Vĩ Đại của Ngài, và đây là cách tốt 
nhất trong các phương cách hướng về Ngài. 

Người Muslim có đức tin phải thường xuyên cầu 
nguyện Allah bởi các tên gọi và các thuộc tính của Ngài qua 
các việc làm ngoan đạo và thiện tốt. 

Người nào cầu xin một tạo vật nào đó và cho rằng 
tạo vật đó có khả năng làm chiếc cầu nối giữa y với Allah thì 
y là kẻ làm điều Shirk. Bởi lẽ, người Muslim không cần phải 
thông qua bất cứ tạo vật nào khi cầu nguyện Allah mà chỉ 
cần cầu nguyện Ngài qua nhiều hành đạo như nhiều Sujud, 
Ruku’a, đọc Qur’an, tụng niệm và cư xử quan hệ tốt đẹp với 
mọi người trong đó, đặc biệt là hiếu thảo và ăn ở tử tế với 
cha mẹ và luôn giữ gìn tình máu mủ thân tộc, người Muslim 
hãy nên cầu nguyện Allah bằng cả lòng khát vọng, tha thiết 
mong mỏi, tin tưởng và tràn đầy hy vọng nơi Ngài, hãy cầu 
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nguyện Ngài bằng tình yêu thương dành cho Nabi  và 
nhiều Salawat cho Người. 

Người nào nhiều Salawat cho Nabi  thì Allah sẽ 
phù hộ cho người đó thật nhiều bởi lẽ Người  có nói: 

َا«ا َ�اَعَ ََ َ�اتهللاُااَمْ ا ََ ِِااَلتِحَدًوا تاابَِهااَبلَيْ ا.رلتهامالما»َبْاً

“Ai Salawat (cầu xin phúc lành và bằng an) cho Ta một 
lần Allah sẽ Salawat (ban phúc lành và bằng an) cho 
người đó mười lần” (Muslim). 

Như vậy, người Muslim có đức tin hãy tha thiết cầu 
xin Allah ban cho Thiên Đàng, hãy cầu nguyện Ngài bởi các 
tên gọi hoàn mỹ và các thuộc tính Tối Cao và Vĩ Đại của 
Ngài qua các việc làm ngoan đạo, các việc làm thiện tốt và 
qua các hành động tránh xa và từ bỏ những điều Haram. 

Cầu xin Allah thu nhận chúng ta vào Thiên Đàng 
của Ngài!!!. 
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Nói Về Cách Dùng Từ “Phải Chi, Giá Mà, Giá 
Như” 

Con người trên thế gian này thường phải đối mặt với 
nhiều sự việc không mong muốn, một số người phải đương 
đầu với nhiều trở ngại khó khăn, có lúc họ không thể vượt 
qua được những trở ngại và khúc mắc do kiến thức yếu kém 
và không đủ khả năng hoặc do không hiểu được trọn vẹn sự 
việc. Cũng chính vì vậy mà họ thường nghĩ rằng phải chi 
mình làm thế này thế nọ thì sự việc sẽ tốt hơn, họ thường 
tiếc nuối và không hài lòng về những điều Allah đã an bài, 
họ thường dùng từ “phải chi, giá mà, giá như” để tỏ thái độ 
tiếc nuối và nghịch lại với sự an bài và định đoạt của Allah. 

Quả thật đã có nhiều bằng chứng giáo lý Islam cấm 
đoán và trách cứ những ai có thái độ nghịch lại với những sự 
việc đã xảy vì đã được Allah an bài và sắp đặt bởi vì nó biểu 
hiện sự không biết kiến nhẫn và chịu đựng, luôn tỏ ra tiếc 
nuối về những thứ đã mất không nằm trong sự kiếm soát của 
con người. Bởi thế, việc cấm dùng từ “Phải chi, giá mà, giá 
như” là mong muốn người bề tôi biết chấp nhận và hài lòng 
với điều được Allah an bài và sắp đặt. 

Việc dùng từ “Phải chi, giá mà, nếu như” có hai 
trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: Được phép dùng cho điều ở 
tương lại và điều ở quá khứ với lòng mong muốn điều tốt 
đẹp, được hướng dẫn và học hỏi. Chẳng hạn như một người 
nói: “Nếu như Allah ban cho tôi nhiều tiền thì tôi sẽ chi 
dùng nó cho từ thiện”, hoặc “Phải chỉ tối qua tôi cũng đến 
nghe thuyết giảng thì tôi đã học hỏi được nhiều điều hữu ích 
rồi”. 
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Trường hợp thứ hai: Haram, không được phép 
dùng để nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ với 
một tâm trạng không hài lòng và chống đối lại với sự an bài 
và sắp đặt của Allah. Chẳng hạn như một người nói: “Phải 
chi tôi không đi xa thì đã không xảy ra sự việc như thế này” 
hoặc “Giá mà anh ấy chịu nghe lời tôi thì sự việc đâu đến 
nỗi”. 

Trường hợp thứ hai này thuộc những điều Haram 
làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Quả thật, Allah đã trách cứ và không hài lòng với 
những kẻ Muna-fiq trong trận chiến Uhud về việc họ đã có ý 
chống lại vợi sự sắp đặt và an bài của Ngài khi mà họ bị thất 
bại và bị giết. Allah phán: 

﴿  ۖ ء ۡ�َ  َِ ۡۡ َ ۡۡ َن � َا ِم َّ  ََ َۡو َ� ََ ل ُو ول ُُ �َ  ۗ ا َن قُتِۡلَنا َ�ُٰه اِلابممتن[ ﴾ ّما  :اسورو
ا]١٥٤

Chúng (những kẻ Muna-fiq) nói: Phải chi chúng ta 
được đưa ra ý kiến trong sự việc thì chúng ta đâu đến nỗi 
bị giết nơi đây. (Chương 3 – Ali’Imran, câu 154). 

Allah đã phán cho những người Muna-fiq rằng quả 
thật một khi Ngài đã định đoạt và an bài phải bị giết thì 
không một ai có thể thoát khỏi cái chết dù y có nằm ngủ tại 
nhà của y đi chăng nữa: 

عِِهۡمۖ قُل لّ  ﴿ اِج َض َۡ ۡتُل إَِ�ٰ  َُ ُم �ۡل َن ُكتَِب َعلَۡيِه ُ ِ َّ � َز  َ�َ ۡم لَ وُُِ� ُي َُ  ِِ ۡم   ﴾ ۡو ُكنُت
ا]١٥٤:اسورواِلابممتن[
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Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Dẫu các ngươi có nằm 
ở tại nhà của các ngươi đi chăng nữa thì một khi ai đó đã 
tới số chết thì nhất định y phải bước ra ngoài để đến chỗ 
chết”. (Chương 3 – Ali’Imran, câu 154). 

Sự sắp đặt và định đoạt của Allah một khi đã được 
an bài thì chắc chắn nó phải xảy ra theo ý của Ngài, không 
một ai hay bất cứ điều gì có thể nằm ngoài sự an bài của 
Ngài. 

Allah cũng đã phán thông tin về những kẻ Muna-fiq 
khi họ nói với những ai ra trận cùng với Thiên sứ của Ngài 
trong trận chiến đó: 

﴿  ْۗ وا ُقتِلُ َما  نَا  و َطاُع
َ

أ َۡو  ْ ل وا ُد َوَ�َع ۡم  ٰنِِه َٰ ۡخ ِ�ِ ْ ُوا َن قَال ُ ِ َّ ابممتن[ ﴾ � اِل :اسورو
168[ 

Những ai nói về các anh em (Muslim) của chúng trong 
lúc chúng ngồi yên ở tại nhà của chúng: “Phải chi họ 
nghe lời của chúng ta thì đâu đến nỗi phải bị giết”. 
(Chương 3 – Ali’Imran, câu 168). 

Tức những kẻ Muna-fiq nói rằng phải chi những 
người Muslim, những người ra trận cùng với Thiên sứ của 
Allah, chịu nghe lời của họ ngồi ở nhà giống như họ thì 
những người Muslim đó đâu phải bị giết. Allah đã phán trả 
lời lại họ rằng họ hãy thử chống cự lại cái chết xem một khi 
nó đến với họ: 

َِ�  قُۡل  ﴿ ِٰد� ََ ۡم  ُكنُت ۡوَ  إَِ  َۡم ُم �ل �ُ َِ نُف
َ

أ ۡن  �َ ْ وا رَُء َۡ اِلا[ ﴾ ١فَٱ سورو
ا]١٦٨:ابممتن
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Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Nếu các ngươi nói 
đúng sự thật thì các ngươi hãy xoay cái chết đi khỏi mình 
các ngươi một khi nó đến với các ngươi xem. (Chương 3 
– Ali’Imran, câu 168). 

Hai câu Kinh vừa nêu trên cho thấy rằng câu nói với 
từ điều kiện “Phải chi” là chiếc chìa khóa của sự buồn phiền 
và không hài lòng, biểu hiện sự mong muốn chống chọi lại 
với định mệnh và số phận mà Allah đã an bài, và đó là thuộc 
tính và bản chất của những người Muna-fiq. 

Sheikh Abdurrahman Assa’di  nói: Khi một 
người bề tôi gặp phải một tai ách nào đó thì y chớ đừng cho 
rằng tại vì y đã bỏ lỡ những nguyên nhân gì đấy mà y nghĩ 
rằng chúng sẽ mang lại điều tốt đẹp hơn nếu như y thực hiện 
chúng, mà y phải nên tịnh tâm khẳng định đó là sự sắp đặt 
và an bài của Allah để con tim y luôn được tăng cường và 
vững chắc đức tin Iman và y sẽ cảm thấy thanh thản và an 
bình trong lòng. Bởi quả thật từ điều kiện “Phải chi” trong 
trường hợp này sẽ mở cửa cho Shaytan nhảy vào làm giảm 
mất đức tin Iman của y nơi sự tiền định của Allah đồng thời 
sẽ mở cánh cửa đau buồn sầu muộn khiến trái tim của y trở 
nên yếu đuối. 

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

ا َقوِّىا«
ْ
اتل ُمْؤِمُ 

ْ
حَااتك

َ
اَلأ اتهللاِاَخْ م

َ
اإِل ااِّ اَخْ م ث ُُ ا َِ اَل اتكَلِعيِف ُمْؤِمِ 

ْ
اتك ِمَ 

اَمااَ�نَْفُعَكاَلتْساَعِا افََماَ�ُقْلاكَْوااْ ابِاهللاِاتْحمِْصاَعَ ءم ابََكاَشْ ََ
َ
اَ�ْعِ ْزاَلذِْناأ ََ َل
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َِا اَلَ� ت َِ اَك اَكَن ُت
ْ
اَ�َعل ّّ

َ
اتن اتهللاِا. اقََدُر اقُْل  ْ ِِ

افَِِااَللَ اَ�َعَل اَشاَء اَ�ْفاَُحاَلَما اكَْو َن
اِنا ََ ا.رلتهامالما»َ�َمَلاتكَشيْ

“Người có đức tin vững mạnh tốt và được yêu thương ở 
nơi Allah nhiều hơn người có đức tin mềm yếu trong mọi 
sự việc. Do đó, ngươi hãy luôn giữ gìn điều mang lại hữu 
ích cho ngươi, hãy cầu xin sự phù hộ nơi Allah và đừng 
yếu đuối, nếu có một điều không tốt lành nào đó xảy đến 
với ngươi thì ngươi chớ đừng nói phải chi tôi làm thế này 
thì sự việc sẽ thế này thế nọ, mà ngươi hãy nói “Allah định 
đoạt và an bài điều gì Ngài muốn”. Quả thật, từ “phải chi” 
là chiếc chìa khóa mở cửa cho Shaytan nhảy vào.” 
(Muslim). 

Có nghĩa là khi có một sự việc xảy đến không như ý 
muốn mặc dù đã có sự nỗ lực bằng sự tính toán và khả năng 
thực hiện thì chớ đừng nói phải chi tôi làm thế này thì sự 
việc đã trở nên thế này thế kia bởi lẽ sự thành hay không 
thành và thành như thế nào, ra làm sao đều là do sự sắp đặt 
và an bài của Allah, Ngài là Đấng định đoạt điều gì Ngài 
muốn và điều gì Ngài đã định thì chắc chắn xảy ra không có  
gì cưỡng lại được, cho nên, khi gặp phải một sự việc không 
như ý muốn thì hãy nói: “Allah định đoạt điều gì Ngài 
muốn”. 

Ibnu Qayyim  nói: Người bề tôi khi gặp phải một 
điều mất mát thì y sẽ có hai trường hợp: trường hợp của sự 
yếu đuối và đó là việc làm của Shaytan, sự yếu đuối sẽ đưa y 
đến với từ “Phải chi, giá mà, giá như” một cách vô nghĩa 
chẳng ích lợi gì, hơn nữa nó còn là chiếc chìa khóa mở ra để 
đón nhận sự “than phận trách đời” và những thất vọng đau 
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buồn. Đây là hành động của Shaytan, Nabi  cấm mở cửa 
cho nó bước vào và Người ra lệnh phải theo trường hợp thứ 
hai đó là nhìn nhận về số mệnh được an bài, nó sẽ lưu ý và 
nhắc nhở y rằng điều gì được an bài cho y thì chắc chắn đạt 
được nó không ai có thể ngăn cản được. 

Hadith chỉ dạy người tín đồ Muslim phải có đức tin 
Iman nơi số mệnh đã được Allah định sẵn. Hadith là bài học 
mà người bề tôi Muslim phải giữ lấy và luôn ghi nhớ trong 
tim. Nó hàm chứa sự khẳng định  việc an bài và sắp đặt của 
Allah về mọi sự việc trong vũ trụ này và lưu ý vào sự thờ 
phượng Allah duy nhất. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói về ý nghĩa 
Hadith vừa nêu trên: Chớ đừng yếu đuối trước các sự việc, 
đừng hoảng sợ và thất vọng trước sự việc đã được an bài, và 
trong nhân loại có người đã hội tụ hai điểm xấu này (yếu 
đuối thiếu nghị lực và luôn hoảng sợ và thất vọng trước sự 
việc không tốt lành đã được an bài). Bởi thế, Nabi  sai 
bảo hãy biết gìn giữ điều hữu ích và cầu xin Allah phù hộ, sự 
sai bảo này mang tính bắt buộc và cũng mang tính khuyến 
khích; và Người cũng ngăn cấm sự yếu đuối thiếu nghị lực 
nói:  

َعْ زِااإَِناتهللاَا«ا
ْ
اتل ا.رلتهاأبوادتلدالأحدا»ايَلُوُ اَعَ

“Quả thật, Allah khiển trách người yếu đuối thiếu nghị 
lực” (Abu Dawood, Ahmad). 

Do đó, người bề tôi phải chấp nhận hành động của 
bản thân, đừng ảo vọng đến điều đã không thể xảy ra bởi đó 
là sự yếu đuối và Allah khiển trách người có tính thần yếu 
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đuối như thế, Ngài chỉ yêu quý người luôn giàu nghị lực biết 
đứng dậy tìm các nguyên nhân, các động cơ hữu ích cho một 
hành động tốt đẹp khác. 

Mệnh lệnh bảo phải biết kiên nhẫn chịu đựng và 
ngăn cấm sự yếu đuối về tinh thần cũng như đức tin Iman có 
rất nhiều trong Qur’an và Sunnah. Và con người phải luôn 
trong hai điều này: y phải hành động và luôn nỗ lực cùng với 
sự cầu xin Allah phù hộ, không yếu đuối và thiếu nghị lực; 
còn khi nào có điều gì xảy đến không nằm trong phạm vi 
kiểm soát của y thì y sẽ kiên nhẫn chịu đựng, không hoảng 
sợ và quá lo âu. 

Kiên nhẫn chịu đựng là bắt buộc, hài lòng chấp nhận 
là cấp độ cao, và đức tin Iman vào số mạng đã định sẵn là 
bổn phận và nghĩa vụ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 ا﴿
َ ۡۡ � ِِ ةٖ  يَب ِص ن َم َب ِم ا َّ َ

أ َ َمآ 
َ

أ ن َ�ۡبِل  ٰٖب ّمِ ََ ِ ِِ ك  َّ ِ ۡم إ �ُ َِ نُف
َ

أ  ٓ ِِ  ََ َو  ِِ ض
 ۖ � َِ َ �  ِ َّ َ�ٰلَِك َ�َ �  َّ ِ ۚٓ إ َها

َ
أ َ�ۡ ْ ََِمآ  ٢َّ وا ََُح ۡف ََ  ََ َو ۡم  َفاَُُ� ٰ َما  َ�َ ْ ۡوا �َ

ۡ
ََُ �َ ۡي َُ ِ ّل

ٍر  و َفُخ   ٖ َتا ۡ ُُ  ّ�ُ َِب  �ُ ََ  ُ َّ َو� ۡمۗ  اَُُٰٰ�  ]٢٣لاا٢٢:ااتلديدوسور[ ﴾  ٢َء

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm 
vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép 
trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể 
hiện nó. Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. Để 
cho các ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng 
cuống quýt về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và 
Allah không yêu thương những kẻ khoác lác khoe 
khoang. (Chương 57 – Al-Hadid, câu 22, 23). 
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Người bề tôi không phải được lệnh xem xét và nhìn 
vào định mệnh lúc hành động mà y chỉ được lệnh nhìn nhận 
nó khi có tai họa, khổ nạn hay một điều gì đó không như ý 
muốn xảy đến mà y không cưỡng lại được mặc dù y đã nỗ 
lực hết khả năng của mình. Allah phán: 

﴿  ۗ ِ َّ � َِ َۡ ِ ِِ َ  َّ ِ إ ٍة  ِصيَب ن َم اَب ِم َّ َ
أ  ٓ دِ  َما َ�ۡه  ِ َّ ِٱ ن  َ ُۡؤِم ن ُ ۥۚ  َوَم ُه سوروا[ ﴾ قَۡلَب
ا]١١:اتلغاب 

Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của 
Allah. Và ai tin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm 
lòng của y. (Chương 64 – Attaghabun, câu 11). 

Alqamah nói: Đó là người đàn ông gặp phải khổ nạn 
và y biết rằng đó là điều được định đoạt và an bài từ nơi 
Allah, thế là y hài lòng và chấp thuận nên đã được hướng 
dẫn đúng đường. 

Còn riêng về lời của Nabi  khi Người nói: 

َمْمُ�ُهْمابِاكّاَوتِكا«ا
َ
َمِلاأل

ُ
اأ اَعَ َُ ُش

َ
ْناأ
َ
ََاأ ا.رلتهاتل اراا»كَْو

“Nếu không sợ gây khó khăn cho cộng động tín đồ của Ta 
thì chắc chắn Ta đã ra lệnh cho họ phải dùng Siwak (dùng 
một loai cây trầm để đánh chà răng miệng)” (Albukhari). 

“Nếu” ở đây là nói về sự việc ở tương lai chứ không 
phải là sự chống lại định mệnh đã được Allah sắp đặt, và lời 
nói của Người  trong Hadith này chỉ mang tính chất thông 
tin về ý của Người muốn thực hiện việc ra lệnh cho các tín 
đồ dùng Siwak nếu như không có điều cản trở “sợ gây khó 
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khăn cho họ”, lời thông tin này giống như lời của Người  
trong một Hadith khác: 

ُتاَمَياتَلاِسا«ا
ْ
َلَل
َ
َهْدَىالاَلل

ْ
ْمِمىاَمااتْساَْدبَْمُتاَمااُسْقُتاتك

َ
ُتاِمْ اأ

ْ
اتْساَْقدَل كَِو
ا.رلتهاتل اراا»ِحَ�اَحلّوتا

“Nếu Ta còn cơ hội gặp lại điều này (Hajj) thì Ta sẽ không 
giết tế mà sẽ tahleel (hoàn thành các nghi thức Hajj để 
được sinh hoạt tự do bình thường trở lại) cùng với mọi 
người”. (Albukhari). 

Như vậy, đây chỉ là lời nói mang tính chất thông tin 
về ý muốn trên các sự việc nếu được diễn ra ở tương lai, 
không một tranh cãi nào về sự được phép nói kèm theo từ 
điều kiện trong trường hợp như thế này, mà việc ngăn cấm ở 
đây là cấm dùng từ chỉ điều kiện mang ý nghĩa chống lại 
định mệnh mà Allah đã sắp đặt và an bài hoặc có suy nghĩ 
rằng nếu làm thế này thế kia sẽ thay đổi được vận mệnh, và 
các từ chỉ điều kiện trong trường hợp này thường là “phải 
chi, giá mà, giá như” để nói về những điều đã được Allah 
an bài. 

Cầu xin Allah soi sáng và hướng dẫn các bề tôi của 
Ngài luôn đúng đắn và ngay chính trong lời nói, tư tưởng 
cũng như trong hành động!!!. 
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Nói Về Việc Chửi Rủa Gió 
Những cơn gió là một trong các dấu hiệu vĩ đại nhất 

của Allah về quyền năng tối cao của Ngài. Bản chất của gió: 
thổi, yên tĩnh, nhẹ nhàng, mạnh bạo và dữ dội, tất cả đều là 
mục đích của Allah. Gió là một hiện tượng hữu ích cho cuộc 
sống của vũ trụ trong đó có con người. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  � ٗو ۡر ََ ِٰت  ََ ِ ٰر َّ ا]١:اسورواتلتر�ات[ ﴾ ١َو�ل

Thề bởi các trận gió phân tán (Chương 51 – Adh-Dha-
riyat, câu 1). 

Các trận gió phân tán các cơn mưa, phân tán những 
hạt bụi (thổi sách bụi bẩn), phân tán các loại thực vật và 
phân tán những gì phía trên nó, đó là những đám mây chứa 
mưa. 

﴿  � َٗ وِۡق ِٰت  ِٰمَ� ََ  ]2:اسورواتلتر�ات[ ﴾ ٢فَٱۡل

Và những đám mây mang nặng hạt mưa (Chương 51 – 
Adh-Dha-riyat, câu 2). 

Gió tồn tại một cách nhẹ nhàng giữa trời và đất, có 
thể cảm giác được nó khi nó thổi nhưng không thể nhìn thấy 
hình dạng của nó, nó di chuyển trong trời đất bao la, các loài 
chim nhờ nó mà có thể dang những đôi cánh của chúng bay 
lượn trên không trung giống như các loài sinh vật bơi lội nhẹ 
nhàng trong biển cả, và những con sóng trên sông, trên biển 
lớn nhỏ đều do các cơn gió. 
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Nếu muốn, Allah khiến cho gió chuyển động mang 
lại ân phúc như Ngài cho nó lùa những đám mây mưa mang 
lại phúc lộc cho mặt đất, và nếu muốn Ngài khiến cho nó 
chuyển động dữ dỗi thành một tai họa khủng khiếp để trừng 
phạt hay để thử thách ai Ngài muốn, Ngài có thể khiến nó 
thành những trận bảo dữ tợn, những cơn xoáy ác liệt, những 
đợt lũ tràn ngập chỉ có sự tàn phá và hủy diệt. 

Allah là Đấng đã tạo hóa vũ trụ, Ngài chi phối và 
điều hành nó theo ý của Ngài, Ngài di chuyển những cơn 
gió, chế ngự các đám mây, cho mưa rơi xuống và làm mọc 
lên cây cối và hoa quả. Tất cả mọi hiện tượng, mọi hoạt 
động của mọi sự vật trong vũ trụ đều mang một ý nghĩa từ 
nơi Ngài, Ngài là Đâng Ân Phúc, là Thượng Đế của vũ trụ 
và muôn loài. 

Quả thật, giáo lý Islam đã nghiêm cấm việc chửi rủa 
các cơn gió bởi mọi hoạt động của chúng đều nằm trong sự 
chi phối và điều hành của Allah, chúng chỉ diễn ra khi được 
lệnh của Ngài. 

Ông Abu Ka’ab  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

اََاُا«ا هِاََ ِِ اَه كَُكاِمْ اَخْ ِ
َ
ُهَماإِنَاا�َْاس

َمُهوَناَ�ُقوكُوتاتكلَ ِْ ْ�اُْماَماارَ
َ
ّدوتاتكّم�َحافََِِذتاَرأ

اَماا اتكّم�ِحاَلَشّ هِ ِِ اَه ابَِكاِمْ اَشّ اَلَ�ُعوُذ ِِ ِمَمْتابِ
ُ
اأ اَما اَمااِ�يَهاالََخْ ِ تكّم�ِحالََخْ ِ

ا ِِ ِمَمْتابِ
ُ
اَمااأ ا.تهاتلتمِارلا»ِ�يَهااَلَشّ

“Các ngươi chớ đừng chửi rủa cơn gió, nếu các ngươi gặp 
những điều không mong muốn thì các ngươi hãy nói: Lạy 
Allah, bầy tôi xin Ngài điều tốt lành từ cơn gió này, điều 
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tốt lành trong nó và điều tốt lành trong những gì mà nó 
được lệnh; và bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở khỏi 
những điều xấu từ cơn gió này, điều xấu trong nó và điều 
xấu trong những gì nó được lệnh.” (Tirmizhi). 

Có nghĩa là các ngươi đừng chửi các cơn gió, đừng 
nguyền rủa chúng khi các ngươi gặp phải thiệt hại từ chúng, 
bởi lẽ chúng là tạo vật của Allah, chính Ngài đã điều hành và 
chi phối chúng, chúng chỉ thổi theo ý muốn và quyền năng 
của Ngài. Do đó, không được chép chửi rủa chúng vì chửi 
rủa chúng là chửi rủa Đấng đã tạo ra chúng và điều hành chi 
phối chúng. 

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

ا اتهللاِا« اَرْلِم اِمْ  افَااتكّم�ُح ْ�اُُموَها
َ
اَرأ تِ افََِِذت

َِ َع
ْ
ابِال ِت

ْ
اَلرَس ابِاكمَْحَِة ِت

ْ
اََُاّدوَهاارَس َم

َهااالََسلُوتاتهللاَا اِمْ اَشّ ِِ لتابِ
ُِ ا.تب اماجِرلتهاأحدالأبوادتلدالا»َخْ ََهااَلتْساَِعي

“Gió đến từ nơi Allah, nó đến mang theo ân phúc và sự 
thương xót nhưng nó cũng đến mang theo sự trừng phạt 
và khổ nạn. Bởi thế, khi các ngươi gặp chúng thì các 
ngươi chớ đừng chửi rủa chúng mà hãy cầu xin Allah 
điều tốt đẹp ở nơi chúng và cầu xin Ngài che chở tránh 
khỏi điều xấu từ chúng.” (Ahmad, Abu Dawood, và Ibnu 
Ma-jah). 

Nabi  cũng có nói trong một Hadith khác: 

ْهٍلارََجَعِتاتكلَْعنَُةا«ا
َ
ابِس ُ
َ
اَمْ الََعَ اَشسْئًاالَسَْسال ُِ اَلذِنَ

ُموَروم
ْ
َعِ اتكّم�َحافََِِ�َهااَمس

ْ
ارَل ََ

ا ِِ ا.دتلدرلتهاتلتمِاالأبواا»َبلَيْ
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“Chớ đừng nguyền rủa gió bởi quả thật nó đến theo mệnh 
lệnh, và quả thật người nào nguyền rủa một thứ gì đó mà 
nó không có người chịu trách nhiệm thì sự nguyền rủa đó 
sẽ quay trở lại lên người y” (Tirmizhi, Abu Dawood). 

Một trong những điều tốt lành mà gió mang đến là 
giúp cây giao phối (hoa thụ phấn), giúp tàu thuyền di 
chuyển, làm lửa cháy, xua đuổi các dịch bệnh, làm mất đi cái 
nóng, loại bỏ mùi hôi thối, ... và một trong những điều thiệt 
hại mà gió mang lại là làm ngả cây cối, làm sụp đổ nhà cửa, 
gởi đến những cơn nóng hay nhưng cơn rét lạnh hoặc những 
côn trùng gây hại, ... và quả thật, nó được lệnh trừng phạt và 
hủy diệt giống như những gì đã xảy ra với cộng đồng A’d, 
họ bị hủy diệt bởi một trận cuồng phong thật khủng khiếp. 

Nabi  đã dạy cộng đồng tín đồ của Người rằng 
khi họ gặp phải những điều gì không mong muốn từ gió thì 
hãy nghĩ đến Đấng tạo ra nó và điều hành nó bởi đôi tay của 
Ngài, hãy cầu xin Ngài điều tốt lành cũng như cầu xin Ngài 
che chở khỏi điều xấu và tai hại từ nó. 

Bà A’ishah  thuật lại rằng khi có bảo thì Nabi  
thường nói: 

ا اِمْ ا« ابَِك ُبوُذ
َ
اَلأ ِِ ابِ رِْسلَْت

ُ
اأ اَما الََخْ َ اِ�يَها اَما الََخْ َ اَخْ ََها كَُك

َ
ْسس
َ
اأ ّّ اإِ ُهَم

تكلَ
ا ِِ رِْسلَْتابِ

ُ
اَمااأ اَمااِ�يَهااَلَشّ َهااَلَشّ ا.رلتهامالما»َشّ

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài điều tốt lành từ 
nó, điều tốt lành trong nó và điều tốt lành của những gì nó 
mang đến; và bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi điều xấu từ 
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nó, điều xấu trong nó và điều xấu mà nó mang đến.” 
(Muslim). 

Gió là một tạo vật trong các tạo vật của Allah, nó 
thổi theo ý muốn và quyền năng của Ngài, bởi thế, người 
chửi rủa nó sẽ không nằm ngoài hai trường hợp sau: 

Thứ nhất: Nếu chửi rủa nó vì cho rằng chính nó đã 
gây ra một điều gì đó thì đây là Shirk thuộc dạng Shirk lớn. 

Thứ hai: Nếu chửi rủa nó nhưng vẫn biết rằng nó là 
tạo vật do Đấng Tạo Hóa chi phối và điều hành thì đây là 
điều Haram làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Và một số thí dụ tiêu biểu cho sự chửi rủa gió chẳng 
hạn như một người nói: Cơn gió chết tiệt đã làm hại đến 
chúng ta, hoặc cơn bảo đáng ghét đã tàn phá nhà cửa, ... 

Tương tự, cũng không cho phép chửi rủa bất cứ tạo 
vật nào hoạt động theo sự chi phối và điều hành của Allah 
như: động đất, lũ lụt, ... 

Được phép nói về gió mang tính chất mô tả về thông 
tin chứ không có ý trách mắng chẳng hạn như nói: Cơn gió 
thật khủng khiếp, hoặc cơn bảo tàn phá nhiều quá, ... Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 

ةٖ  ﴿ ََِي �َ ٍ�َ ۡ�َ ٖح  واْ ََِِ� ُُ ِ ۡهل
ُ

ّما َ�َۖ فََ
َ

ا]٦:اسورواتلاقة[ ﴾ ٦َوأ

Còn đối với cộng đồng A’d, chúng đã bị tiêu diệt bởi 
một trận cuồng phong thật khủng khiếp. (Chương 69 – 
Al-Haqqah, câu 6). 

Người bề tôi bắt buộc phải lưu ý mà tránh xa việc 
chửi rủa gió hay chửi rủa một hiện tượng nào đó do Allah 
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chi phối và điều hành bởi việc chửi rủa như thế là biểu hiện 
của sự ngu dốt về tôn giáo và thiếu suy nghĩ. 

Người Muslim nhận biết Thượng Đế của y qua các 
dấu hiệu, các hiện tượng và các tạo hóa của Ngài, những thứ 
làm minh chứng cho tính Duy nhất của Ngài, làm minh 
chứng cho việc Ngài là Thượng Đế đã tạo hóa vũ trụ, nuôi 
dưỡng và trông coi mọi tạo vật trong đó và Ngài là Đấng duy 
nhất đáng được thờ phượng. 

Do đó, các cơn gió đều là những hiện tượng hoạt 
đồng theo ý chỉ của Allah duy nhất, dù gió lớn hay nhỏ, nhẹ 
nhàng hay dữ dội, gây thiệt hại hay mang lại phúc lành, tất 
cả đều là do sự định đoạt và sắp đặt của Allah, Đấng Chủ Tể 
của vũ trụ và muôn loài. Người bề tôi không được phép chửi 
rủa nó vì nếu chửi rủa nó tức là chửi rủa Allah. 

Cầu xin Allah soi sáng và hướng dẫn!!!. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Họ đã nghĩ không đúng về Allah, lối suy nghĩ của chúng 

là lối suy nghĩ của thời kỳ ngu muội (trước Islam). Họ 
nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến trong sự việc này 
hay sao?” Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật công 

việc này hoàn toàn thuộc về Allah”. (Chương 3 – 
Ali’Imran, câu 154). 

Sự xung đột trên thế gian này là những cuộc tranh 
luận giữa cái đúng và cái sai, giữa điều chân lý và điều 
không chân lý, giữa người tốt và người xấu, giữa người 
Islam và người ngoại đạo, và trong sự việc đó, sự phán quyết 
thuộc về Allah, không ai biết rõ ngoại trừ một mình Ngài 
duy nhất, và trong sự phán quyết đó có sự giám sát đối với 
những người có đức tin, có sự nâng cao cấp bậc cho họ, ban 
cho họ ân phước đồng thời có sự hạ thấp những người ngoại 
đạo. 

Vào mọi lúc mọi nơi, vào mọi thời đại, những người 
vô đức tin, những kẻ Muna-fiq luôn mong muốn những 
người Muslim bị thất bại và bị tiêu diệt, và điều đó đã từng 
diễn ra trong trận chiến Uhud, như Allah đã phán về họ: 

ََ َِٱ﴿ و ن َ�ُظَن َِ ِم ۡۡ َ ۡۡ َن � َا ِم ّّ ََ َهل  ُو ول ُُ �َ ةِ�  َ�ِٰهلِّي ّن �ۡل ََ ّقِ  َ�ۡ � َ�ۡ �َ  ِ َّ � ٖ ء ۡ�َ 
 ِۗ ّ َِ ُّهۥ  َُ  ََ ۡۡ َ ۡۡ � َّ ِ  ]١٥٤:اسورواِلابممتن[ ﴾قُۡل إ

Họ đã nghĩ không đúng về Allah, lối suy nghĩ của chúng 
là lối suy nghĩ của thời kỳ ngu muội (trước Islam). Họ 
nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến trong sự việc này 
hay sao?” Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật công 
việc này hoàn toàn thuộc về Allah”. (Chương 3 – 
Ali’Imran, câu 154). 
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Lúc đối mặt với khó khăn trở ngại thì những người 
Muna-fiq (giả tạo đức tin Iman) lộ diện nguyên hình bản 
chất giả tạo của họ. Quả thật, họ cứ tưởng rằng Allah không 
giúp đỡ vị Thiên sứ của Ngài, họ nghĩ rằng phải chi Nabi  
và các bạn đạo của Người nghe theo ý kiến của họ là đã 
không đến nỗi bị giết và họ sẽ giành thắng lợi, nhưng Allah 
đã phủ nhận suy nghĩ của họ: Hãy bảo họ (Muhammad!): 
“Quả thật công việc này hoàn toàn thuộc về Allah”. có 
nghĩa là số mạng tốt hay xấu đều là sự định đoạt của Allah 
không ai có quyền can thiệp. 

Quả thật, Allah đã hứa trừng phạt những kẻ Muna-
fiq, những kẻ đã nghĩ rằng Ngài không giúp vị Thiên sứ của 
Ngài và những người đi theo Người giành thắng lợi, Ngài 
phán: 

ّن  ﴿ ََ  ِ َّ َِٱ  �َِّ ن ُۡمۡ�َِ�ِٰت �لّظل َِ� َو�ل � ُۡمۡ�ِ َو�ل َ�ٰفَِتِٰت  ُۡم َو�ل  �َ َ�ٰفُِِ َب �لُۡم ّذِ َوُ�َع
ۡم َجهَ  ّد لَُه َع

َ
َوأ ۡم  َولََعَنُه ۡم  ُ َعلَۡيِه َّ ِضَب � وََغ وۡءِ�  َّ ةُ �ل ََ ِ �ٓ ا ََ ۡم  َلۡيِه � َع وۡءِ َّ َمۖ �ل ّن

 � �ٗ ِص َۡ ا]6:اسورواتلفاح[ ﴾ ٦َوَ�آَءۡ  

Và để Ngài trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và 
nữ, và những người thờ đa thần, nam và nữ, đã nghĩ xấu 
về Allah. Đến lượt chúng sẽ phải đền tội; và chúng sẽ 
phải đón nhận cơn thịnh nộ của Allah, Ngài sẽ nguyền 
rủa chúng và Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng Hỏa ngục, 
một điểm đến cuối cùng rất tồi tệ và thảm hại. (Chương 
48 – Al-Fath, câu 6).  

Việc nghĩ xấu về Allah được chia làm hai loại: 
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Loại thứ nhất: Có thể sự nghĩ xấu về Allah mang 
tính chất vô đức tin, phủ nhận hoàn toàn Tawhid giống như 
sự nghĩ xấu về Allah của những người vô đức tin và những 
kẻ Muna-fiq (giả tạo đức tin) được nói trong hai câu Kinh 
vừa nêu trên. Họ đã khẳng định rằng Allah không giúp đỡ và 
ban thắng lợi cho Thiên sứ của Ngài, họ cho rằng sự việc 
xảy ra là không nằm trong sự an bài của Ngài mà là do 
không làm theo ý kiến của họ đưa ra, đây là một suy nghĩ 
xấu đã phủ nhận quyền năng của Allah bởi Ngài đã phán: 

َيا  ﴿ َۡ �َ � ِ ٰوة َي َ�ۡ � ِِ  ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َو� َنا  رُُ�لَ  ُ ُُ َن َّ ُٰد إِنّا  ََ ۡش
َ ۡۡ وُم � ُُ �َ ۡوَم   ﴾٥َوَ�

ا]٥١:اسورواغفم[

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

و ﴿ ٰلُِب َٰ ُم �ۡل َدنَا لَُه ُجن  َّ ا]١٧٣:اسورواتكَافات[ ﴾ ١ََ ۡ

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

Quả thật, Allah đã làm cho tôn giáo Islam vượt trội 
bên trên mọi tôn giáo khác và đông đảo nhân loại đã vào tôn 
giáo của Allah từng đoàn và từng đoàn. 

Có thể Ngài sẽ cho những kẻ sai quấy giành thắng 
lợi và thỉnh thoảng Ngài cho những người của chân lý và lẽ 
phải bị thất bại múc đích để giám sát, nâng cao cấp bậc cho 
những người của chân lý và đánh lừa những kẻ sai quấy, sau 
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đó, kết cuộc tốt đẹp vẫn chỉ dành cho những người ngoan 
đạo tuân lệnh Allah. 

 Loại thứ hai: Sự nghĩ xấu cho Allah có thể là điều 
Haram làm giảm mất Tawhid của người bề tôi, chẳng hạn 
như một số kẻ tội lỗi khi nhìn thấy một người ngoan đạo bị 
bệnh thì nói: Y bị bệnh như vậy là không xứng đáng; hoặc 
khi nhìn thấy kẻ xấu được giàu có thì nói: Kẻ đó không đáng 
được hưởng tài sản như thế; hoặc khi một người đối mặt với 
khổ nạn về thân thể hay tiền bạc của cải thì y nghĩ rằng y 
không đáng bị như vậy. 

Tất cả những sự suy nghĩ này đều là sự chống lại 
Allah, là sự không hài lòng và chấp nhận những điều Ngài 
đã an bài, trong khi Ngài là Đấng am tường và thông lãm 
mọi tình huống, mọi hoàn cảnh của đám bầy tôi của Ngài, 
Ngài là Đấng luôn Sáng suốt về những gì Ngài an bài và 
định đoạt cho các bề tôi của Ngài, bệnh tật hay khỏe mạnh, 
giàu hay nghèo, bất hạnh hay khổ đau đều mang một ý nghĩa 
Sáng suốt và Thông lãm ở nơi Ngài. Không ai có đủ kiến 
thức để hiểu hết ý nghĩa về việc làm của Ngài, hơn nữa cũng 
không có ai có quyền chất vấn Ngài mà chỉ duy Ngài mới có 
quyền chất vấn. Ngài phán: 

﴿  �ُۡ�  ََ َٔ  �ُۡ� ۡم  َوُه َ�ۡفَعُل  ََ  َٔ ُل َ�ّما  و ا]٢٣:اسورواتألنبياء[  ﴾ ٢لُ

Ngài (Allah) là Đấng mà không ai có quyền chất vấn về 
việc Ngài làm mà ngược lại chúng sẽ bị Ngài chất vất về 
những điều chúng đã làm. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 
23). 

Con đường an toàn khỏi những suy nghĩ xấu về 
Allah là phải nhận biết Allah qua các tên gọi và các thuộc 
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tính của Ngài, đặc biệt là các tên gọi của Ngài: Đấng Am 
tường, Đấng Sáng suốt, Đấng Khôn Ngoan, Đấng đáng được 
Ca ngợi, Đấng Quyền Năng; và nhận biết và tin tưởng một 
cách trung thực. 

Bắt buộc người bề tôi phải có bổn phận nghĩ tốt về 
Allah trong mọi tình huống và mọi hoàn cảnh khi Ngài an 
bài và định đoạt cho y, phải tin lời hứa của Ngài khi Ngài 
hứa giúp những người có đức tin giành chiến thắng, phải tin 
Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin của những ai cầu xin Ngài; y phải 
thường xuyên nhìn lại bản thân mình, nếu y đã có một suy 
nghĩ nào đó không tốt về Thượng Đế của y thì y phải mau 
mau sám hối cùng với Ngài và y phải tự nhủ bản thân là phải 
luôn nghĩ tốt về Ngài. 

Ibnu Qayyim  nói về câu Kinh Họ đã nghĩ 
không đúng về Allah, lối suy nghĩ của chúng là lối suy 
nghĩ của thời kỳ ngu muội (trước Islam). Họ nói: “Há 
chúng tôi đã không có ý kiến trong sự việc này hay sao?” 
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật công việc này 
hoàn toàn thuộc về Allah”. (Chương 3 – Ali’Imran, câu 
154): Lối suy nghĩ này đã nghĩ Allah không giúp Thiên sứ 
của Ngài giành chiến thắng, và những gì xảy đến cho những 
người Muslim không phải là do sự an bài của Allah, đây là 
lối suy nghĩ đã phủ nhận sự Sáng suốt và Thông lãm của 
Allah, phủ nhận số mệnh mà Ngài đã an bài cho Thiên sứ 
của Ngài, đây là lối suy nghĩ của những kẻ Muna-fiq và 
những kẻ thờ đa thần được nói trong chương Al-Fath. 

Do đó, người nào nghĩ rằng Allah giúp đỡ những 
điều sai quấy chiến thắng điều chân lý, hoặc phủ nhận số 
mệnh được Ngài an bài và sắp đặt, hoặc phủ nhận sự sáng 
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suốt và khôn ngoan của Allah trong việc Ngài định đoạt và 
an bài rằng nó không đáng được ca ngợi mà chỉ diễn ra theo 
ý muốn đơn thuần từ nơi Ngài, thì tất cả những suy nghĩ đó 
là những suy nghĩ của những kẻ vô đức tin đáng bị trừng 
phạt. Allah phán: 

َن � ﴿ ْ ِم وا َُ َ�َف َن  ُ ِ ّّ ِ َوۡ�ۖل ّل ْۚ فَ وا َُ َ�َف َن  ُ ِ َّ َن � ََ ِ َ�ٰلَِك  ر :اسورواص[ ﴾ ٢ّّا
ا]٢٧

Đó là lối suy nghĩ của chúng, những kẻ vô đức tin. Và 
thật khốn khổ và thảm thương thay cho những kẻ vô đức 
tin khi bị đày trong Hỏa ngục. (Chương 38 – Sad, câu 
27).  

Quả thật, Allah tạo hóa vũ trụ và mọi vạn vật đều 
mang một ý nghĩa tốt đẹp, mọi sự việc, mọi hiện tượng mà 
Ngài an bài và sắp đặt đều mang những ý nghĩa tốt đẹp, đều 
nói lên thuộc tính hoàn mỹ và đáng ca ngợi của Ngài. Bởi 
thế, người nào nghĩ xấu về Ngài là đã phủ nhận đức tin Iman 
nơi các tên gọi hoàn mỹ và các thuộc tính Tối Cao của Ngài, 
trong khi Ngài đã phán: 

﴿  ۖ وُه ََِها ُع َۡ َ�ٰ فَٱ َۡ ُ�ۡ َمآُء � �ۡ
َ ۡۡ � ِ ّ َِ ْ  َو وا ُر ََ ۦِۚ  َو ِه س ٰ ََ �ۡ

َ
أ  ٓ ِِ  ََ و ُد َن ُُۡلِح ُ ِ َّ �

 ََ و َملُ َ�ۡع ُواْ  َما َ�ن  ََ ۡو  ]١٨٠:اسورواتألبمتف[ ﴾  ١َ�ُيۡجَز

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi 
thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy 
tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ 
lãnh đủ về tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 
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﴿  ِ ّ َِ َو وۡءِ�  َّ َثُل �ل ِ َم ة ََ ََ َِٱلِخ و ُۡؤِمُن ُ ََ َن  ُ ِ ّّ ِ ُز  ل َو �ۡلَعزِ� َوُه  � ٰ َ�ۡ
َ ۡۡ َۡمَثُل � �ل

ُم  ي ُِ َ�ۡ ا]٦٠:اسورواتلْل[ ﴾ ٦�

Đối với những ai không có đức tin nơi Đời Sau thì họ là 
những hình ảnh xấu xa; ngược lại, Allah là một hình ảnh 
tốt đẹp và cao quý. Và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Sáng Suốt. (Chương 16 – Annahl, câu 60). 

Như vậy, nếu ai nghĩ xấu về Allah là người đó đã 
phủ nhận bản chất và thuộc tính cao quý tốt đẹp của Ngài. 

Do đó, chúng ta phải thừa nhận sự tiền định của 
Allah, phải tôn vinh các mệnh lệnh và ý chỉ của Ngài, phải 
tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm, để may ra Ngài sẽ 
yêu thương chúng ta và thu nhận chúng ta vào Thiên Đàng 
Hạnh Phúc Vĩnh Hằng của Ngài. 
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Nói Về Việc Phủ Nhận Số Mệnh 
Islam là tôn giáo của hạnh phúc và niềm vui, tôn 

giáo của sự thanh thản và an bình, ai nắm chặt lấy nó và hài 
lòng với nó thì mọi sự đau buồn phiền não đều được vơi đi, 
và ai ngay chính bước đi trên nó thì sẽ thành công và được 
cứu rỗi. 

Số mệnh là những tiền định được Allah an bài và 
sắp đặt sẵn cho con người. Người tín đồ phải có đức tin vào 
nó vì nó là một trong sáu trụ cột nền tảng của đức tin Iman. 
Quả thật, người nào phủ nhận số mệnh là Kafir (vô đức tin) 
bị trục xuất khỏi tôn giáo. 

Ibu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

َمِةاإِْناَممُِ وتافَا«ا
ُ
هِاتأل ِِ ُوُساَه ََ َقَدِرَ�ُةا

ْ
 »ْناَمارُوتافََماََْشَهُدلُهمْاَماَ�ُعوُدلُهْماَلذِاتل

ا.رلتهاأبوادتلد

“Những người Qadriyah (những người phủ nhận số 
mệnh) là những người thờ lửa (Majus) trong cộng đồng 
này (cộng đồng Muslim), nếu họ bị bệnh thì các ngươi chớ 
đi thăm viếng họ và nếu họ chết thì các ngươi cũng đừng 
tham dự an táng cho chọ.” (Abu Dawood). 

Còn theo lời thuật của Huzhaifah  thì Nabi  có 
nói: 

ََاقََدَرا«ا يَ اَ�ُقوكُوَنا ِ
َ
َمِةاتل

ُ
هِاتأل ِِ ُوُساَه ََ اَل ُوسم ََ َمٍةا

ُ
اأ  .رلتهاأبوادتلدا»ِلُأّ
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“Tất cả mỗi cộng đồng đều có một nhóm người Majus, và 
nhóm người Majus của cộng đồng này là những người nói 
không có số mệnh gì cả.” (Abu Dawood). 

Họ cho rằng không có số mệnh gì cả có nghĩa là mọi 
sự việc không phải là do Allah định sẵn từ trước cũng không 
nằm trong kiến thức của Ngài mà mọi sự việc chỉ được biết 
đến sau khi đã xảy ra mà thôi. 

Phái Sunnah đã dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah 
rằng Allah là Đấng Tạo Hóa mọi thứ, Ngài là Đấng điều 
hành và chi phối mọi sự việc, sự vật, hiện tường trong vũ trụ 
này, những gì Ngài muốn sẽ thành và những gì Ngài không 
muốn sẽ không thành, và Ngài định mức lượng cho mọi vạn 
vật trước khi Ngài tạo ra chúng, tất cả đều được Ngài cho 
ghi trong Lawhul-Mahfuzh (Văn bản lưu trữ) và Ngài đã cho 
ghi sự chuyển biến của mọi sự vật. 

Người bề tôi bắt buộc phải có đức tin vào số mệnh 
tiền định qua bốn điều sau: 

Thứ nhất: Kiến thức, phải có đức tin rằng Allah am 
tường và thông lãm tất cả mọi thứ, mọi sự việc một cách 
tổng quát và chi tiết, Ngài biết rõ điều gì đã xảy ra, đang xảy 
ra, sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào, Ngài biết rõ mọi hoàn 
cảnh, mọi tình huống của người bề tôi, bổng lộc, tuổi đời, sự 
bất hạnh hay hạnh phúc của họ như thế nào, ra làm sao đều 
nằm trong kiến thức của Ngài. Ngài phán: 

َوَ�ۡعلَُم  ﴿  ۚ َو َّ ُه ِ ٓ إ ُمَها َ�ۡعلَ  ََ َغۡيِب  ُِح �ۡل َدهُۥ َمَفاُ َوَما وَِعن  � ۡ�َۡحَِ ِ َو� ّ�َ ِِ �ۡل َما 
ةٖ  َحّب  ََ َو ُمَها  َ�ۡعلَ  َّ ِ ٍة إ َرقَ َو ن  ُط ِم ُُ َۡ َ ِٰت  � َٰ لُ َُ َرۡطبٖ ِِ   ََ َو  ِِ ض

َ ۡۡ �  ٍَ ِ � ََ َُا َو
ٰبٖ  ََ ِ ِِ ك  َّ ِ ِ�ٖ  إ ا]٥٩:اسورواتألنعا [ ﴾ ٥ َمب
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Mọi chiếc chìa khóa của cõi vô hình đều ở nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng một mình Ngài biết rõ chúng. Ngài là 
Đấng biết rõ mọi vạn vật trên đất liền cũng như trong 
biển cả, không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không 
một hạt giống nào chôn sâu dưới u tối của lòng đất mà 
Ngài không biết, cái xanh tươi hay sự khô héo, tất cả đều 
được ghi sẵn trong một quyển sổ Định mệnh rõ ràng. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 59). 

Thứ hai: Sự ghi chép, tin rằng Allah đã cho ghi 
chép sẵn trong quyển Kinh Lưu Trữ  tất cả mọi thứ mà Ngài 
đã an bài và sắp đặt. Ngài phán: 

﴿  َّ
َ

أ ۡم  ۡعلَ ََ َۡم  ل
َ

َ�ٰلَِك  �  َّ ِ ٍٰب� إ ََ ِ ِِ ك َ�ٰلَِك   َّ ِ � إ ِِ ض
َ ۡۡ َو� َمآءِ  َّ ِِ �ل ُم َما  َ�ۡعلَ  َ َّ �

 ۖ� َِ َ �  ِ َّ ا]٧٠:اسورواتلج[ ﴾ ٧َ�َ �

Há Ngươi (Muhammad!) không biết rằng Allah biết mọi 
điều trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, mọi điều đó 
đều được ghi hết trong Quyển Kinh. Quả thật, điều đó 
đối với Allah rất đơn giản. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 
70). 

Thứ ba: Ý muốn, tin rằng mọi sự việc đều diễn ra 
và hình thành theo ý muốn của Allah, điều gì Ngài muốn là 
nó sẽ thành và điều gì Ngài không muốn thì nó sẽ không 
thành. Ngài phán: 

﴿  ََ و ُ ََ َ�ۡف رُۡهۡم َوَما  وهُۖ فََذ َعلُ َۡ َك َما  َرَ� َشآَء  َۡو  ا]١١٢:اسورواتألنعا [ ﴾ ١َول

Và nếu như Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn 
khác thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc 
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chúng với những điều chúng bịa đặt. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 112). 

َشۡ�  ﴿  ََ َرا
َ

أ آ  ََ ِ ۥٓ إ هُ َُ ۡۡ َ
أ َمآ  َّ ِ َُ  ًٔ إ و ُُ َي َۡ ن  �ُ ۥ  ُ�َ  َ و ُُ �َ  َ

َ
أ  ]٨٢:اسورواُس[ ﴾ ٨ا 

Quả thật, mọi điều Ngài muốn thì chỉ cần Ngài nói hãy 
thành thì nó sẽ thành theo ý của Ngài. (Chương 36 – Ya-
sin, câu 82). 

Thứ tư: Mọi tạo vật đều do Allah tạo ra, không có 
Đấng tạo hóa nào khác ngoài Ngài. 

ءٖ  ﴿ ۡ�َ  ِ
ّ�ُ ُ َ�ٰلُِق  َّ ا]١٦:اسورواتكمبد[ ﴾ �

Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật. (Chương 13 
– Arra’d, câu 16). 

Allah, Đấng Tối Cao biết rõ mọi thứ trước khi nó 
hình thành và tồn tại, Ngài đã cho ghi chép sự hình thành 
mọi thứ ở nơi Ngài, Ngài muốn điều gì thì nó sẽ thành và 
Ngài tạo ra điều gì Ngài muốn. 

Ibnu Umar  nói: Thế bởi Đấng nắm lấy linh hồn 
Ibnu Umar, dẫu ai đó trong các người có chi dùng một núi 
vàng to bằng núi Uhud cho con đường chính nghĩa của Allah 
thì Allah sẽ bao giờ chấp nhận nó nếu như y không tin vào 
số mệnh tiền định. 

Rồi sau đó, ông đã dẫn chứng lời nói của Nabi : 

ا ا« ابِاهللاِاتِرْ�َماُن ارُْؤِمَ  ْن
َ
الَااأ ِِ اَلرُُسِل ِِ اَلُ�اُِد ِِ ِا َِ اَلرُْؤِمَ اَلَمَمئِ اتخِخِم َْوِ 

ْ
تل

هِا َقَدِراَخْ ِهِاَلَشّ
ْ
ا.رلتهامالما»بِال



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

635 

“Đức tin Iman là tin nơi Allah, nới các Thiên thần của 
Ngài, các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài, 
nơi cõi Đời Sau và tin vào số mệnh tốt xấu được định sẵn.” 
(Muslim). 

Ibnu Umar  trình bày cho biết rằng người nào phủ 
nhận số mệnh tiền định thì tất cả các việc làm của người đó 
sẽ không được chấp nhận nơi Allah cho dù y có chi dùng cả 
một núi vàng khổng lồ như núi Unud cho con đường chính 
nghĩa của Allah đi chăng nữa trừ phi y có đức tin. 

Ibadah bin Assamit  nói với con trai của ông: Này 
con, quả thật con sẽ không bao giờ nếm thấy vị ngọt của đức 
tin Iman cho đến khi nào con biết rằng những gì xảy đến với 
con là sẽ xảy đến với con và những gì không xảy đến với 
con là nó không thể xảy ra với con. Cha đã nghe Thiên sứ 
của Allah  nói: 

ات«ا َُ َلَلاَمااَخلَ
َ
ااهللاُاإَِناأ ِْ اُ

ْ
اتك ُ

َ
َقلََماَ�َقاَلال

ْ
ا.اتل ِْ اُ

ْ
اقَاَلاتك ُِ اُ

ْ
�
َ
قَاَلارَّ اَلَماَذتاأ

ٍءاَحَلاَ�ُقوَ اتكَااَبُةا اَشْ ّ ُُ ا»َمَقاِديَما

“Quả thật, thứ mà Allah tạo ra trước tiên là cây viết rồi 
Ngài phán bảo nó hãy viết. Nó nói: Thưa Thượng Đế của 
bề tôi! Bề tôi viết những gì? Ngài phán: Ngươi hãy viết 
mức lượng của mọi thứ cho đến giờ Tận thế.” 

Ông Ibadah bin Assamit  nói tiếp: Này con của 
cha, quả thật cha đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:  

ا«ا ِّ تافَلَسَْساِم َِ اَه ِ ْ
َِ ا ا »َمْ اَماَتاَعَ
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“Người nào chết không có đức tin với điều này thì không 
phải là tín đồ của Ta.” (Abu Dawood). 

Và trong lời dẫn của Ahmad ghi lại, Nabi  nói: 

ا ا«
َ
اأ اتهللاُاإَِن َُ اَخلَ اَما َكااَ�دَارَكَااَلَل

ْ
ارِل اِك افََ َمى ِْ اُ

ْ
اتك اقَاَل َُُم ا َقلَُم

ْ
اتل
َ
َلَ�َعال
ِقيَاَمِةا

ْ
ايَْوِ اتل

َ
اإِل ا.رلتهاأحدا»تكَااَبِةابَِمااُهَواَكئِ م

“Quả thật, thứ đầu tiên mà Allah, Đấng Ân Phúc Và Tối 
Cao tạo ra là cây viết, sau đó Ngài phán bảo nó hãy viết, 
thế là từ thời khắc đó nó cứ viết ra những gì được hình 
thành cho đến ngày Tận thế.” (Ahmad). 

Vị Sahabah, ông Ibadah  đã dạy bảo con của ông 
với lời răn dạy thật chí lý và sâu sắc, ông nói: Quả thật con 
sẽ không bao giờ tìm thấy sự ngọt ngào trong đức tin Iman 
có nghĩa là con sẽ không tìm thấy sự an bình và thanh thản 
thực sự trong tim cho tới khi nào “con biết rằng những gì 
xảy đến với con là sẽ xảy đến với con và những gì không 
xảy đến với con là nó không thể xảy ra với con” tức những 
điều tốt hay xấu đã được Allah định sẵn cho con thì chắc 
chắn sẽ xảy đến với con không ai có thể ngăn cản và những 
gì mà Allah không sắp đặt và an bài xảy đến với con thì nó 
sẽ không bao giờ xảy ra với con. 

Quả thật, tạo vật mà Allah tạo ra trước tiên, trước cả 
các tầng trời và trái đất, là cây viết, Ngài đã ra lệnh bảo nó 
viết những gì được hình thành cho đến ngày Tận thế. Đây là 
bằng chứng cho thấy rằng Allah hiểu biết và am tường tất cả 
mọi sự vật, sự việc, kiến thức của Ngài bao trùm tất cả mọi 
thứ trên thế gian và mọi thứ của cõi Đời Sau. 
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Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

َنُهّن  ﴿ ۡۡ َ َ َُ ۡۡ َ ۡۡ �  ُ ّ�َ ََِ ُ ۖ ّن ِِ ِمۡثلَُه ض
َ ۡۡ َن � َوِم   ٰٖ َٰ ٰ َٰ �َ َ�ۡبَع  َخلََق  ي  ِ َّ � ُ َّ �

ٍء ِعلَۡم   ۡ�َ َط َُِ�ّلِ  َحا
َ

أ ۡد  َ قَ َّ � َّ َ
َوأ ِدَُۖ  ءٖ قَ ۡ�َ  ِ

ّ�ُ  ٰ َ�َ َ َّ � َّ َ
أ ٓواْ  َۡعلَُم ُِ �١﴾ 

 ]١٢:اسوروتلَم ا[

Allah là Đấng Tạo Hóa bảy tầng trời và bảy hành tinh 
như trái đất. Mệnh lệnh của Allah đi xuống giữa chúng 
(các tầng trời và trái đất) để cho các ngươi biết Allah có 
quyền định đoạt trên tất cả mọi vạn vật và quả thật Allah 
bao trùm hết tất cả mọi vật và mọi sự việc dưới kiến thức 
cao siêu của Ngài. (Chương 65 – Attalaq, câu 12). 

Ahmad nói: Số mệnh tiền định là quyền năng của 
Đấng rất mực Độ Lượng. Sheikh Islam nói: Nó chỉ ra rằng 
người nào phủ nhận số mệnh tiền định là đã phủ nhận quyền 
năng của Allah, và nó hàm chứa sự khẳng định về quyền 
năng của Allah trên mọi thứ. 

Và trong lời dẫn truyền của Ibn Wahab nói: Thiên sứ 
của Allah  nói: 

اتُهللابِاَلارا« ُِ ْحَمقَ
َ
هِاأ اا»اَ�َمْ اكَْمايُْؤِمْ ابِالَقْدِراَخْ ِهِاَلَشّ

“Người nào không có đức tin nơi số mệnh tốt xấu đã được 
tiền định thì Allah sẽ thêu đốt người đó trong Hỏa ngục”. 

Hadith này đã cho thấy Thiên sứ của Allah  đã 
cảnh báo về sự trừng phạt nghiêm khắc đối với những ai phủ 
nhận số mệnh tiền định, những người này đáng bị Allah 
trừng phạt trong Hỏa ngục. 
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Và trong Musnad, Assunan, Ibnu Addilami có nói: 
Tôi đến gặp Abu bin Ka’ab, vì trong tôi có điều gì đó khúc 
mắc về số mệnh tiền định: Hãy nói cho tôi một điều gì đó 
mong rằng Allah sẽ làm tim tôi thanh thản. Thế là ông nói: 
Dù anh có bố thí cả một núi vàng bằng núi Uhud đi chăng 
nữa thì Allah cũng sẽ không chấp nhận việc làm đó từ anh 
trừ phi anh phải có đức tin nơi số mệnh tiền định, và anh 
phải biết rằng những gì đã được an bài cho anh thì nó chắc 
chắn xảy đến với anh và những gì không an bài cho anh thì 
nó sẽ bao giờ xảy ra với anh, và nếu anh chết đi trong tình 
trạng không có đức tin vào số mệnh tiền định thì anh sẽ là cư 
dân của Hỏa ngục.  

Ibnu Addilami nói: Tôi đã tìm đến Abdullah bin 
Mas’ud, Huzhaifah bin Alyaman và Zaid bin Thabit, tất cả 
họ đều nói với tôi giống như vậy từ lời của Nabi . (Hadith 
Sahih do Alhakim ghi lại trong bộ Sahih của ông). 

Ông Ibnu Addilami  cho chúng ta biết rằng ông 
đã có một điều gì đó còn khúc mắc về số mệnh tiền định nên 
ông lo sợ đức tin Iman của ông bị ảnh hưởng. Thế là ông đã 
đi tìm hỏi một số vị Sahabah của Thiên sứ, và tất cả các vị 
Sahabah mà ông hỏi đều nói với ông: Dù anh có bố thí cả 
một núi vàng to bằng núi Uhud đi chăng nữa thì Allah cũng 
sẽ không chấp nhận việc làm đó từ anh trừ phi anh phải có 
đức tin nơi số mệnh tiền định, và anh phải biết rằng những gì 
đã được an bài cho anh thì nó chắc chắn xảy đến với anh và 
những gì không an bài cho anh thì nó sẽ bao giờ xảy ra với 
anh, và nếu anh chết đi trong tình trạng không có đức tin vào 
số mệnh tiền định thì anh sẽ là cư dân của Hỏa ngục. 
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Và điều này cũng là một bằng chứng cho thấy người 
có đức tin phải nên đi hỏi những người hiểu biết về những 
điều y chưa rõ để tuân lệnh theo lời phán của Allah: 

نتُ  َٔ فَۡ�  ﴿ ۡكَِ إَِ ُك ِ َّ ۡهَل �
َ

أ ٓواْ  ََ لُ و ُم ۡعلَ ََ  ََ ا]٤٣:اتلْل[ ﴾ ٤ۡم 

Các ngươi hãy hỏi những người hiểu biết nếu các ngươi 
không biết. (Chương 16 – Annahl, câu 43). 

Một số trái quả tiêu biểu do đức tin Iman nơi số 
mệnh tiền định mang lại: 

- Sự thanh thản và an bình cho trái tim, người có đức 
tin vào số mệnh tiền định luôn biết rằng những gì xảy đến 
với y là những gì đã được an bài và sắp đặt không thể tránh 
khỏi, còn những gì không được định đoạt cho y thì nó sẽ 
không bao giờ xảy ra, nên y sẽ không phải lo sợ mà lúc nào 
cũng đầy nghị lực và an tâm trong mọi sự việc. 

- Ngăn cản người bề tôi khỏi sự kiêu căng và ngạo 
mạng, luôn tự đắc mà không biết tạ ơn Allah vì Ngài mới là 
Đấng đã an bài và sắp đặt cho y và đã phù hộ cho y. 

- Cho người bề tôi sự kiên nhẫn chịu đựng, giúp 
người bề tôi biết chấp nhận những gì xảy đến, không cảm 
thấy bất mãn về những điều không mong muốn xảy đến vì ý 
luốn biết rằng mọi sự an bài đều đến từ chủ ý sáng suốt và 
khôn ngoan của Allah. 

Do đó, bắt buộc người bề tôi phải có đức tin Iman 
nơi số mệnh tiền định tốt xấu, vì đó là trụ cột trong sáu trụ 
cột căn bản của đức tin Iman, và ai phủ nhận nó là kẻ vô đức 
tin Kafir. 
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Nabi  nói: 

ا ا« ابِاهللاِاتِرْ�َماُن ارُْؤِمَ  ْن
َ
اَلرُْؤِمَ ااأ اتخِخِم َْوِ 

ْ
اَلتل ِِ اَلرُُسِل ِِ اَلُ�اُِد ِِ ِا َِ َلَمَمئِ

هِا َقَدِراَخْ ِهِاَلَشّ
ْ
ا.لتهامالمرا»بِال

“Đức tin Iman là tin nơi Allah, nới các Thiên thần của 
Ngài, các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài, 
nơi cõi Đời Sau và tin vào số mệnh tốt xấu được định sẵn.” 
(Muslim). 

Sheikh Muhammad bin Uthaymeen  nói: Đức tin 
Iman nơi số mệnh tiền định là tin rằng Allah đã định mức 
lượng cho tất cả mọi sự vật, sự việc, dù sự vật, sự việc đó 
liên quan đến hành động của Ngài hay liên quan đến hành 
động của tạo vật, Allah đã định đoạt tất cả mọi thứ và đã cho 
ghi chép mọi thứ ở nơi Ngài trước khi Ngài tạo ra trời đất 
năm mươi ngàn năm, và như đã biết rằng sẽ không có sự ghi 
chép ngoại trừ sau khi đã có kiến thức cũng như sự hiểu biết, 
do đó kiến thức và sự hiểu biết luôn đến trước sự ghi chép, 
và không phải bất cứ điều gì từ kiến thức của Allah đều được 
ghi chép bởi lẽ những gì được ghi chép là chỉ đến ngày Tận 
thế trong khi còn có nhiều sự việc xảy ra sau ngày Tận thế, 
không những thế, những sự việc sau ngày Tận thế còn nhiều 
hơn cả những gì tồn tại trên thế gian, và tất cả chúng đều 
nằm trong kiến thức của Allah, tuy nhiên Qur’an và Sunnah 
đều không cho biết là chúng được ghi chép. 

Một số học giả nói về số mệnh tiền định này: Nó là 
điều bí mật trong những bí mật của Allah, Ngài không cho 
bất cứ một ai biết, dù đó là Thiên thần, Nabi hay vị Thiên sứ, 
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Ngài chỉ cho biết về những gì được mặc khải xuống cho các 
Thiên sứ của Ngài hoặc những gì đã xảy ra và được nhân 
loại biết đến, còn không thì tất cả đều nằm trong sự bí ẩn ở 
nơi Ngài. Ngài phán: 

دٗ  ﴿ ُب َغ َِ ا َُۡ� ََ َۖ ّما ۡف ََ ِي  ر َۡد  ]٣٤:اسوروالقمان[ ﴾ۖۖ َوَما ُ

Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được 
vào ngày mai. (Chương 31 – Luqman, câu 34). 

Và khi chúng ta nói sự tiền định là điều bí ẩn ở nơi 
Allah thì câu nói này đã cắt đứt hết những lý luận của những 
kẻ tội lỗi khi họ biện minh rằng hành động tội lỗi của họ là 
do số mệnh tiền định. Bởi lẽ chúng ta nói với kẻ tội lỗi khi y 
biện mình cho hành động tội lỗi của y “Đây chỉ là điều đã 
được an bài cho tôi”: Điều gì cho anh biết được rằng hành 
động tội lỗi đó của anh là điều đã được an bài cho anh, tại 
sao anh không làm điều tốt bởi có thể Allah cũng an bài cho 
anh làm một hành động tốt bởi vì anh không thể biết được 
Allah đã an bài cho anh điều tốt hay điều xấu cho đến sau 
khi sự việc đã xảy ra cho anh? 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وٓ  ﴿ َزاُغ وَ�ُهمۚۡ فَلَّما  قُلُ  ُ َّ � ََ َزا
َ

أ ا]٥:اسورواتكَف[ ﴾ اْ 

Bởi thế, khi chúng rẽ lối, Allah làm cho trái tim của 
chúng lệch lạc. (Chương 61 – Assaf, câu 5). 

Câu nói rằng số mệnh tiền định là điều bí ẩn trong 
các điều bí ẩn ở nơi Allah và điều tiền định chỉ biết được sau 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

642 

khi nó đã xảy ra, điều này làm tâm hồn luôn được thanh 
thản. 

Số mệnh tiền định tốt xấu, tốt là những điều có lợi 
cho người bề tôi, xấu là những điều có hại cho người bề tôi, 
và như đã biết những điều tiền định có điều tốt và có điều 
xấu. Tuân lệnh Allah là điều tốt, làm trái lệnh Ngài là điều 
xấu; giàu có là điều tốt, nghéo khó là điều xấu, khỏe mạnh là 
điều tốt, bênh tật là điều xấu; cứ như vậy. 

Và nếu số mệnh tiền định là ở nơi Allah thì tại sao 
lại nói đức tin Iman nơi số mệnh tiền định tốt xấu, và điều 
xấu không thể gán cho Allah được? 

Trả lời: Quả thật, điều xấu không được phép gán cho 
Allah. Nabi  nói trong lời cầu nguyện: َْكا «ا

َ
الَسَْساإِل »اَلتكَاّ  

“Và điều xấu không phải đến từ nơi Ngài” (Muslim). Do 
đó, không được gán những điều xấu cho Ngài, hành động 
của Ngài, sự định đoạt của Ngài và Sự sáng suốt của Ngài 
đều không xấu mà điều xấu là ở các tạo vật của Ngài. Hãy 
suy ngẫm về lời phán của Allah: 

﴿  ََ م  ُه َُ ِذُ ُ َِ  ُِ ّّا ي � ِۡد ُ
َ

ۡت � َب ََ َِما َك ۡ�َۡحَِ َ َو�  ِ ّ�َ ِِ �ۡل  َُ ا ََ َف ََ �ۡل َه ي ََ ِ َّ ۡعَض �
 ََ و َِۡجُع َ ۡم ُ واْ لََعّلُه ِملُ ا]٤١:اسورواتكمل [ ﴾ ٤َع

Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những 
hành vi thối nát do bàn tay con người đã làm ra, cho nên 
(Allah) cho họ nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

643 

làm để may ra họ còn có dịp (tỉnh ngộ) mà quay về (với 
con đường ngay chính). (Chương 30 – Arrum, câu 41). 

Ta thấy, những điều xấu trên đất liền cũng như trong 
biển cả xuất hiện đều do bàn tay con người làm ra, và Allah 
cho họ nếm lấy hậu quả của những việc làm của họ để họ 
biết tỉnh ngộ quay trở về với Ngài, đó là một kết quả tốt đẹp. 
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Nói Về Những Người Vẽ Tranh, Ảnh 
Allah là Đấng đã tạo hóa ra mọi vạn vật và định 

dạng cho chúng với những hình dạng tốt đẹp nhất, có những 
tạo vật Ngài đã ban cho chúng linh hồn để chúng có sự sống, 
Allah phán: 

ۥۖ  ﴿ ُه َُ َخلَ ٍء  ۡ�َ  ّ�ُ َن  ََ ۡح
َ

أ ٓي  ِ َّ ا]٧:اسورواتكا دو[ ﴾ �

Ngài (Allah) là Đấng đã hoàn thiện mọi vật mà Ngài đã 
tạo. (Chương 32 – Assajdah, câu 7). 

Quả thật, những người vẽ hình ảnh đã được cảnh 
báo là sẽ bị trừng phạt thật nghiêm khắc bởi vì họ đã muốn 
so tài trong việc sáng tạo cùng với Allah, đặc biệt là đối với 
những ai tạc tượng. Vào các thời đại trước chúng ta, các 
tranh ảnh, các tượng được làm ra là để tưởng nhớ, để tôn 
vinh, rồi cuối cùng dẫn đến sự thờ phượng chúng. 

Người vẽ hình ảnh khi y vẽ những hình ảnh của một 
vật gì đó mà nó có linh hồn (tức động vật trong đó có con 
người) thì người đó rơi vào đại tội đáng bị trừng phạt bởi vì 
y đã có ý so tài trong việc tạo hóa cùng với Allah, và bởi vì 
nó là phương tiện trong các phương tiện dẫn đến Shirk. 

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

ْلااقَاَلاتهللاُا«ا
َ
يَْ لُُقوتاَذَرًوالاأ

ْ
ِقالافَل

ْ
اَكَ ل ُُ اَ�ْلُ َِ لَُماِمَمْ اَذَه َْ

َ
َبَزالََجَلاَلَمْ اأ
ْلاَشِعَ ًوا

َ
ا.رارلتهاتل اا»ِلَْ لُُقوتاَحَدًةاأ
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“Allah, Đấng Tối Cao phán: Còn ai bất công hơn những 
kẻ tạo ra như tạo vật của TA, chúng hãy tạo ra hạt ngô, hạ 
lúa mạch” (Albukhari). 

Có nghĩa là không ai bất công hơn những kẻ đã tạo 
ra các hình ảnh giống như tạo vật của Allah, trong khi Ngài 
là Đấng Táo hóa, Thượng Đế của mọi vạn vật, Ngài là Đấng 
ban hình thể cho mọi vạn vật mà trước đó chưa có một hình 
thể nào tồn tại, và Ngài đã nhập các linh hồn vào các hình 
thể đó để cho chúng có sự sống. Bởi thế, ai vẽ, nặn, tạc một 
hình tượng của tạo vật nào đó từ con người, động vật có 
nghĩa là người đó muốn so tài trong việc tạo hóa cùng với 
Allah, và đó là điều bất công và y sẽ phải chịu sự trừng phạt 
vào Ngày Sau về những hình tượng y sáng tác ra. 

Hadith trình bày cho biết rằng người bất công nhất 
trong nhân loại là những ai vẽ (nặn, tạc) ra các hình ảnh bắt 
chước theo các hình dạng những tạo vật của Allah, và Ngài 
thách thức những người đó hãy thử tạo ra một hạt ngô giống 
như một hạt ngô thực mà Ngài đã tạo. Chắc chắn họ sẽ 
không bao giờ có khả năng làm điều đó, họ không thể làm ra 
một hạt lúa mạch có thể ăn được, trồng được mà chỉ có 
Allah duy nhất mới có quyền năng đó. 

Bà A’ishah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ا ِا«
َ
اتل ِقيَاَمِة

ْ
اتل ايَْوَ  تبًا َِ اَب اتَلاِس َشّد

َ
اتهللاِاأ ُِ

ْ
َل َِ ا ايَُلاُهوَن اتل اراارلتا»ايَ  ه

ا.لمالم

“Những người bị trừng phạt nặng nhất vào Ngày Phục 
Sinh là những kẻ so tài cùng với Allah trong việc tạo hóa.” 
(Albukhari, Muslim). 
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Nabi  nói trong một Hadith khác: 

تبًا«ا َِ َشَداتَلاِساَب
َ
ااِبنَْداتهللاِااإَِناأ ََ ُم

ْ
ِقيَاَمِةاتك

ْ
ا.رلتهاتل اراا»ّوُرلَنايَْوَ اتل

“Quả thật, những người bị trừng phạt nặng nhất nơi Allah 
vào Ngày Phục Sinh là những người vẽ (nặn, tạc) các hình 
tượng (có linh hồn)” (Albukhari). 

Ibnu Abbas  thuật lại rằng ông đã nghe Thiên sứ 
của Allah  nói: 

ا ّورٍا« ََ اُم ّ ااُُ اِكاَجَهَنَم ُِ بُ ِّ اَ�اَُع اَ�ْفًاا َورََها ََ ا وَروٍ َُ ا ّل ُِ ابِ ُ
َ
ال اَ�َْعُل اتَلاِر ا»ِك

ا.رلتهاتل اراالمالم

“Tất cả những kẻ vẽ (nặn, tạc) hình ảnh đều ở trong Hỏa 
ngục, mỗi hình tượng được y vẽ (nắn, tạc) sẽ được hình 
thành một cơ thể sống hành hạ y trong Hỏa ngục.” 
(Albukhari, Muslim). 

Nabi  cũng có nói: 

ا اَللَسَْسا« ال اتكّملَم اِ�يَها ََ اَ�نُْف ْن
َ
اأ ِقيَاَمِة

ْ
اتل ايَْوَ  اُكَّف اتّيْ�يَا اِك وَروً َُ ا َوَر ََ ا َمْ 

ا ٍَ ا.رلتهاتل اراالمالما»بِنَافِ

“Ai vẽ (nắn, tạc) một hình tượng ở trên thế gian, vào Ngày 
Phục Sinh y sẽ bị bắt thổi linh hồn vào cho hình tượng đó 
nhưng y không thể” (Albukhari, Muslim). 

Các Hadith nói về sự trừng phạt dành cho những 
người vẽ (nắn, tạc) hình tượng vừa nêu trên cho chúng ta 
biết những điều sau: 
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- Những người vẽ (nặn, tạc) hình tượng là những kẻ 
bị trừng phạt nặng nhất vào Ngày Phục sinh. 

- Những kẻ đó bị trừng phạt bởi những gì mà họ đã 
làm ra: mỗi một hình tượng mà họ đã vẽ (nặn, tạc) sẽ được 
ban cho sự sống và chúng sẽ hành hạ họ trong Hỏa ngục. 

- Người vẽ (nặn, tạc) hình tượng sẽ được lệnh thổi 
linh hồn vào cho các hình tượng mà y đã tạo ra nhưng y 
không có khả năng, bởi quyền năng này chỉ có ở nơi một 
mình Allah mà thôi. 

Học giả Annawawi nói về lời của Người  “Quả 
thật, những người bị trừng phạt nặng nhất nơi Allah vào 
Ngày Phục Sinh là những người vẽ (nặn, tạc) các hình 
tượng (có linh hồn)” (Albukhari): Có người giải thích rằng 
đây là những người làm ra các hình tượng để thờ phượng, họ 
là những kẻ vô đức tin, là những kẻ bị trừng phạt nặng nhất 
trong nhân loại; có lời giải thích rằng Hadith này mang nội 
dung ám chỉ Hadith nói về “Những người bị trừng phạt 
nặng nhất vào Ngày Phục Sinh là những kẻ so tài cùng với 
Allah trong việc tạo hóa.” (Albukhari, Muslim), nếu ai có tư 
tưởng và quan niệm như thế là những người vô đức tin 
Kafir, họ sẽ bị trừng phạt rất nặng giống như những người 
Kafir, còn nếu như họ không có ý niệm thờ phượng cũng 
như không có ý niệm muốn so tài cùng với Allah thì họ là 
những kẻ dấy loạn sai quấy mang đại trọng tội. Một số vị 
học giả nói: Vẽ (nặn, tạc) hình ảnh của động vật là Haram, là 
một trong những đại trọng tội bị hứa phải chịu sự trừng phạt 
rất nặng nề cho dù việc vẽ (nặn, tạc) đó vì mục đích gì đi 
chăng nữa, tất cả đều Haram, dù là vẽ trên quần áo, trên 
những tấm trải, trên đồng tiền, các vật dụng, trên các bức 
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tường, ... đều không được phép, tuy nhiên, đối với những gì 
có các hình vẽ không phải là các hình ảnh của động vật thì 
không Haram. 

Trong bộ Muslim có ghi nhận rằng Abu Alhiyaj nói: 
Ông Ali  đã nói với tôi: Tôi sẽ cho anh biết về những gì 
mà Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh, Người bảo phải xóa 
hết những hình vẽ và làm bằng phẳng các ngôi mộ. 

Vị Sahabah Ali bin Abu Talib , vị thủ lĩnh của 
những người có đức tin, đã chỉ dạy một điều quan trọng cho 
Abu Alhiyaj mà Thiên sứ  đã chỉ dạy, đó là: 

Thứ nhất: Xóa hết các tranh ảnh vì trong đó có sự 
so tài trong việc tạo hóa cùng với Allah và các tranh ảnh là 
phương tiện trong các phương tiện Shirk. 

Bởi lẽ, điều Shirk đầu tiên xảy ra trên trái đất là 
trong cộng đồng Nabi Nuh  nguyên nhân là họ đã vẽ các 
hình ảnh của những người ngoan đạo quá cố và đặt chúng 
trên các mộ, ở các nơi hội họp, lúc đầu chỉ nhằm mục đích 
tưởng niệm và lưu nhớ những người ngoan đạo quá cố 
nhưng rồi sau đó dần dần sự tưởng nhớ này trở thành sự thờ 
phượng. 

Bắt buộc người Muslim phải tránh xa việc vẽ tranh 
ảnh hay nặn, tạc các hình tượng của các loài vật có sự sống, 
và phải nỗ lực xóa bỏ và bài trừ chúng nếu gặp. 

Thứ hai: Làm bằng phẳng các ngôi mộ được đắp 
nhô cao (các mộ chỉ nên đắp lại cao hơn mặt đất khoảng 
chừng một gang tay để phần biệt phần mộ với phần đất 
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không), mục đích nhằm để tránh chuyện lệch lạc xảy ra như 
tôn vinh các ngôi mộ quá mức dẫn đến sự thờ phượng 
chúng: dâng lễ nguyện Salah tại các mộ, Du-a đến người 
trong mộ, giết tế dâng cúng người chết và đi vòng quanh mộ 
để tìm phúc lành, ... 

Việc vẽ tranh ảnh, nặn tạc các hình tượng được 
chia làm hai loại: 

Loại thứ nhất: Vẽ tranh ảnh, nắn tạc các hình tượng 
về những vật không có linh hồn như núi non, sống nước và 
cây cối, ... loại này được giáo lý cho phép. 

Loại thứ hai: Vẽ tranh ảnh, nắn tạc các hình tượng 
về những vật có lình hồn như con người, động vật, loại này 
Haram làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Tuy nhiên, nếu vẽ hay chụp hình chân dung người 
để xác nhận một cá nhân nào đó vì trường hợp cần thiết như 
để làm hộ chiếu, giấy chứng mình nhân dân, nhận dạng hung 
thủ, tội phạm, ... thì được phép. 

Những trường hợp sử dụng hình ảnh: 

Trường hợp thứ nhất: Nếu các tranh ảnh là các 
hình ảnh được chụp lại từ các máy chụp được dùng để lưu 
niệm, hoặc treo trên tường, hoặc làm hình nền trên quần áo 
thì Haram làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Và những hình ảnh này sẽ là vật cản trở các Thiên 
thần mang phúc lành vào nhà bởi Nabi  có nói: 

وَرُوا«ا َّ اتك ِِ ارَْدُخُلابَسْاًااِ�ي
ََ َةا َِ َمَمئِ

ْ
ا.رلتهاتل اراا»إَِناتك
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“Quả thật, các Thiên thần không vào ngôi nhà có hình 
ảnh trong đó” (Albukhari). 

Trường hợp thứ hai: Nếu các tranh ảnh dùng để 
làm hoa văn cho gối, nệm, các tấm trải ngồi thì được phép. 

Trường hợp thứ ba: Nếu các tranh ảnh được dùng 
trong các tạp chí, các tờ báo nhằm mục đích nghiên cứ, và 
thông tin về kiến thức khoa học hữu ích thì được phép, tuy 
nhiên nếu có thể xóa bỏ chúng thì càng tốt. 

Cầu xin Allah soi sáng và hướng dẫn!!!. 
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Nói Về Việc Quá Nhiều Lời Thề Thốt 
Chiếc lưỡi là một trong các ân huệ lớn mà Allah đã 

ban cho con người, nó là một bộ phận của cơ thể tuy rất nhỏ 
nhưng với nó, con người có thể là một người có đức tin và 
có thể là một kẻ vô đức tin bởi cái ranh giới phân biệt đầu 
tiên giữa đức tin Iman và sự vô đức tin Kufr là thốt lên lời 
tuyên thuệ Shahadah trên chiếc lưỡi của một người. 

Bằng chiếc lưỡi nhỏ nhắn này, con người có thể tiết 
lộ xúc cảm của bản thân, biểu đạt những suy nghĩ và tư 
tưởng, trình bày những ý muốn và nguyện vọng. 

Chiếc lưỡi tuy nhỏ nhưng nó vừa có thể mang lợi ích 
phúc lành vừa có khả năng gây hại và tai họa, nó có thể cứu 
vớt và bảo vệ cho một người nhưng cũng có thể gây hại và 
giết chết sinh mạng, nó có thể gắn kết những trái tim với 
nhau nhưng cũng có thể chia rẽ, làm vỡ nát những con tim. 

Do đó, người Muslim phải nên biết giữ gìn chiếc 
lưỡi của mình trong mọi lời ăn tiếng nói, y chỉ nên nói 
những điều mang lại sự tốt đẹp và sự cải thiện. Có những lời 
nói tuy không phải là điều xấu hay gây hại nhưng không nói 
lại là sự cải thiện thì theo Sunnah nên im lặng, bởi lẽ lời nói 
được phép đó có thể trở thành Haram (nghiêm cấm) hoặc 
Makruh (đáng khiển trách). 

Và một trong các tai hại của chiếc lưỡi là thường 
quá nhiều lời thề thốt, và quả thật giáo lý đã nghiêm cấm 
cũng như cảnh báo về sự trừng phạt cho hành động đó, và nó 
được cho là một trong những điều phủ nhận sự trọn vẹn của 
Tawhid căn bản. 
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Và một trong những điều tôn vinh sự Vĩ đại và Tối 
Cao của Allah là biết giữ gìn chiếc lưỡi, không thề thốt bởi 
Allah trừ phi thực sự cần thiết, và khi thề thốt thì phải trung 
thực bởi đó là một trong những điều làm hoàn thiện Tawhid 
được khuyến khích. Quả thật, Allah đã ra lệnh bảo các bề tôi 
của Ngài phải giữ gìn cẩn thận lời thề, Ngài phán: 

ۡمۚ ﴿ َٰنُ� َٰ ۡ ُ
َ

ٓواْ � ۡحَفُظ ا]٨٩:اسورواترائدو[ ﴾َو�

Các ngươi hãy coi chừng lời thề của các ngươi. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu  89). 

Giữ gìn lời thề qua các điều sau: 

Không quá nhiều lời thề thốt tức chuyện gì cũng thề 
thốt, không thề trên những sự việc không thể, khi thề thì phải 
thực hiện đúng lời thề, và phải thực hiện Kaffarah (hình thức 
xóa tội) khi không thực hiện đúng theo lời thề. 

Quả thật, người thường nhiều lời thề thốt thì người 
đó thường mang tội và thường không thực hiện Kaffarah cho 
lời thề tội lỗi của y. Tất cả đều thuộc những điều Haram làm 
giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Còn đối với những lời thề quen miệng khi nói 
chuyện không mang một chủ đích nào thì không cần phải 
thực hiện Kaffarah, chẳng hạn như câu nói một người quen 
miệng: Không, tôi thề ...; hoặc Đúng vậy, tôi thề ... 

Riêng những lời thề có chủ đích về một sự việc nào 
đó thì phải thực hiện Kaffarah khi không thực hiện đúng 
theo lời thề. 

Hình thức Kaffarah: Nuôi ăn 10 người nghèo, mỗi 
người nửa Sa’ gạo tương đương khoảng 1,5 kg; hoặc chu cấp 
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quần áo, hoặc giải phóng nữ nô lệ; nếu không thể thì nhịn 
chay ba ngày liền. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡو  ﴿
َ

أ ۡم  ِيُ� ۡهل
َ

أ  ََ و ۡنعُِم َُ ۡوَ�ِط َما 
َ

أ ۡن  َ� ِم ُِ ِ َمَ�ٰ ة ُم َعَ�َ َعا ِۡط ۥٓ إ ُُه ُ ََ ٰ �ّ َُ فَ
ةٖ�  َرَ�َب  َُ �َِ ۡ�َ ۡو 

َ
أ ۡم  ُه َُ َو َۡ ِ ُم  ك ِصَيا ۡد فَ ِ ََ ۡم  ن لّ َم َۡ � ٍٖ ُّا

َ
ةِ � ٰ  ثََ�َٰث ۡم َ�ٰلَِك َكّ� ٰنُِ� َٰ ۡ ُ

َ
ةُ � ََ

ۡحفَ  ۡمۚ َو� َحلَۡفُت ا  ََ ِ ِهِۦ لََعّلُ�ۡم إ ٰت ََ ا ُ لَُ�ۡم َء َّ � ُ ِ�ّ ُبَ َِك ُ ٰل ََ ۡمۚ َك َٰنُ� َٰ ۡ ُ
َ

� ْ ٓوا ُظ
 ََ و َُ ُُ ا]٨٩:اسورواترائدو[ ﴾ ٨�َۡش

Để chuộc tội, phải thực hiện Kaffarah và đó là nuôi ăn 
mười người ngheo theo mức lượng trung bình mà các 
ngươi dùng để nuôi gia đình hoặc may quần áo cho họ, 
hoặc giải phóng một người nô lệ. Tuy nhiên, nếu người 
nào có điều kiện (cho các việc làm đó) thì phải nhịn chay 
ba ngày liên tục. Đó là cách Kaffarah Yamin cho các lời 
thề nghiêm trọng mà các ngươi đã phạm. Các ngươi hãy 
coi chừng lời thề của các ngươi. Allah giải thích rõ các 
Lời mặc khải của Ngài để may ra các ngươi biết tạ ơn. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu  89). 

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

ا«ا ِِ َتْا
ْ
اكِل َقةم َْ َعِةاَمْم

ْ
اكِلّال َِلُفاَمنَْفَقةم

ْ
ا.رلتهاتل اراالمالما»تل

“Thế thốt mang lại lợi ích cho món hàng nhưng lại xóa đi 
phúc lành” (Albukhari, Muslim). 

Quả thật, người buôn bán thường thề thốt khi bán 
món hàng. Y thường nói: tôi thề với Allah là đã mua với giá 
thế này thế này và bán chỉ với giá thế này thế này trong khi 
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thực chất là nói dối, sự thề thốt đó có thể làm cho y bán được 
món hàng và được lời nhiều, tuy nhiên, việc làm đó đã có tội 
với Allah và bị Ngài làm cho đồng tiền y kiếm được không 
có ân phúc tức không mang lại điều tốt đẹp cho tôn giáo 
cũng như cuộc sống của y, và có thể có một ngày y sẽ bị mất 
hết tất cả vốn lẫn lời do một tai họa nào đó mà Allah trừng 
phạt y chẳng hạn như bị hỏa hoạn, bão lụt, ... 

Do đó, bắt buộc người kinh doanh Muslim phải hết 
sức thận trọng tránh sự lừa dối, hãy mua bán kiếm lời bằng 
con đường Halal tức phải trung thực trong mua bán, tương tự 
người Muslim tránh việc quá nhiều lời thề thốt bởi Allah cho 
dù đối với các sự việc trung thực, và khi thề thì phải tuyệt 
đối trung thực làm theo lời thề. 

Salman  thuật lại, Thiên sứ của Allah  có nói: 

ِلْمماا«
َ
اأ ت م َِ اَب اَلكَُهْم ايَُزّ�يِْهْم ََ اَل اتُهللا ا لُّمُهُم َِ ايُ ََ ا ارََمرَةم ا: ئِلم ََ اَل ْشمطاَزتن

َ
أ

ا ِِ يَِبيُْياإَِا�ِيَِميْنِ
ََ اَل ِِ ا�ِيَِميْنِ

ن
اَاُُْشَتَىاإَِ ُِ اَجَعَلاتُهللابَِلاَ�اَ ا»ُمْااَت�لاَلرَُجلم

ا.�ت�اِانداَْيحرلتهاتلَ

“Ba loại người Allah sẽ không nói chuyện với họ, không 
tẩy sách tội lỗi cho họ và họ sẽ bị trừng phạt đau đớn: 
người già có hành vi Zina, người nghèo kêu ngạo và tự 
cao tự đại, và người khi mua hoặc bán đều dùng đến lời 
thề với Allah” (Attabrani ghi lại với đường dẫn truyền 
Sahih). 

Hadith này là sự hứa hẹn trừng phạt nghiêm khắc 
với ba loại người tội lỗi: Allah sẽ không nói chuyện với họ 
có nghĩa là không nói chuyện với họ bởi những những lời 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

655 

nói hài lòng, còn lời nói của sự phẫn nộ và hạ nhục thì 
Hadith này không mang ý nghĩa đó, Ngài sẽ không tẩy sạch 
tội lỗi cho họ và họ phải chịu sự trừng phạt thật đau đớn, ba 
loại người tội lỗi này là những người sau đây: 

Loại người thứ nhất: Người có hành vi Zina (quan 
hệ nam nữ ngoài hôn nhân như ngoại tình, gian dâm) khi 
tuổi đời đã già, dĩ nhiên, hành vị Zina là điều xấu đối với bất 
cứ ai nhưng đối với người già đã lớn tuổi lại càng xấu xa 
hơn vì sự ham muốn tình dục lúc già đã được giảm đi rất 
nhiều đáng lẽ y có thể dễ dàng kiềm chế bản thân. 

Loại người thứ hai: Người nghèo nhưng lại tỏ ra 
ngạo mạn và tự cao tự đại trước mọi người; việc tự cao tự 
đại là một điều xấu nhưng tự cao tự đại trong lúc là kẻ nghèo 
khó và bần hàn, không có gì đáng để tự cao tự đại cả thì điều 
đó nói lên rằng người đó vốn luôn tồn tại sự tự cao tự đại 
trong bản thân anh ta. 

Loại người thứ ba: Người thường hay dùng sự thề 
thốt trong mua bán, y thường lợi dụng đại danh của Allah để 
làm phương tiện tìm kiếm lợi nhuận. 

Imran bin Husain  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

يَ ايَلُوَ�ُهْماَخْ ُا«ا ِ
َ
َُُماتل يَ ايَلُوَ�ُهْما ِ

َ
َُُماتل َمِلاقَْمِ�ا

ُ
اا»اأ

“Các tín đồ tốt nhất là những tín đồ ở trong thế kỷ của Ta, 
kế đến là ở thế kỷ tiếp theo đó và kế đến là ở thế kỷ tiếp 
theo”. Imran nói: tôi không biết Người nhắc sau thế kỷ của 
Người là hai lần hay ba lần sau đó Người nói tiếp: 
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ا الا« ايُْؤَ�َمنُوَن ََ اَل اَلَ�ُونُوَن ال اُُْاتَْشَهُدلَن ََ اَل اَُْشَهُدلَن اقَْوًما اَ�ْعَدُ�ْم اإَِن َُُم

ََاَ�ُفوَنالاَلَ�ْظَهُماِ�يِهُماتكّاَمُ ا ُرلَناَل ُِ  .رلتهاتل ارا »َلَ�نْ

“Sau đó, quả thật sau thời các ngươi có một nhóm người 
thường đứng ra làm chứng khi không được yêu cầu làm 
chứng, thường lừa gạt khi được tín nhiệm, thường hứa 
chứ không thực hiện và trong họ xuất hiện những người 
béo mập” (Albukhari). 

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

ا«ا ُُ اََْاِد َُُمايَِبُءاقَْو م يَ ايَلُوَ�ُهْمالا ِ
َ
َُُماتل يَ ايَلُوَ�ُهْمالا ِ

َ
َُُماتل اتَلاِساقَْمِ�الا َخْ ُ

ا ُِ اَشَهاَدرَ ُِ اَلَ�ِمينُ ُِ َحِدِهْمايَِمينَ
َ
ا.رلتهاتل اراا»َشَهاَدُواأ

“Những người tốt đẹp nhất là những người ở trong thế kỷ 
của Ta, kế đến là những người ở thời tiếp sau đó, kế đến là 
những người ở thời tiếp theo sau đó, kế đến có một nhóm 
người thường làm chứng khi chưa được yêu cầu và 
thường thề thốt để xác nhận cho sự làm chứng của y.” 
(Albukhari). 

Các vị Sahabah là những người tốt đẹp nhất trong 
cộng đồng tín đồ Islam như đã được Nabi  xác nhận với 
lời “Những người tốt đẹp nhất là những người ở trong thế 
kỷ của Ta.”, không những thế, chúng ta có thể nói họ là 
những người tốt đẹp hơn tất cả mọi người trong nhân loại 
sau các vị Nabi , không ai có thể có tư cách so sánh với 
họ, sự cao quý của họ là ở chỗ họ đã đồng hành cùng với 
Nabi trong mọi hoàn cảnh, họ đã sát cánh cùng với Người, 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

657 

đã truyền bá kiến thức từ nơi Người  và họ đã hy sinh của 
cải tài sản và cả tính mạng của họ để chiến đấu cùng với 
Người  vì con đường chính nghĩa của Allah và họ đã 
được Allah hài lòng. 

Allah, Đấng Tối Cao đã lựa chọn những người đồng 
hành cùng với Người  là những người tốt nhất trong cộng 
đồng này (Islam), họ là những người có trái tim ngoan đạo 
nhất, hiểu biết kiến thức tôn giáo nhất, và họ được Allah và 
Thiên sứ của Ngài tán dương và khen ngợi, có rất nhiều câu 
Kinh Qur’an nói lên điều đó, tiêu biểu như: 

وُهم  ﴿ َبُع َّ َن � ُ ِ َّ َو�  ِ َصار ن
َ ۡۡ َو� َن  ِٰجَِ� ََ ُۡم َن �ل ََ ِم ُو ّول

َ ۡۡ � ََ و ُُ ِ ب نٖ َو�لّ�ٰ ِۡحَ�ٰ َِِ 
ّ�ٰتٖ ّرِ�َ � َج ّد لَُهۡم  َع

َ
َوأ ُه  ْ َ�ۡن رَُضوا َو ۡم  ُ َ�ۡنُه َّ  َُ ٰ ََ ۡ ن

َ ۡۡ َتَها � ۡ�َ َِي  ۡ َن ََ ُ ِٰنِ �َ
َدٗ  َ

َ
ُم ۖۚ ِۡيَهآ � ِظي ُز �ۡلَع ۡو ا]١٠٠:اسورواتلو�ة[ ﴾ ١َ�ٰلَِك �ۡلَف

Và những người tiên phong (của Islam) trong số các tín 
đồ Muhajir (những người dời cư từ Makkah đến 
Madinah) và trong số các tín đồ Ansar (cư dân Madinah) 
và những ai theo họ trong mọi việc tốt thì sẽ được Allah 
hài lòng và họ cũng được hài lòng với Ngài. Ngài đã 
chuẩn bị cho họ các ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có 
các dòng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. Đó là 
một sự thành tựu vĩ đại. (Chương 9 – Attawbah, câu 100). 

ُرّكٗعا َ�َ  ﴿ ۡم  ُٰٰه ََ َ ۡمۖ ُ َنُه ۡۡ َ آُء َ رَُ�َ  ِ ر ّفا ُُ آُء َ�َ �ۡل ّد ِش
َ

ۥٓ أ ُه َن َمَع ُ ِ َّ ِۚ َو� َّ وُ  � رُّ� ۖد  ّم
 ََ و َۡبَتُغ ا ُ ٗد ۖ  ُ�ّج ٰٗنا َٰ رِۡض َو  ِ َّ َن � ٗ� ّمِ �   فَۡض وَِ ُج ََ ثََِ �ل

َ
ۡن � م ّمِ وهِِه وُُج  ِِ ۡم  َماُه ِ�ي

َشۡ�  َج  ََ ۡخ
َ

أ  ٍُ ۡر يِل َكَز َِ ِ�ۡ� ِِ ۡم  َوَمَثلُُه  � ِ ٰٰة َر ۡو ُّ � ِِ ۡم  ۥ َ�  َٔ َ�ٰلَِك َمَثلُُه ۥ  َٔ ُه َرهُ َز ا
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ُ�ۡعِجُب �لزَ  ِۦ  ِه وق �ُ  ٰ َ�َ ٰٓ َو ۡ�َت ََ فَٱ ۡ�َتۡغلَ ُ فَٱ َّ َد � وََع  ۗ َر ّفا ُُ �ۡل ُم  ََ َِِه َغِي َِ  َُ ّرا
ا َعِظيَم �  ًَ ۡج

َ
َوأ ٗة  ََ ِف م ّمۡغ ِٰت ِمۡنُه ََ ِ ّ�ٰل ْ �ل وا ِملُ وََع  ْ وا اَمُن َن َء ُ ِ َّ سوروا[ ﴾ ٢�

ا]٢٩:اتلفاح

Muhammad là sứ giả của Allah. Và những ai đi theo Y 
thì rất nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng rất 
thương xót lẫn nhau. Ngươi (Muhammad) sẽ thấy họ cúi 
đầu và quỳ lạy vì họ muốn tìm kiếm hồng phúc và sự hài 
lòng nơi Allah. Dấu vết của họ nổi trên gương mặt của họ 
qua tì vết của việc phủ phục. Đó là hình ảnh của họ 
(được mô tả) trong Kinh Tawrah; và hình ảnh của họ thì 
như một hạt giống đâm ra chồi và trở thành cứng, và dày 
đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và 
mát lòng người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ 
không có đức tin thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và 
ban phần thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin 
và làm việc thiện.  (Chương 48 – Al-Fath, câu 29). 

Sheikh Islam  nói: Các vị Khalif chính trực (Abu 
Bakr, Umar, Uthman, và Ali) và các vị Sahabah khác, tất cả 
đều là những người tốt đẹp. Những người Muslim cho tới 
ngày Tận thế từ việc có Islam, đức tin Iman, hiểu biết 
Qur’an, kiến thức tôn giáo, nề nếp Islam, sự thờ phượng, vào 
Thiên Đàng, được cứu rỗi khỏi Hỏa ngục, giành chiến thắng 
những kẻ ngoại đạo trong việc đưa cao lời phán của Allah, 
thật ra đều là nhờ Allah ban phúc qua việc làm của các vị 
Sahabah, họ đã nỗ lực truyền bá tôn giáo, đã hy sinh chiến 
đấu cho con đường chính nghĩa của Allah, tất cả mỗi người 
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có đức tin tin tưởng nơi Allah đều mang lại ân phước và 
công đức cho các vị Sahabah cho đến ngày Tận Thế. 

Quả thật, Nabi  đã trình bày sự khác biệt trong 
hồng phúc của những thế kỷ, Người cho biết thế kỷ tốt nhất 
của cộng đồng này là ba thế kỷ đầu: Thế kỷ của các vị 
Sahabah, thế kỷ của các vị Tabi’een (sau Sahabah), kế đến là 
thế kỷ của những người sau Tabi’een, vì Islam của những 
người trong các thế kỷ này gân với ánh sáng của sứ mạng 
Nabi nhất, sau đó là đến các thế kỷ xuất hiện những điều xấu 
trong cộng đồng này. 

Nabi  đã cho biết những thuộc tính xấu đáng bị 
chê bai sẽ xuất hiện sau ba thế kỷ hồng phúc nhất, nguyên 
nhân là do yếu kém đức tin Iman, và quả thật, những gì Nabi 
 cho biết thực sự đã xảy ra, và đó là bằng chứng chứng 
minh về sứ mạng Nabi của Người . Những thuộc tính xấu 
được Người cho biết là: 

Thứ nhất: Không xem trọng việc làm chứng, và sự 
hồ đồ làm chứng một cách hấp tấp tức gấp rút đứng ra làm 
chứng khi chưa được yêu cầu vì sợ điều được làm chứng của 
một người nào đó sẽ làm thiệt thòi hay mất quyền lợi của 
bản thân. Tuy nhiên, nếu thật sự một người thật sự đã chứng 
kiến một sự thật nào đó, y tình nguyện đứng ra làm chứng về 
điều y chứng kiến là điều tốt bởi Nabi  có nói: 

كََهاا«ا
َ
ْناُُْاس

َ
اَ�دَْلاأ ِِ ِتاَِِشَهاَدرِ

ْ
ِىايَس

َ
اتكّشَهَدتِءاتل ِ ْ

َ َِ ُ�ْما ْخِ�ُ
ُ
ََاأ
َ
ا.رلتهامالما»أ
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“Chẳng phải Ta nên cho các ngươi biết rằng người làm 
chứng tốt nhất là người mang sự chứng kiến (về sự thật) 
đến trước khi được yêu cầu?” (Muslim). 

Thứ hai: Lường gạt, gian trá tức lợi dụng sự tín 
nhiệm của mọi người rồi hành động bội tín. 

Thứ ba: Không giữ lời hứa, tức khi hứa thì không 
thực hiện theo lời hứa. 

Thứ tư: Thích hưởng thụ mà quên đi bổn phận tuân 
lệnh Allah. 

Thứ năm: Quá nhiều lời thề thốt (chuyện gì cũng 
thề dù là chuyện không đáng) và làm chứng không trung 
thực. 

Do đó, người Muslim phải thực sự cẩn trọng đừng 
để bản thân rơi vào những thuộc tính xấu xa mà Nabi  đã 
cảnh báo chúng ta để đảm bảo cho tôn giáo và niềm tin của y  
luôn được an toàn khỏi những lệch lạc và sai quấy. 

Ibrahim Annakha’i nói: Họ thường đánh đòn chúng 
tôi về việc làm chứng và sự hứa hẹn khi chúng tôi còn nhỏ. 

Ibrahim Annakha’i cho biết là những người 
Tabi’een thường quan tâm dạy dỗ con cái của họ, họ thường 
đánh đòn con cái của họ về việc làm chứng sai trái và thề 
thốt bởi Allah không đúng mực, họ muốn dạy dỗ và rèn 
luyện con cái từ lúc còn nhỏ để sau này lớn lên chúng biết 
quan tâm và xem trọng sự việc này. 

Quả thật, những người ngoan đạo của thời trước 
thường quan tâm dạy dỗ con cái của họ biết tuân lệnh 
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Thượng Đế và tôn vinh mọi chỉ đạo cũng như mọi lệnh cấm 
của Ngài. 

Cầu xin Allah hướng dẫn và sói sáng chúng ta và 
con em chúng ta thành những người luôn biết tuân lệnh mọi 
Chị thị của Ngài cũng như mọi điều cấm của Ngài!!!. 
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Chiến Đấu Vì Allah Và Nabi Của Ngài 
Jihad (đấu tranh, chiến đấu vì chính nghĩa của Allah) 

là thành lũy bảo vệ cho Islam, là nền tảng cơ bản của tôn 
giáo, là pháo đài của quốc gia, là trụ cột của cộng đồng. 
Jihad là bảo vệ danh dự, nhân quyền và giữ gìn bờ cõi, là 
hàng rào ngăn chặn hành động xấu của kẻ thù. 

Jihad thể hiện sức mạnh và niềm tự hào của Islam, 
nó giữ Islam được an ninh và yên bình trước sự chống phá 
của kẻ thù, và nó là nguồn sức mạnh mãnh liệt để giơ cao lời 
phán của Allah. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٗۡ ِخَفا  ْ وا َُ َٗ �نفِ ا َُ ِ َوث ۡم ا  �ُ َِ نُف
َ

َوأ ۡم  ٰلُِ� َٰ ۡم
َ

ََِ ْ وا ِٰهُد ََ َو ۡم   َ�ٰلُِ�  ِۚ َّ بِيِل � �َ  ِِ
 ۖ �ۡ مۡ  َخ ۡم إَِ ُكنُت ََ  ّلُ� و ُم ۡعلَ ا]٤١:اسورواتلو�ة[ ﴾ ٤ََ

Các ngươi hãy lên đường đi chiến đấu (dù được trang bị 
với phương tiện) nhẹ hay nặng; và hãy tận lực chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah với cả tài sản và sinh mạng 
của các ngươi. Điều đó tốt nhất cho các ngươi nếu các 
ngươi biết (giá trị của nó). (Chương 9 – Attawbah, câu 
41). 

﴿  ِِ  ََ و ٰتِلُ ۚ َُُت َة ّن َ�ۡ ُم � َّ لَُه َ
م ََِ ٰلَُه َٰ ۡم

َ
َوأ ۡم  ُه ََ نُف

َ
أ  �َِ ۡؤِمن ُۡم َن �ل ٰٓ ِم َ ََ ۡش � َ َّ � َّ ِ إ

 ُّٗ َح  ِ ه ا َعلَۡي ًد وَۡع  ۖ ََ و َتلُ ُۡ َوُ�  ََ و ُتلُ ُۡ َي َۡ  ِ َّ بِيِل � �َ ِِ ُّ  ا  � � َِ ا َء َۡ ُُ َو�ۡل يِل  َِ َو�ۡ�ِ ٰةِ  ٰ َر ۡو
َ�ٰلَِك ُهَو  َو ِۦۚ  م َِه َ�ۡعُت ي ََا ِ َّ ُم � ِبَۡيعُِ� َ ْ وا ۡ�َتبِۡ�ُ ِۚ فَٱ َّ َن � ِدهِۦ ِم ٰ ََِعۡه َِ ۡو

َ
ۡن أ َوَم

ُم  ِظي ُز �ۡلَع ۡو ا]١١١:اسورواتلو�ة[ ﴾ ١�ۡلَف

Quả thật, Allah đã mua từ những người có đức tin sinh 
mạng và tài sản của họ để đổi lại cho họ Thiên Đàng. Họ 
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đã chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, họ đã giết địch 
và bị địch giết. Đó là một lời hứa đã ràng buộc Ngài 
(Allah) trong Kinh Tawrah, Injil, và Qur’an. Và ai giữ 
trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan hỉ với sự đổi 
chác mà các ngươi đã mặc cả với Ngài. Và đó là một 
thành quả vô cùng to lớn. (Chương 9 – Attawbah, câu 
111). 

Ibnu Kathir  nói: Allah cho biết rằng Ngài đã đổi 
chác với các bề tôi có đức tin của Ngài là Ngài sẽ ban cho họ 
Thiên Đàng của Ngài nếu họ dùng sinh mạng và tài sản của 
họ chiến đấu cho còn đường Chính nghĩa của Ngài. Và đây 
là ân phúc lớn lao mà Ngài dành cho những người bề tôi 
tuân lệnh Ngài. Và cũng với ý nghĩa này Alhasan Albasri và 
Qatadah đã nói: Allah đã mua họ với cái giá rất đắt. 

Muhammad bin Ka’ab và những người khác nói: 
Abdullah bin Rauwahah  nói với Thiên sứ của Allah  
vào đêm giao ước Al’aqabah: Người hãy ra điều kiện cho 
chúng tôi đối với Thượng Đế của Người và đối với bản thân 
Người những gì Người muốn. Nabi  nói: 

ا « ِْ ُعو
اَ�ْمنَ ْن

َ
ْشَتِطاِلَْفِساأ

َ
اَلأ ال اَشسْئًا ِِ ابِ ُ�وت اَُْاِ

َ
اَلَ اَ�ْعدُُدلهُ ْن

َ
اأ ْشَتِطاكَِمّ�

َ
أ

مْا ُِ ْ�ُفا
َ
اأ ُِ مْااِمَمااَ�ْمنَُعوَناِمنْ ُِ ْمَوتلُ

َ
اا» َلأ

“Ta ra điều kiện cho các người đối với Thượng Đế của Ta 
là các người phải thờ phượng Ngài và chớ đừng tổ hợp với 
Ngài một điều gì, và Ta ra điều kiện cho các người đối với 
bản thân Ta là các người hãy bảo vệ Ta bằng sinh mạng 
và tài sản của các người”. 
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Các Sahabah nói: Chúng tôi sẽ được gì nếu chúng 
tôi làm như vậy? Người  nói: “Thiên Đàng”. Họ nói: Một 
sự đổi chác đầy lợi nhuận. Thế là Allah mặc khải xuống câu 
Kinh: 

﴿  ِِ  ََ و ٰتِلُ ۚ َُُت َة ّن َ�ۡ ُم � َّ لَُه َ
م ََِ ٰلَُه َٰ ۡم

َ
َوأ ۡم  ُه ََ نُف

َ
أ  �َِ ۡؤِمن ُۡم َن �ل ٰٓ ِم َ ََ ۡش � َ َّ � َّ ِ إ

 ِ ه ا َعلَۡي ًد وَۡع  ۖ ََ و َتلُ ُۡ َوُ�  ََ و ُتلُ ُۡ َي َۡ  ِ َّ بِيِل � �َ  ُّٗ ِِ َح �  ا  َِ ا َء َۡ ُُ َو�ۡل يِل  َِ َو�ۡ�ِ ٰةِ  ٰ َر ۡو ُّ �
َ�ٰلَِك ُهَو  َو ِۦۚ  م َِه َ�ۡعُت ي ََا ِ َّ ُم � ِبَۡيعُِ� َ ْ وا ۡ�َتبِۡ�ُ ِۚ فَٱ َّ َن � ِدهِۦ ِم ٰ ََِعۡه َِ ۡو

َ
ۡن أ َوَم

ُم  ِظي ُز �ۡلَع ۡو ا]١١١:اسورواتلو�ة[ ﴾ ١�ۡلَف

Quả thật, Allah đã mua từ những người có đức tin sinh 
mạng và tài sản của họ để đổi lại cho họ Thiên Đàng. Họ 
đã chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, họ đã giết địch 
và bị địch giết. Đó là một lời hứa đã ràng buộc Ngài 
(Allah) trong Kinh Tawrah, Injil, và Qur’an. Và ai giữ 
trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan hỉ với sự đổi 
chác mà các ngươi đã mặc cả với Ngài. Và đó là một 
thành quả vô cùng to lớn. (Chương 9 – Attawbah, câu 
111). 

Allah phán: Họ đã chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah, họ đã giết địch và bị địch giết. có nghĩa là dù 
họ giết địch hay bị địch giết thì họ đều được ban cho Thiên 
Đàng, điều đó là chắn chắn. Nabi  có nói: 

ا اتهللاُا« َفَل َِ اارَ ِِ اَسِبيِل اِك اِجَهادم
َ
اإَِ ِِ ابَسِْا اِمْ  ُِ اُ�ْمُِج

ََ ا ِِ اَسِبيِل اِك اَجاَهَد كَِمْ 
ا ِِ اَكَِمِا ُُ ِدي َْ َنََةاا-َلرَ

ْ
اتْ ُِ ْنايُْدِخلَ

َ
اَمَيابِس ُِ ِىاَخَمَجاِمنْ

َ
اتل ِِ اَمْاَتِن

َ
اإِل ُِ ْلايَمِْجَع

َ
أ

ْلاَنِنيَمٍةا
َ
ْجٍماأ

َ
ا.رلتهاتل اراالمالما»َماانَاَلاِمْ اأ
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“Allah đảm bảo cho người nào chiến đấu vì con đường 
Chính nghĩa của Ngài được vào Thiên Đàng của Ngài nếu 
y rời khỏi nhà của y là chỉ vì chiến đấu vì con đường của 
Ngài và tin tưởng vào lời phán của Ngài (và y đã hy sinh) 
hoặc y an toàn trở về nhà của y với chiến lợi phẩm giành 
được” (Albukhari, Muslim). 

Và trong một Hadith khác do Muslim ghi lại, Nabi 
 đã có nói: 

َنَا«ا
ْ
بَْوتَ اتْ

َ
َمِلاتكّايُوِفاإَِناأ َِ َْتا

َ
ا.رلتهامالما»ِةاَ

 “Quả thật các cánh cửa Thiên Đàng nằm dưới bóng của 
các thanh kiếm” (Muslim). 

Và Người  cũng có nói: 

َ�َْتاقَا«ا ِْ اتَلاُرااهللاِاَدَمااَ�دٍْداِكاَسِبيِلاتَماات ُِ ا.رلتهاتل اراا»َ�اََمَا

“Đôi chân dính bụi đường của người bề tôi trên con đường 
chiến đấu vì Chính nghĩa của Allah sẽ ngăn cản y khỏi lửa 
của Hỏa ngục” (Albukhari). 

ُمَ اِهِداِكاَسِبيِلاتهللاِاَمثَُلا«ا
ْ
َقانِِتابِآيَاِتااتك

ْ
َقائِِماتل

ْ
ائِِماتل ََ ااتهللاِاَكَمثَِلاتك اَ�ْفُتُ ََ

َمٍوا ََ ا ََ يَاٍ اَل َِ ُمَ اِهُداِكاَسِبيِلاِمْ ا
ْ
ااتهللاِاَحَلايَمِْجَياتك

َ
رلتهاتل ارااا»َ�َعال

ا.لمالم

“Hình ảnh người chiến đấu cho con đường Chính nghĩa 
của Allah giống như hình ảnh của người nhịn chay (ban 
ngày), dâng lễ nguyện Salah (ban đêm) và thường xuyên 
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đọc các lời phán của Allah cho đến khi y trở về nhà.” 
(Albukhari, Muslim). 

Nabi  khuyến khích đi chiến đấu cho con đường 
Chính nghĩa của Allah, Người nói: 

ا اتهللاِا« اَسِبيِل اِك االََغْدَلوم اِ�يَها اَلَما اتّي�ْيَا اِمَ  اَخْ م اَرلَْحةم ْل
َ
اتل ارااا»أ رلته

ا.لمالم

“Một buổi sáng hay một buổi chiều đi chiến đấu cho con 
đường Chính nghĩa của Allah tốt hơn cả thế gian và 
những gì trong nó” (Albukhari, Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, có lời hỏi Thiên sứ 
của Allah : Việc làm nào tốt nhất? Người bảo: “Đức tin 
Iman nơi Allah và Thiên sứ của Ngài”. Họ lại hỏi: Sau đó 
là việc làm nào nữa? Người nói: “Đi chiến đấu vì con 
đường Chính nghĩa của Allah”. Họ lại hỏi: Sau đó là việc 
làm gì? Người nói: “Cuộc hành hương Hajj được chấp 
nhận” (Albukhari, Muslim). 

Ibnu Taymiyah  nói: Tất cả các học giả đều đồng 
thuận cho rằng Jihad (chiến đấu cho con đường Chính nghĩa 
của Allah) là việc làm tốt hơn cả hành hương Hajj, lễ nguyện 
Salah khuyến khích và nhịn chay khuyến khích. Jihad mang 
lại nhiều phúc lành cho đạo và đời, nó bao hàm mọi hình 
thức thờ phượng, thầm kín hay công khai: tình yều dành cho 
Allah, sự chân tâm vì Ngài, sự phó thác nơi Ngài, hiến dâng 
tài sản và tính mạng cho Ngài, kiên nhẫn chịu đựng, sống 
đơn giản không quá lo nghĩ về cuộc sống trần gian và tụng 
niệm Allah. 
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Thiên sứ của Allah  nói: 

ا«ا ُِ دْ َِ يََهااَلكَْواكَْمارُ َِ ْب
ُ
اِدقًااأ ََ اتكَشَهاَدَوا َِ ا.رلتهامالما»َمْ اَطلَ

“Người nào cầu xin được hy sinh vì con đường chính 
nghĩa của Allah một cách trung thực thì y sẽ được ban cho 
dù y không hy sinh.” (Muslim). 

Alhasan nói: Quả thật mỗi con đường đều có lối đi 
tắt và lối đi tắt để đến với Thiên Đàng là Jihad. 

Sheikh Islam  nói: Và người nào làm nhiều tội lỗi 
và liều thuốc tốt nhất cho y là chiến đấu cho con đường 
Chính nghĩa của Allah. 

Cũng chính vì vậy mà những người ngoan đạo Salaf 
(Sahabah và Tabi’een) đều thi đua nhau ra chiến trường, 
tham gia các cuộc chiến để được chết Shaheed. 

Mu’awiyah bin Qurrah nói: Tôi còn kịp gặp được ba 
mươi vị Sahabah trong các vị Sahabah của Nabi , không 
ai trong họ lại không mang trên người các vết tích bị đâm 
hay bị đánh. 

Allah phán: 

ا ﴿ ِدَه كِي َۡو َد ُ ۡع ََ َٰن  َٰ ۡ ُ
َ ۡۡ � ْ وا ُض ُُ َُن  ََ ۡم َو ََ د َ�َٰه ا  ََ ِ ِ إ َّ ِد � ْ ََِعۡه ۡوفُوا

َ
سوروا[ ﴾ َوأ
ا]٩١:اتلْل

Và hãy làm tròn lời giao ước của Allah khi các ngươi đã 
giao ước và chớ vi phạm lời thề sau khi đã thề xác nhận 
sự giao ước đó. (Chương 16 – Annahl, câu 91). 
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Allah ra lệnh bảo các bề tôi của Ngài phải thực hiện 
lời giao ước cũng như lời xác nhận, trong đó có sự giao ước 
không thể thu hồi giữa những người Muslim và những kẻ 
ngoại đạo, và việc hủy sự giao ước này là từ bỏ sự tôn vinh 
Allah, xem thường việc đạo, hạ mình vì những kẻ ngoại đạo, 
và đó là điều thuộc những điều nghiêm cấm Haram làm giảm 
mất Tawhid của người bề tôi. 

Baridah  thuật lại: Khi Thiên sứ của Allah  ra 
lệnh cho người nào cầm quân ra trận thì Người thường nhắn 
gửi y phải kính sợ Allah và đối xử tốt đẹp với đoàn quân, sau 
đó Người nói: 

ا اتهللاِا« ابِاْسِم ااتْنُزلت اَسِبيِل ابِااتهللاِاِك اَ�َفَم اَمْ  ََاااهللاِاقَارِلُوت اَل اَ�ُغلّوت ََ ا اَل تْنُزلت
اَ�ْقاُلُوتاَلِلًدتا ََ اَ�ْمثُلُوتاَل ََ �َِ�افَاْدُ�ُهْماَ�ْغِدُرلتاَل ُمْاِ

ْ
َلذَِذتالَِقيَتاَبُدَلَكاِمَ اتك

ا اٍل ََ ارََمِ�اِخ
َ
ْلاِخَمٍلاا-إِل

َ
اَلُ�َفاَ�نُْهْماا-أ اِمنُْهْم َجابُوَكافَاْ�دَْل

َ
اأ اَما َ�اُُهَ 

َ
فَن

ُُمَا ا اَ�نُْهْم اَلُ�َف اِمنُْهْم افَاْ�دَْل َجابُوَك
َ
اأ افَِِْن اترِْسَمِ 

َ
اإِل اتْدُ�ُهْم ااَُُم

َ
اإِل تْدُ�ُهْم
َ�ُهْماإِْناَ�َعلُوتاَذكَِكافَلَُهْماَماا

َ
ْخِ�ُْهْمان

َ
ُمَهاِجِم�َ اَلأ

ْ
اَدتِراتك

َ
ّوِلاِمْ اَدترِِهْماإِل َْ تَل

ْخِ�ُْهْما
َ
افَس اِمنَْها َوكُوت َْ اَ�اَ ْن

َ
اأ بَْوت

َ
اأ افَِِْن ُمَهاِجِم�َ 

ْ
اتك اَعَ اَما الََبلَيِْهْم ُمَهاِجِم�َ 

ْ
كِل

َ�ُهْمايَا
َ
ُمان ِْ ُمْاِلِمَ�اَ�ِْمىاَبلَيِْهْماُح

ْ
ْبَمتِ اتك

َ
ونُوَناَكس ااتهللاِاُِ ِىاَ�ِْمىاَعَ

َ
تل

اَمَيا اُ�َاِهُدلت ْن
َ
اأ
َ
اإَِ ءم اَشْ ِء ْ َ

ْ
اَلتل َغِنيَمِة

ْ
اتل اِك اكَُهْم وُن ُِ ايَ ََ اَل ُمْؤِمِنَ�

ْ
تك

افَِِنْا ْزَ�َة ِ
ْ
اتْ ُهُم

ْ
افََال بَْوت

َ
اأ اُهْم افَِِْن ُمْاِلِمَ�

ْ
اَلُ�َفااتك اِمنُْهْم اَفاْ�دَْل َجابُوَك

َ
اأ ُهْم

ِعْ ابِا
بَْوتافَاْساَ

َ
ُهمْاااهللاِاَ�نُْهْمافَِِْناُهْماأ

ْ
َرتُدلَكا.اَلقَارِل

َ
ٍ افَس َْ ْهَلاِح

َ
َلذَِذتاَحاَ�َْتاأ

َْعَلاكَُهْماِذَمَةا
َ
ْنات

َ
َْعْلاكَُهْماِذَمَةااتهللاِاأ

َ
افََمات ِِ اِذَمةَااتهللاِالَِذَمَةانَِبيّ ََ ِ ااَل ِِ

اَللَ ِِ نَِبيّ
الَِذَمَما ْم ُِ اِذَمَم ِْفُملت

ُ
ات ْن

َ
اأ ْم ُِ افَِِنَ ابَِك

َْ َْ اأَ الَِذَمَة اِذَماََك اكَُهْم تْجَعْل
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ا اِذَمَة ِْفُملت
ُ
ات ْن

َ
اأ اِمْ  ْهَوُن

َ
اأ ْم ُِ ابِ

َْ َْ ارَُسوِلِااتهللاِاأَ الَِذَمَة ْهَلا.
َ
اأ اَحاَ�َْت َلذَِذت

كَُهمْا ِ
ّْ ْناُ�

َ
َرتُدلَكاأ

َ
ٍ افَس َْ ِمااِح ِْ اُح ِمااتهللاِاَعَ ِْ اُح ُهْماَعَ

ْ
ك ِ
ّْ ْ ااتهللاِافََماُ� ِِ

َللَ
ا َم ِْ اُح ُِ ي َِ رُ

َ
اأ ارَْدرِى ََ ا افَِِنََك اُحْتِمَك

اَعَ ُهْم
ْ
نِْزك
َ
ااتهللاِاأ ََ ا  ْ

َ
اأ رلتهاا»ِ�يِهْم

ا.مالم

“Các ngươi hãy nhân danh Allah mà chinh chiến cho con 
đường Chính nghĩa của Allah, các ngươi hãy giết những 
kẻ phủ nhận Allah, các ngươi hãy chinh chiến nhưng chớ 
giành lấy chiến lợi phẩm trước khi được phân chia, chớ ra 
tay giết khi chưa kêu gọi đến với Islam, chớ giết theo cách 
hành hạ mang tính mọi rợ dã man (cắt tay chân, cắt từng 
bộ phận nào đó trên cơ thể), chớ giết trẻ con. Và khi các 
ngươi gặp kẻ thù từ những người thờ đa thần thì các 
ngươi hãy kêu gọi họ đến với ba điều, nếu họ nhận lời thì 
các người hãy đón nhận họ và không chinh chiến với họ. 
Các ngươi hãy kêu gọi họ đến với Islam, nếu họ chấp 
nhận thì hãy đón nhận họ, rồi hãy kêu gọi họ dời cư từ nơi 
ở của họ đến nơi ở của những người Muhajir, và hãy cho 
họ biết nếu họ làm theo thì sẽ hưởng được quyền lợi cũng 
như có nghĩa vụ giống như những người Muhajir, còn 
nếu họ từ chối dời cư thì các ngươi cứ để mặc họ nhưng 
hãy cho họ biết rằng họ sẽ giống như những người 
Muslim bình thường khác, họ phải tuân thủ theo các luật 
được áp dụng với những người Muslim, họ sẽ không được 
chia các nguồn lợi từ chiến lợi phẩm một thứ gì ngoại trừ 
họ cùng tham gia chiến đấu với những người Muslim, còn 
nếu như họ từ chối thì hãy yêu cầu họ nộp thuế, nếu họ 
chấp nhận thì bỏ mặc họ còn nếu họ từ chối thì hãy cầu 
xin Allah phù hộ rồi chiến đấu với họ; và nếu như họ 
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muốn thỏa hiệp được bảo vệ dưới danh nghĩa của Allah và 
danh nghĩa của Nabi của Ngài thì các ngươi đừng để họ 
được thỏa hiệp bảo toàn dưới danh nghĩa của Allah và 
Thiên sứ của Ngài mà các ngươi hãy thỏa hiệp bảo toàn 
cho họ dưới danh nghĩa của các ngươi, và nếu như họ 
muốn các ngươi áp dụng đạo luật của Allah đối với họ thì 
các ngươi đừng áp dụng đạo luật của Allah đối với họ mà 
hãy áp dụng luật của các ngươi bởi vì các ngươi không 
biết được có làm đúng theo luật của Allah hay không.” 
(Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã nhắn nhủ và dặn dò người 
chỉ huy đoàn quân với những lời nhắn và dặn do cao đẹp: 

- Kính sợ Allah và đối xử tốt với đoàn quân. 

- Cầu xin Allah phù hộ và trợ giúp khi bắt đầu chiến 
đấu. 

- Chiến đấu với những kẻ ngoại đạo là để giơ cao lời 
phán của Allah chứ không vì của cải và tài sản. 

- Không giành lấy chiến lợi phẩm khi chưa được 
phân chia, không giết khi chưa kêu gọi đến với Islam, không 
được dã man và mọi rợ trong cách giết địch, không được giết 
trẻ con, phụ nữa, người bệnh, người già và những ai không 
tham gia chiến đấu. 

- Phải mời gọi những kẻ ngoại đạo đến với ba điều: 

Mời gọi họ đến với Islam, nếu họ chấp nhận thì họ 
được quyền dời cư đến Madinah, họ sẽ được hưởng quyền 
lợi như những người Muhajir tức được chia phần từ nguồn 
chiến lợi phẩm đồng thời họ phải có nghĩa vụ tham gia chiến 
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đấu giống như những người Muhajir. Nhưng nếu họ muốn ở 
lại xứ sở của họ không chịu tham gia chinh chiến thì sẽ 
không được hưởng quyền lời chia phần từ nguồn chiến lợi 
phẩm một thứ gì. 

Nếu họ từ chối Islam thì bắt họ phải nộp thuế. 

Và nếu họ từ chối Islam và từ chối cả việc nộp thuế 
thì sẽ chiến đấu với họ để tôn giáo hoàn toàn hướng về 
Allah. 

Và Nabi  cảnh báo người chỉ hủy đoàn quân rằng 
nếu những người ngoại đạo yêu cầu thỏa hiệp hòa bình dưới 
danh nghĩa của Allah và Thiên sứ của Ngài thì y không được 
chấp nhận mà hãy thỏa hiệp với họ dưới danh nghĩa của y và 
danh nghĩa các bạn đạo của y bởi vì việc hủy giao ước với 
tạo vật nhẹ hơn việc hủy giáo ước với Allah và Thiên sứ của 
Ngài. 

Và khi nào những người ngoại đạo yêu cầu những 
người Muslim làm theo sự phán quyết của Allah thì người 
Muslim cứ phán quyết theo sự nỗ lực của y miễn sao y thấy 
sự phán quyết đó cải thiện cho những người Muslim bởi lẽ y 
không biết rõ những người ngoại đạo có chấp hành theo luật 
của Allah hay không? 

Do đó, bắt buộc người Muslim phải thực hiện theo 
những gì đã giao ước và những gì đã được xác nhận, không 
được hủy sự giao ước hoặc xem thường bởi sự việc đó thuộc 
những điều Haram làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Cầu xin Allah soi sáng và hướng dẫn!!!. 
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Nói Về Việc Thề Nguyện Với Allah 
Người nào biết giữ gìn chiếc lưỡi của mình và ít 

buông thả nó tùy thích là người đó đã giữ được bản thân 
mình khỏi sự mạo hiểm và tránh xa được điều bị cảnh báo. 

Quả thật, Nabi  đã hứa bảo đảm Thiên Đàng cho 
ai biết giữ gìn chiếc lưỡi của y, Người nói: 

ََنَةا«ا
ْ
ُاتْ

َ
ْ َمْ ال

َ
اأ ِِ ارِْجلَيْ اَلَمااَ�ْ�َ ِِ ْيَيْ

َ
ال ا.رلتهاتل اراا»َمْ ايَْلَمْ اِلاَمااَ�ْ�َ

“Ai đảm bảo với Ta giữ cái nằm giữa hai xương hàm của y 
và cái nằm giữa hai chân của y thì Ta sẽ đảm bảo Thiên 
Đàng cho y.” (Albukhari). 

Cái nằm giữa hai xương hàm ý nói chiếc lưỡi, còn 
cái nằm giữa hai chân ý nói bộ phận sinh dục. 

Imam Annawawi  nói: Hãy biết rằng mỗi người 
bề tôi phải nên giữ gìn chiếc lưỡi của y trong tất cả mọi lời 
nói, y đừng nên nói ngoại trừ những lời nói mang lại điều tốt 
lành và cải thiện, và khi nào lời nói không phải là điều xấu 
nhưng không nói lại là điều tốt và cải thiện hơn thì theo 
Sunnah y nên giữ chiếc lưỡi của mình bởi lẽ nó có thể khiến 
lời nói bình thường thành lời nói Haram hay Makruh (đáng 
trách). 

Do đó, người nào giữ chiếc lưỡi của mình ngay 
chính là đã giữ cho toàn thân xác của y được ngay chính, và 
người nào để chiếc lưỡi buông lời tội lỗi và xâm hại đến 
danh dự của mọi người thì toàn thân xác cũng sẽ mang tội 
theo. Quả thật, Nabi  đã nói: 
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ا ا« اتكلَّاانَاإَِذت ّفُم َِ ارُ اُكََها ْبَلاَء
َ
اتأل افََِِن َِدَ  ا اتْ�ُ  دََح َْ

َ
اتهللاَااأ ُِ

اترَ ِ�ينَاااَ�اَُقوُل
ا اتْبوََجْ نَا اتْبوََجْ َت اَلذِِن اتْساََقْمنَا اتْساََقْمَت افَِِِن ابَِك  ُْ

َ
ا� رلتهاا»فََِِ�َما
ا.تلتمِا

“Cứ mỗi sang ra, tất cả các bộ phận của cơ thể người con 
Adam (con người) đều than trách chiếc lưỡi, nói: Ngươi 
hãy kính sợ Allah vì làm ảnh hưởng đến bọn ta, bởi quả 
thật bọn ta luôn bị ảnh hưởng bởi ngươi, nếu người ngay 
chính thì bọn ta sẽ ngay chính còn nếu ngươi đi lệch 
hướng thì bọn ta lệch hướng theo” (Tirmizhi). 

Annawawi  nói: ý nghĩa “than trách chiếc lưỡi” 
là chỉ trích và than phiền. 

Albani  nói: Đó là sự ngụ ý muốn nói rằng các bộ 
phận khác của cơ thể đã hạ thấp chiếc lưỡi xuống vị trí của 
kẻ bội ơn ân phúc. 

Thượng Đế của chúng Ta là Đấng Hoàn Hảo, Đấng 
Vĩ Đại và Tối Cao, Đấng với tấm lòng Độ lượng và Nhân từ 
vượt trên tất cả mọi thứ, và Ngài là Đấng không ai có quyền 
năng cưỡng ép. Bởi thế, người bề tôi phải nên thật tôn trọng 
Allah, phải biết lễ độ và giữ phép với Ngài, chớ đừng thề 
rằng Ngài sẽ không tha thứ cho ai đó bởi việc thề thốt với 
Allah để chối bỏ ân phúc của Ngài là một trong những điều 
Haram nghiêm trọng làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Thề nguyện với Allah được chia làm hai dạng: 
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Thứ nhất: Người thề nguyện với Allah với lối suy 
nghĩ tốt đẹp về Ngài và tin tưởng nơi Ngài thì đây là dạng 
thề nguyện được phép. Nabi  nói: 

قَْامَااإَِناِمْ اِبدَاِداتهللاِا«ا
َ
اتهللاِااَمْ اكَْواأ بََمُهااَعَ

َ
ا.رلتهاتل اراا»أل

“Quả thật, trong số đám bề tồi của Allah, dẫu ai thề 
nguyện với Allah (tức cầu xin Ngài một điều tốt nào đó) thì 
chắc chắn Ngài sẽ đáp lại” (Albukhari). 

Thứ hai: Người thề nguyện với sự tự đắc của bản 
thân và xem thường ân phúc của Allah, đây là sự vô lễ đối 
với Allah, chẳng hạn một người nói: Thề bởi Allah, Allah sẽ 
không tha thứ cho người này, người này. Đây là điều trong  
các điều nghiêm cấm làm giảm mất Tawhid của người bề tôi. 

Jundab bin Abdullah  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói:  

َنارَُجًماقَاَلاَلتهللاِا«ا
َ
اَ�ْغِفُماتهللاُااأ اقَاَلاَمْ ااِلُفَمٍناَلذَِناتهللاَااََ

َ
اَ�َعال

َ
ل
َ
ىاَ�اَن ِ

َ
َذتاتل

ُتاَ�َملََكا َْ ْحدَ
َ
َفْمُتاِلُفَمٍناَلأ َِ اقَْدا ّّ ْنِفَماِلُفَمٍنافَِِ

َ
ََاأ ْنا

َ
اأ َ ا.رلتهامالما»َعَ

“Quả thật, có một người đã nói: Thề bởi Allah, Allah sẽ 
không tha thứ cho người này. Allah phán: Ai có quyền bắt 
TA không tha thứ cho người này, quả thật TA đã tha thứ 
cho người này và TA đã xóa hết mọi việc làm tốt của ngươi 
(người đã thề rằng Allah không tha thứ).” (Muslim). 

Nabi  cho biết về sự nguy hiểm của chiếc lưỡi: 
rằng một người đã thề khẳng định Allah không tha thứ cho 
một người tội lỗi nào đó, điều này như thể là y đã phán quyết 
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cho Allah và y tự cho bản thân y có một vị trí cao quý gì đấy 
nơi Allah và hạ thấp người tội lỗi kia một cách xỉ nhục. 

Và đây là sự vô lễ với Allah, sự vô lễ này khiến một 
người phải bị thua thiệt trên thế gian và ở cõi Đời Sau. Và 
Hadith là một bằng chứng cho thấy rằng quả thật Thiên 
Đàng rất gần với ai đó trong chúng ta hơn cả sợi dây giày 
của y và Hỏa ngục cũng tương tự như vậy. 

Do đó, bắt buộc người bề tôi chớ nên thề với Allah 
về việc phủ nhận ân phúc ở nơi Ngài, y phải nên biết giữ lễ 
độ với Thượng Đế của y và y chớ tự đắc về nhiều việc làm 
ngoan đạo của bản thân y mà hãy nên cầu xin Allah phù hộ y 
luôn giữ vững và duy trì các việc làm ngoan đạo. 

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

ا ا« ْاَِهدم َُ ا اَلتخَخُم ُِ نِ
ِْ ايُ َحُدُهَما

َ
اأ َن ََ افَ اُماَآِخيَْ�ِ تِليَل اإِْسَ ِِ

ابَ اِك ارَُجَمِن َكَن
ْا َِ
قْ
َ
اَ�يَُقوُلاأ ِِ

اتَلنْ ُمْ اَِهُدايََمىاتخَخَماَعَ
ْ
ايََزتُلاتك ََ َنا ََ ِعدَاَدِوافَ

ْ
فَوََجَدهُا.اِكاتل

ُا
َ
اَ�َقاَلال ٍِ

اَذنْ َايَْوًمااَعَ بُِعثَْتاَعَ
َ
اَلَرّ اأ ِِ

اَ�َقاَلاَخلّ ْ َِ
قْ
َ
ََااهللاِااَرِ�يدًااَ�َقاَلاَلتاأ

اتهللاُا ااَ�ْغِفُم ايُْدِخلَُك ََ ا ْل
َ
اأ ََنةَااتهللاُاكََك

ْ
اتْ ارَّ ا. اِبنَْد افَاْجاََمَعا ْرَلتُحُهَما

َ
اأ ََ َ�ُقِد

ِا ك ََ ا اِب ُ�نَْت
َ
اأ ُمْ اَِهِد

ْ
اتك ت َِ اكَِه اَ�َقاَل َعاكَِمَ�

ْ
ايَِدىاقَاِدًرتاتل اِك اَما اَعَ اُكنَْت ْل

َ
اأ ًما

ا اتَلاِر
َ
اإِل ِِ ابِ وت

اتْذَهدُ اكِرَخِم ابِمَْحَِلاَلقَاَل ََنَة
ْ
افَاْدُخِلاتْ ِْ اتْذَه ِِ نِ

ِْ ُم
ْ
اكِل ا»َلقَاَل

ا.رلتهاأبوادتلد

“Có hai người đàn ông thuộc dân Israel kết nghĩa huynh 
đệ, nhưng một người thường làm tội lỗi còn một người thì 
năng hành đạo. Người năng hành đạo thường thấy người 
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kia làm điều tội lỗi và thường hay nói “thật tệ hại cho 
anh”. Có một ngày nó, người năng hành đạo nhìn thấy 
người anh em kia làm điều tội lỗi thì lại bảo như thường lệ 
“thật tệ cho anh”, người kia đáp lại: Anh cứ mặc kệ tôi với 
Thượng Đế của tôi, đâu phải anh là người được Ngài cử 
xuống để giám sát tôi đâu. Thế là người năng hành đạo 
nói: Thề bởi Allah, Allah sẽ không tha thứ cho anh và anh 
sẽ không thể vào Thiên Đàng được. Sau đó, cả hai người 
chết đi và được triệu tập trước Thượng Đế của vũ trụ và 
muôn loài. Ngài phán với người năng hành đạo: Phải 
chăng ngươi biết rõ về TA hay ngươi đã khẳng định ngươi 
có quyền năng trên TA. Và Ngài phán với người làm điều 
tội lỗi: Ngươi hãy đi vào Thiên Đàng và phán với người 
kia (người năng hành đạo): Các ngươi (Thiên thần) hãy 
đưa hắn vào Hỏa ngục!” (Abu Dawood). 

Hadith này đã trình bày về sự nguy hiểm của chiếc 
lưỡi, nó cảnh báo phải cẩn trọng trong lời nói. Mu’adz  
nói với Nabi : Thưa Thiên sứ của Allah! Quả thật, chúng 
tôi sẽ bị bắt tội vì những điều chúng tôi nói chuyện sao? 
Người  nói: 

ا ا« اَعَ ْل
َ
اأ الُُجوِهِهْم اَعَ اتَلاِر اِك اتَلاَس ِّ ُِ ايَ الََهْل اُمَعاُذ ايَا ّمَك

ُ
اأ لَاَْك ِِ رَ

ِانَِاِهْما
ْ
ك
َ
ائُِداأ ََ اَح

َ
ا.تلتمِاارلتها»َمنَاِخمِِهْماإَِ

“Này Mu’adz đừng nên nói quá nhiều những điều không 
nên nói, chẳng phải là nhân loại bị ném úp mặt trong Hỏa 
ngục bởi những điều mà chiếc lưỡi của họ đã buông ra đó 
sao?” (Attirmizhi). 
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Sheikh Islam Ibn Taymiyah  nói: Điều kỳ lạ ở 
con người là y có thể dễ dàng giữ mình tránh khỏi việc ăn đồ 
Haram, bất công, Zina, trộm cắp, uống rượu, nhìn điều 
Haram và những điều nghiêm cấm khác, tuy nhiên, y lại gặp 
khó khăn trong việc giữ chiếc lưỡi của mình, và chẳng phải 
chúng ta thường chứng kiến biết bao nhiều người luôn biết 
tránh những điều tội lỗi và sai quấy nhưng chiếc lưỡi của họ 
vẫn cứ nói xấu và phỉ báng những người còn sống lẫn những 
người đã chết mà họ không hề biết lo sợ cho những gì họ 
nói? 

Cầu xin Allah hướng dẫn và soi sáng!!! 

Cầu xin Ngài điều chỉnh lời ăn tiếng nói của chúng 
ta luôn ngay chính và đúng mực!!!. 
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Không Được Lấy Allah Làm Trung Gian Để 
Xin Nhờ Ai Đó Trong Tạo Vật Của Ngài 

Các vị Sahabah của Thiên sứ đều là những viên đá 
quý được lựa chọn trong cộng đồng Islam, tuy nhiên, Nabi 
 vẫn nói với họ: 

َغُما«ا َْ
َ
ُماتكّاُْكاتأل ُِ َخاُفاَبلَيْ

َ
ْخوََفاَمااأ

َ
ا.رلتهاأحدا »إَِناأ

“Quả thật, điều Ta lo sợ cho các ngươi nhất là điều Shirk 
nhỏ” (Ahmad). 

Và nỗi lo sợ càng tăng thêm khi một người suy 
ngẫm đến lời nói của Người  sau đây: 

َمِتْااتكّاْكُا«ا
ُ
اأ اتَلْمِلااِ ْ ِِ ْخَ اِمْ اَد�ِي

َ
ا.رلتهاأحدا»أ

“Sự Shirk trong cộng đồng của Ta khó thấy hơn cả dấu 
chân của kiến” (Ahmad). 

اا« َ�ْ�ِ ُمْاِ
ْ
ابِاك ُُ َْ

ْ
ْلرَاَناَلاَ�دَائُِلارَل

َ ْ
َمِةاَ�ْعدُُداتأل

ُ ْ
َنافِئَاًمااِمَ اتأل

َ
ا.دتلدرلتهاأبواا»أ

“Quả thật, trong cộng đồng tín đồ của Ta sẽ có những 
nhóm người thờ phượng bụt tượng và những nhóm người 
tham gia cùng với những người thờ đa thần” (Abu 
Dawood). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ � ٓ َد َِ َ�ٰلَِك ُه ِعَبا ۡن  �ََشآُء ِم ن  ِۦ َم ِه ي َ ِد َ�ۡه  ِ ِۦۚ َّ م   ه َ�ۡنُه بَِط  َ�َ  ْ وا �ُ َ�ۡ
َ

أ َۡو  َول
 ََ و َ�ۡعَملُ ُواْ  ا]٨٨:اسورواتألنعا [ ﴾ ٨ّما َ�ن
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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 88). 

Học giả Ibnu Kathir  nói: Nội dung của câu Kinh 
cho thấy sự nghiêm trọng của việc làm Shirk. 

Làm sao không lo sợ bị mất đi Tawhid và giảm đi sự 
trung thực trong thờ phượng cho được? Làm sao không cẩn 
thận tránh xa các loại hình Shirk cho được trong khi Allah 
phán trong Kinh Qur’an của Ngài: 

﴿  ََ و �ُ م َمۡ�ِ َوُه  َّ ِ ِ إ َّ م َِٱ َ�ُُه �ۡ
َ

أ ُن  ُۡؤِم ا]١٠٦:اسوروايوسف[ ﴾ ١َوَما ُ

Và đa số bọn họ không tin tưởng Allah nếu họ vẫn tôn 
thờ đa thần. (Chương 12 – Yusuf, câu 106). 

Một số học giả nói: Câu Kinh này là bằng chứng cho 
những gì mà một số trái tim đã bị dính vào những loại Shirk 
khó nhìn thấy và cảm nhận được. Chẳng hạn như một người 
tin rằng Allah là Đấng Duy nhất nhưng y lại không toàn tầm 
và chân thành hướng về một mình Ngài trong thờ phượng 
mà y còn có sự gắn kết đến thần linh nào khác ngoài Ngài, y 
làm vì lợi ích của bản thân hoặc vì muốn tìm kiếm lợi ích 
của thế gian, thế là y sẽ đạt được những gì theo định tâm của 
y, và Allah luôn là Đấng Giàu có và Quyền năng, bất cần 
mọi thứ từ việc tổ hợp Shirk. 

Ông Jabir bin Mut’im  thuật lại: Có một người 
dân sa mạc đến gặp Thiên sứ của Allah  nói: Thưa Thiên 
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sứ của Allah! Tính mạng đang gặp nguy hiểm, nạn đói đang 
hoành hành, tiền bạc của cải đã tiêu tan, xin Người hãy cầu 
xin Thượng Đế ban mưa cho chúng tôi. Quả thật, tất cả 
chúng tôi lấy Allah làm trung gian để nhờ cậy Người và nhờ 
Người làm trung gian để cầu xin Allah. 

Người đàn ông ở sa mạc đó vừa dứt lời, Nabi  
liền nói: »اتهللا اَن َْ اُسدْ اتهللال اَن َْ »اُسدْ  Subha-nollah, Người liên 
tục nói lời này rất nhiều lần rồi sau đó nói: 

رَْدرِىاَمااتهللاُا«ا
َ
ََكاأ ُْ َناتِهللاَل

ْ
ْ�َظمُا؟اإَِناَشس

َ
اُُْاتَْشَفُيابِاهللاِاإِاالِمْ اَذكَِكااأ ََ ا ُِ اانَ َعَ

َحٍدامِا
َ
اأ ِِ ِق

ْ
ا.رلتهاأبوادتلدا»ْ اَخل

“Thiệt khổ thân cho ngươi, ngươi có biết Allah như thế 
nào không? Quả thật Allah Vĩ Đại và Tối Cao hơn điều đó, 
quả thật không được phép lấy Ngài làm trung gian để nhờ 
vả ai đó trong tạo vật của Ngài!” (Abu Dawood). 

Người dân sa mạc đã tìm đến Nabi  để than về 
tình cảnh hạn hán đã làm cho thú nuôi bị chết, cơn đói đang 
hoành hành, y cầu xin Nabi  cầu mưa từ Allah cho họ. 
Nabi đã phản bác lời của người ở sa mạc đó vì không có lễ 
độ với Allah khi ông ta nói: “Quả thật, tất cả chúng tôi lấy 
Allah làm trung gian để nhờ cậy Người”. Lời này là sự thể 
hiện cấp bậc của Allah ngang bằng với Thiên sứ của Ngài, vì 
vậy mà Người đã nói »اَناتهللا َْ اَناتهللالاُسدْ َْ »اُسدْ  nhiều lần có ý 
phủ nhận lời nói đó đồng thời ca ngợi sự vĩ đại và tối cao 
của Allah. 
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 Như vậy, việc người bề tôi lấy Allah làm trung gian 
để nhờ vả một ai đó trong tạo vật của Ngài là điều Haram 
làm giảm mất Tawhid của người bề tôi, bởi người đứng ra 
cầu xin cho ai đó chỉ có thể cầu xin với ai đó có cấp bậc cao 
hơn y, trong khi Allah là Đấng Vĩ Đại nhất, Tối Cao nhất, 
không ai hay bất cứ thứ gì vĩ đại và cao hơn Ngài. 

Và cũng nằm trong điều Haram này khi một người 
nói: “Tôi chẳng có một trung gian nào làm cầu nối để đến 
với vị bộ trưởng nào đó ngoài Allah cả” vì đây là lời nói sai 
quấy, ý nghĩa của câu nói này là: người đó đã coi Allah là 
một thứ trung gian giữa y và một tạo vật của Ngài. Do đó, 
người Muslim phải nên cẩn trọng mà tránh xa những điều 
như thế. 

Quả thật, Allah là Đấng Vĩ Đại và Tối Cao, Ngài 
không phải là chiếc cầu nối giữa một tạo vật với một tạo vật 
bởi Ngài là Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế của mọi vạn vật. Cho 
nên, người bề tôi phải hết sức thận trọng trong lời nói, phải 
tránh xa những lời nói phủ nhận sự Vĩ Đại và Tối Cao của 
Allah.  

Nabi  đã không phản bác lời của người đàn ông 
sa mạc khi ông nói “và nhờ Người làm trung gian cầu xin 
Allah” vì đây là lời yêu cầu Thiên sứ cầu mưa cho họ. Đây 
là bằng chứng nói rằng được phép nhờ Thiên sứ  khi 
Người vẫn còn sống trên thế gian làm trung gian giữa người 
bề tôi với Allah, nhờ Người cầu xin Allah giùm, tuy nhiên, 
sau khi Nabi  đã qua đời thì việc nhờ vả Người là điều 
Shirk lớn phủ nhận Tawhid. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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َشۡ�  ﴿  ََ و ُُ ِ َ�ۡمل  ََ  ْ ُوا َۡو َ�ن َول
َ

أ ۚ قُۡل  ُشَفَعآَء  ِ َّ � َِ و َُ ن  ْ ِم وا َُذ ِم �ّ�
َ

�َ  ٔٗ أ  ََ َو ََ ا  و ۡعُِلُ
٤  ۖ ا ُة َ�ِيٗع َٰع لّشَ� � ِ ّ ِ َّ ََ  قُل  و ُع ََۡج ُ ُ ِ ه ۡ ََ ِ ّم إ �ُ  � ِِ ض

َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ُك �ل ۡل ُۡ ۥ  ُ�ّ٤ ﴾ 
ا]٤٤، ٤٣:سورواتكزمم[

Há họ đã nhận những kẻ không phải là Allah làm 
những vị can thiệp giùm họ? Hãy bảo họ: “Dẫu cho 
chúng không có quyền hành gì cũng không có lý trí nữa 
hay sao?” Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi sự cầu 
xin ân xá đều thuộc quyền của Allah cả, Ngài nắm quyền 
thống trị các tấng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được 
đưa về  gặp Ngài trở lại” (Chương 39 – Azzumar, câu 43, 
44). 

Ibnu Qayyim  nói: Allah phán bảo rằng mọi sự 
cầu xin ân xá đều thuộc quyền hành nơi Ngài, Đấng chế ngự 
và chi phối các tầng trời và trái đất, đó chính là Allah, Đấng 
Duy nhất, Ngài tự cho phép bản thân Ngài thương xót người 
bề tôi của Ngài và Ngài sẽ cho phép ai là người cầu xin ân 
xá tùy ý Ngài. Như vậy, thực chất sự cầu xin ân xá là điều  
của Ngài, Ngài muốn ân xá cho ai Ngài muốn và cho phép ai 
được quyền cầu xin ân xá cho ai Ngài muốn, điều này trái 
ngược với sự cầu xin ân xá mà những người thờ đa thần tổ 
hợp hoang tưởng, Allah đã bác bỏ sự cầu xin ân xá này bởi 
lời phán của Ngài: 

َۡومٗ  ﴿ ُ ْ وا ُُ َّ َٖ َو� ۡف َّ ن  ٌَ َع ۡف ََ زِي  ۡ ََ  َّ ۡد ۖ  ا ٔٗ َشۡ�  ا  َع َبُل ِمۡنَها  ُۡ �ُ  ََ ََ  َو َو
 ۖ ة َٰع َشَ� ُعَها  ََ  َُنَف و ُ َُ ُُن ۡم  ََ ُه ا]١٢٣:اقموسورواتل[ ﴾ ١َو



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

683 

Và hãy sợ một Ngày mà không có một linh hồn nào sẽ 
đền bồi cho một linh hồn nào khác và sẽ không có một sự 
bồi thường nào được chấp nhận từ nó và sẽ không có ai 
được can thiệp giùm cho ai và cũng không có giúp đỡ 
được ai. (Chương 2 – Albaqarah, câu 123). 

َۡومۖ  ﴿ ُ َ�ِ
ۡ

ََُ َ
َ

أ ن َ�ۡبِل  م ّمِ �ُٰ�َ زَۡق َر ّما  ِۡ  ْ وا ُُ نفِ
َ

أ  ْ ٓوا اَمُن َن َء ُ ِ َّ َ�َها �
َ

َ هِ  َ�ٰ ِۡي ۡيۖع  ََ  َّ

 ََ َو ةۖ  ُخّل  ََ ۗ َو ۖ ة ََ  َشَ�َٰع و ُِم ٰل َّ ُم �ل ََ ُه و َُ ٰفِ َٰ ا]254:اسورواتلقمو[  ﴾ ٢َو�ۡل

Hỡi những người có đức tin! Hãy chi dùng tài sản mà 
TA (Allah) đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) 
trước khi xảy ra Ngày mà sẽ không có việc mua bán đổi 
chác, sẽ không có tình bạn hữu nghị (bao che cho nhau) 
và cũng sẽ không có sự can thiệp nào. Và những kẻ 
không có đức tin là những kẻ làm điều sai quấy. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 254). 

َوِ�ّۖ  ﴿ ِۦ  نِه و َُ ن  ََ لَُهم ّمِ ۡۡ ۡم لَ َرّ�ِِه ْ إَِ�ٰ  ٓوا ُ�َ ۡ�ُ َ
َ

أ  ََ و فُ ا َن َ�َ ُ ِ َّ � ِ ِه ۡر َ نِذ
َ

ََ  َوأ َو
 ََ و ُُ َ�ّت ۡم  ا]٥١:اسورواتألنعا [ ﴾ ٥َشفِيۖع ّلَعّلُه

Và hãy dùng Nó (Qur’an) để cảnh báo những ai sợ việc 
sẽ bị tập trung trình diện trước Thượng Đế của họ, rằng 
sẽ không có một người bảo hộ hay một người can thiệp 
nào ngoài Ngài có thể giúp đỡ họ được. Mục đích để cho 
họ sợ Allah mà giữ mình khỏi phạm tội. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 51). 
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﴿ � ُ َّ ٍٖ ُّا
َ

ةِ � ِ�ّت  ِِ َما  َنُه ۡۡ َ َوَما َ  َِ ض
َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ َخلََق �ل ي  ِ َّ �   َ�َ ٰٓ َو ۡ�َت ّم � �ُ

ن َوِ�ّٖ  ِۦ ِم ِه ن و َُ ن  م ّمِ ا لَُ� ِش� َم َۡ ِفيٍع�  �ۡلَع َش  ََ ََ َو و َُ َذّك َت ََ  �َ فَ
َ

سوروا[ ﴾ ٤أ
ا]٤:اتكا دو

Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và mọi 
vạn vật giữa trời đất trong sáu ngày rồi lên ngôi trên 
Ngai vương của Ngài. Ngoài Ngài, các ngươi không có 
một Đấng Bảo hộ nào và cũng không có một vị can thiệp 
nào cả. Thế các ngươi không biết lưu ý hay sao? 
(Chương 32 – As-Sajdah, câu 4). 

Allah đã cho biết rằng sẽ không có vi can thiệp nào 
đứng ra cầu xin ân xá hay cứu giúp được cho người bề tôi cả 
mà chỉ có ý muốn của Allah của Ngài mà thôi, nếu Ngài 
thương xót người bề tôi nào đó thì Ngài sẽ cho phép ai đó 
Ngài muốn cầu xin ân xá cho y rồi Ngài sẽ ân xá cho y như 
Ngài đã phán: 

ۦِۚ  ﴿ ِه ن َۡ ِ ِد إ ۡع ََ ن   َّ ِم ِ إ َشفِيٍع  ن  ا]٣:اسوروايو�س[ ﴾ َما ِم

Không ai được phép can thiệp trừ phi được phép của 
Ngài. (Chương 10 – Yunus, câu 3). 

ۦِۚ  ﴿ ِه ن َۡ ِ ِِ َ  َّ ِ ۥٓ إ َدهُ �َۡشَفُع ِعن ي  ِ َّ ا � ََ ن  ا]٢٥٥:اورواتلقموس[ ﴾ َم

Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có 
phép của Ngài? (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). 

Sự can thiệp được phép của Allah khác với sự can 
thiệp không được phép của Ngài và sẽ không có sự can thiệp 
không có phép của Ngài. 
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Sự khác nhau giữa hai sự can thiệp (được phép của 
Allah và không có phép của Ngài) giống như sự khác nhau 
giữa thần linh được tổ hợp và người bề tôi được lệnh. Sự can 
thiệp mà Allah bác bỏ đó sự can thiệp của thần linh được tổ 
hợp cùng với Ngài bởi lẽ Ngài không có bất cứ vị tổ hợp nào 
cùng với Ngài; và sự can thiệp mà Ngài khẳng định đó là 
người bề tôi được lệnh của Ngài, và y chỉ được phép can 
thiệp khi nào Ngài cho phép và đối với ai Ngài cho phép. 

Và những người được cầu xin ân xá vào Ngày Phán 
xét là những người của Tawhid, những người luôn toàn tâm 
vì Allah trong thờ phượng cũng như trong việc làm thiện tốt, 
và họ là những người được Allah hài lòng như Ngài đã phán: 

﴿  ََ و ُُ ۡشفِ ُۡ ِۦ  ِه َۡت َخۡش ۡن  َوُهم ّمِ ۡرََُرٰ  ِن � َِم َّ ل ِ ََ إ و ُع �َۡشَف  ََ ورواس[ ﴾ ٢َو
ا]٢٨:اتألنبياء

Và họ không thể can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ 
người nào mà Ngài hài lòng. Và những người đó là 
những người rất sợ Ngài. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 
28). 

ِذٖ  ﴿ َۡوَمس ٰنُ  ُ َٰ ۡح َّ ََ َ�ُ �ل ِ َ
َ

أ ۡن  َّ َم ِ ُة إ َُنَفُع �لّشَ�َٰع  َّ  َٗ ۡو ۥ قَ ُ�َ رَِ�َ  سوروا[ ﴾١ َو
ا]١٠٩:اطِ

Vào Ngày đó, việc can thiệp sẽ vô giá trị ngoại trừ người 
nào mà Đấng Rất mực Độ lượng cho phép và Ngài hài 
lòng và chấp thuận cho y lên tiếng. (Chương 20 – Taha, 
câu 109). 

Ngài cho biết rằng những người được hưởng quyền 
lợi ân xá là những người được Ngài hài lòng cho phép người 
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cầu xin ân xá cầu xin ân xá cho họ, và những người được 
Ngài là những người của Tawhid, còn những người thờ 
phượng đa thần không bao giờ được Ngài hài lòng. 

Cầu xin Allah phù hộ và hướng dẫn chúng ta luôn là 
những người của Tawhid, và cầu xin thương xót chúng ta!!!. 
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Sự Bảo Vệ Tawhid Và Ngăn Chặn Các Con 
Đường Shirk Của Nabi  

Allah gởi Nabi của chúng ta, Muhammad , đến 
như một ánh sáng soi rọi dẫn lối. Người đã hoàn tất sứ mạng 
truyền bá Ánh sáng chân lý của Allah cho nhân loại, Người 
đã thực hiện sự ủy thác của Allah và đã hoàn thành việc 
hướng dẫn và chỉ dạy cho cộng đồng tín đồ, Người đã chiến 
đấu vì con đường Chính nghĩa của Ngài, Người luôn giữ gìn 
và bảo vệ Tawhid và tận lực trong việc ngăn chặn các đường 
dẫn lối đến Shirk. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٖ ﴿ ّم
ُ

أ  ِ
ّ�ُ  ِِ َعۡثَنا  ََ ۡد  َُ َِ ��ۡ  َولَ

َ
أ  ًَ و ۖ رُّ� وَ  ُٰغ َّ ل � ْ وا ُِِب َو�ۡجَت  َ َّ � ْ وا ُد  ﴾ُب

ا]٣٦:اسوروتلْلا[
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). 

﴿  َِ و ُد ٱۡ�ُب و فَ نَا
َ

� ٓ َّ ِ َٰه إ ََ ِ ٓ إ ََ ُّهۥ  ن
َ

� ِ ه ۡ ََ ِ ٓ إ َِ ُو َّ ن ِ وٍ  إ رُّ� ن  ن َ�ۡبلَِك ِم رَۡ�ۡلَنا ِم
َ

أ  ٓ َوَما
 ]٢٥:اسورواتألنبياء[ ﴾ 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). 
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Hai câu Kinh này cũng như nhiều câu Kinh khác 
nữa đều là những bằng chứng cho thấy sự trọng đại của 
Tawhid. 

Hai câu Kinh cho thấy rõ rằng việc đầu tiên mà các 
vị Thiên sứ của Allah được lệnh phải đi truyền bá là Tawhid, 
và tất cả các vị Thiên sứ của Allah đều kêu gọi người dân 
của họ đến với sự thờ phượng một mình Allah duy nhất, họ 
thường nói: 

واْ ا﴿ ُد َِ �ۡ�ُب
َ

ۥٓۚ أ هُ ُ�ۡ ٍٰه َ� ََ ِ ۡن إ م ّمِ َ َما لَُ� َّ ا]٣٢:اسورواترؤمنون[ا﴾ �

Các người hãy thờ phượng Allah, các người thực sự 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả đâu. 
(Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 32). 

Đây là sự kêu gọi của các vị Thiên sứ, là cốt lõi của 
sứ mạng Thiên sứ. Do đó, Tawhid là điều trọng đại, là điều 
đầu tiên của mọi việc làm. Cũng chính vì vậy, khi Nabi  
cử Mu’azh đến Yemen để truyền giáo thì Người  bảo ông: 

ا ِتاَاِ ااإِنََكا«
ْ
اتل ْهِل

َ
اأ اِمْ  ِتاقَْوًما

ْ
ارَس اَشَهادَا.

َ
اإِل اتهللاُافَاْدُ�ُهْم

َ
اإَِ َ

َ
اإِل ََ ا ْن

َ
اأ ااِو ّّ

َ
َلن

اتهللاِا ِاارَُسوُل ك اِلَ َطاُبوت
َ
اأ اُهْم اتهللاَافَِِْن َن

َ
اأ ْبِلْمُهْم

َ
افَس اَسَْسااَك اَبلَيِْهْم تْ�َتََ 

ْلٍَةا
َ
ايَْوٍ اَلل ّ ُُ لََوتٍتاِكا ا.رلتهامالما»ََ

“Quả thật, ngươi đến với một nhóm người thuộc dân Kinh 
sách. Ngươi hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ 
Shahadah: Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài 
Allah và Ta là thiên sứ của Allah, nếu họ đã chấp thuận 
tuân theo điều đó thì ngươi hãy cho họ biết rằng Allah sắc 
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lệnh cho họ phải thực hiện lễ nguyện Salah năm lần một 
ngày đêm.” (Muslim). 

Hadith cho thấy rằng nếu họ không biết Tawhid thì 
sẽ không làm theo nó. Do đó, chớ kêu gọi họ dâng lễ nguyện 
Salah nếu họ không thuận vào Islam bởi lẽ Salah và những 
việc hành đạo khác chẳng mang lại giá trị hay lợi ích gì nếu 
như không có Tawhid. Ngôi nhà sẽ không thể dựng lên nếu 
không có nền móng, các nhánh sẽ không thể mọc ra nếu 
không có gốc, nền móng và gốc là Tawhid, Salah tuy là trụ 
cột của Islam nhưng nó chỉ được dựng lên sau khi đã có nền 
móng Tawhid. Và một trong những điều cho thấy rõ rằng 
Tawhid là nền móng và gốc rễ, đó là bản thân Tawhid sẽ 
khiến một người được vào Thiên Đàng mặc dù người đó 
chưa từng dẫng lễ nguyện Salah một Rak’at nào, chẳng hạn 
như một người chết ngay sau khi đã chấp nhận Tawhid và 
tuyên thệ lời Tawhid thì chắc chắn y sẽ được vào Thiên 
Đàng mặc dù y chưa dâng lễ nguyện Salah lần nào; còn 
ngược lại, nếu như một người chấp nhận dâng lễ nguyện 
Salah, đóng Zakah và nhịn chay nhưng lại không chấp nhận 
và tin vào Tawhid thì người đó chắc chắn sẽ ở trong Hỏa 
ngục và không bao giờ có cơ hội vào Thiên Đàng. 

Bởi những lẽ trên, chúng ta biết rõ được sự trọng đại 
của Tawhid. Những người bị hủy diệt là những kẻ bỏ 
Tawhid và không hành động theo nó. 

Có rất nhiều người trong thời này chẳng hiểu 
Tawhid là gì, Shirk là như thế nào nên họ cứ đắm chìm trong 
Shirk, thờ phượng các thần tượng, có những hành vi bắt 
chước những người thờ đa thần nhưng miệng thì luôn cho 
rằng bản thân họ là những người của Tawhid. Trong thời đại 
của các vị Sahabah (cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ) đều 
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hiểu rõ về Tawhid và Shirk cho nên một khi họ đã nói lời 
Tawhid “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” “Không có Thượng Đế đích thực nào 
khác ngoài Allah” thì họ từ bỏ Shirk một cách hoàn toàn. 

Những người thờ đa thần Quraish cũng hiểu rõ 
Tawhid và Shirk, nên khi Nabi  kêu gọi họ nói: “Các 
người hãy nói: “ ُاهللا 

ّ
َال ِ  

 
َال ِ 

 َ” thì các người sẽ thành đạt” thì 
họ lại bảo: 

ٌء ُعَجابۖ  ﴿ َٰذا لََ�ۡ �َ َّ ِ ۖۖ إ ًد ِٰح ََ ٰٗها  ََ ِ َة إ َجَعَل �للَِه
َ

ا]٥:اسورواص[ ﴾ ٥ أ

Phải chăng Y (Muhammad) nhập tất cả các thần linh lại 
thành một Thượng Đế duy nhất ư? Đây thật là một điều 
hết sức quái dị! (Chương 38 – Sad, câu 5). 

Cũng chính vì không hiểu rõ về Tawhid hoặc do 
không hoàn thành tâm vì nó nên xuất hiện nhiều người 
Muna’fiq (giả tạo đức tin), và có nhiều người có những hành 
vi Shirk. 

Có một Hadith được ghi lại như sau: 

اقَاَلا ُِ اتُهللاَ�نْ اتِهللاب اتكَشِ ْ ارَِضَ اا:َ�ْ اَ�دِْد ِِ
ابَ لَْقُتاِكاَلفِْد ََ اتْ�

َ
اإِل ِمٍم ََ ا

نَْتاَسيُّدنَا�َاا-َ�اتهللابليِالسلم-اهللاِارَُسوِلات
َ
نَااأ
ْ
َ�دَارََكااتكَايُّداتهللاُا«اَ�َقاَلا.ااُقل

ا
َ
ًَا.ا»َلَ�َعال ْ�َظُمنَااَطْو

َ
فَْللُنَاافَْلًماَلأ

َ
نَااَلأ

ْ
ا«اَ�َقاَلا.اقُل َِ ْلاَ�ْع

َ
ْماأ ُِ قُوكُوتابَِقْوِل

اُنا ََ ُماتكَشيْ ُِ ََاَُْااَْ ِمَ�َن ْماَل ُِ  .رلتهاأبوادتلداِانداجيدا»قَْوِل

Ông Abdullah bin Ash-Shakhir  thuật lại: Tôi 
cùng một phái đoàn thuộc bộ tộc A’mir đi gặp Thiên sứ của 
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Allah . Chúng tôi nói với Người: Người là vị Chủ nhân 
của chúng tôi. Người nói: “Đấng Chủ nhân là Allah Tối 
Cao và Ân Phúc”. Chúng tôi nói: Người là người cao quý 
nhất đối với chúng tôi và có quyền lực nhất trong chúng tôi. 
Người  nói: “Các ngươi hãy nói lời của các ngươi và 
chớ đừng để Shaytan xui khiến các ngươi” (Abu Dawood, 
với đường dẫn truyền khá tốt). 

Phái đoàn thuộc bộ tộc A’mir chỉ muốn biểu hiện 
tình yêu dành cho Thiên sứ của Allah  và muốn đề cao địa 
vị của Người nên họ đã nói: Người là Sayydid (Chủ nhân) 
của chúng tôi, con của chủ nhân chúng tôi. Thế là, Nabi  
bảo: “Đấng Chủ nhân là Allah Tối Cao và Ân Phúc” tức 
Đấng Chủ tể thực sự là Allah còn tất mọi tạo vật đều là 
những bề tôi của Ngài, Người nghiêm cấm họ nói lời này vì 
muốn giữ lễ độ với Allah và bảo toàn Tawhid. Sau đó, họ lại 
ca ngợi Người bởi câu nói: “Người là người cao quý nhất đối 
với chúng tôi và có quyền lực nhất trong chúng tôi”. Nabi 
 đã cấm họ nói lời như thế bởi câu: “Các ngươi hãy nói 
lời của các ngươi và chớ đừng để Shaytan xui khiến các 
ngươi”. Tức các ngươi đừng để Shaytan xui khiến các ngươi 
thái quá để rồi các ngươi rơi vào Shirk, các ngươi đừng quá 
mức trong lời nói mà hãy gọi Ta là Muhammad, Thiên sứ 
của Allah giống như Thượng Đế đã gọi Ta như thế. 

Anas  thuật lại: Có người đã nói: Thưa Thiên sứ 
của Allah! Thưa vị tốt nhất trong chúng tôi! Thưa người chủ 
nhân của chúng tôi, con của người chủ nhân chúng tôi! Thế 
là, Người  bảo: 
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نَا«ا
َ
اُناأ ََ ََاَُْااَْهِوَ�َنُِماتكَشيْ ْمابِاَْقَوتُ�ْماَل ُِ ّ�َهااتَلاُساَبلَيْ

َ
ااُمََمُداْ�ُ اَ�دِْدان
اَلتهللاِااَ�دُْداتهللاِااتهللاِا ُ

ُ
لَااَلرَُسول ِ

ّْ ْنارَْمَ�ُعوِ�افَْوَ اَم
َ
اأ ِّ ِح

ُ
اتهللاُاَمااأ ِِ

نَْزلَ
َ
اِلاتلَِلاأ

ا.درلتهاأحا»َبَزالََجَلا

“Này hỡi nhân loại! Các ngươi hãy kính sợ Allah trong lời 
nói của các ngươi, chớ đừng để Shaytan xúi bẩy các 
ngươi. Ta là Muhammad con của Abdullah, Ta là người 
bề tôi của Allah và là vị Thiên sứ của Allah. Thề bởi Allah, 
quả thật Ta không thích các ngươi tâng bốc Ta lên hơn địa 
vị mà Allah, Đấng Tối Cao đã ban xuống cho Ta.” 
(Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  đã bác bỏ lời ca ngợi và tán 
dương của những người đã ban tặng cho Người qua các lời 
nói của họ: “Thưa Thiên sứ của Allah! Thưa vị tốt nhất trong 
chúng tôi! Thưa người chủ nhân của chúng tôi, con của 
người chủ nhân chúng tôi!” mục đích không để cho những 
lời nói này thành phương tiện làm thái quá tư tưởng của các 
tín đồ về Người. Sự tâng bốc quá mức là sự xúi bẩy của 
Shatan khiến người tín đồ rơi vào Shirk. 

Người  đã hướng dẫn họ mô tả và xưng hô Người 
với hai thuộc tính cơ bản: người bề tôi của Allah và Thiên sứ 
của Allah. Người ngăn cấm họ tấng bốc Người lên hơn hai 
vị trí đó của Người, vị trí mà chính Allah đã qui định xuống 
cho Người. Người làm vậy vì muốn bảo toàn Tawhid cũng 
như ngăn chặn mọi cánh cửa của sự thái quá dẫn lối đến 
Shirk. 
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Hadith cho thấy sự khiêm tốn của Thiên sứ , và 
Người đích thực là người cao quý nhất trong nhân loại ở nơi 
Allah. 

Như vậy, theo căn bản là người Muslim không được 
phép gọi ai đó là Chủ nhân bởi Hadith: “Đấng Chủ nhân là 
Allah Tối Cao và Ân Phúc”, tuy nhiên, khi nếu người nô lệ 
gọi người sở hữu của y là ông chủ hay chủ nhân thì không 
vấn đề gì, hoặc nếu gọi người Muslim nào đó có kiến thức 
tôn giáo là Sayyid (người trông coi các vụ việc của người 
Muslim) thì cũng không sao. 

Riêng đối với người Kafir (người vô đức tin) và 
Muna’fiq thì người Muslim không được phép gọi họ là 
Sayyid trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi Nabi  đã nói: 

ا افَِِا« اَسيَّدنَا ُِ ُمنَافِ
ْ
اكِل اَ�ُقوكُوت اَبَزاََ ْم ُِ اَرَ� اُْم َْ ْسَ 

َ
اأ اَ�َقْد اَسيَّدُ�ْم ايَُك اإِْن ُِ نَ

ا.رلتهاأحدا»لََجَلا

“Các ngươi không được gọi người Muna-fiq là Sayyid bởi 
quả thật nếu y là Sayyid của các ngươi thì chắc chắn 
Thượng Đế của các ngươi sẽ phẫn nộ và giận dữ lên các 
ngươi.” (Ahmad). 

Do đó, người Muslim phải tránh xa những lời nói 
mang ý nghĩa khen ngợi và tâng bốc quá mức, bởi Nabi  
đã ngăn cấm điều đó. Và đó là sự bảo toàn và giữ gìn 
Tawhid và ngăn chặn các cánh cửa dẫn đến Shirk. 

Sự tự cao tự đại có ba loại: 
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Loại thứ nhất: Tự cao tự đại trước Allah, đây là sự 
tự cao tự đại tệ hại nhất, ngu xuẩn và ngốc nghếch nhất, bởi 
con người là một tạo vật mềm yếu, chỉ được tạo ra từ một 
loại tinh dịch chứa những con tinh trùng yếu ớt, và mọi sự 
sống của con người đều lệ thuộc vào Ngài trong mọi thời 
khắc của cuộc đời. 

Người nào không hiểu biết về quyền năng của Allah 
thì kẻ đó còn thua kém hơn cả loài vật bởi lẽ Ngài là Đấng 
Toàn Năng trên mọi thứ, mọi sự vật, mọi sự việc tồn tại 
trong vũ trụ này đều là nhân chứng rõ ràng Ngài là Đấng 
Quyền Năng đã làm ra mọi thứ, Đấng mà không có thứ gì có 
thể so sánh đặng với Ngài như Ngài đã phán: 

﴿  ُ� ِص َ�ۡ ِميُع � َّ َو �ل َوُه ءۖۖ  ۡ�َ ِۦ  ِه ِمۡثل ََ َك ۡۡ  ]١١: سورة الشورى[ ﴾ لَ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

Loại thứ hai: Tự cao tự đại trước Thiên sứ của 
Allah  tức không chịu tuân theo sự Chỉ dẫn của Người, 
phủ nhận Người một cách ngạo mạn như Allah đã phán về 
những người vô đức tin Makkah: 

﴿  َُ ا َء َۡ ُُ ۡل ا � َٰذ �َ  َ نُّزِ  ََ َۡو ْ ل ُوا ۡ�ِ َعِظيٍ   َوقَال َِ �َ َۡ َُ َن �ۡل رَُجٖل ّمِ  ٰ سوروا[ ﴾ ٣َ�َ
ا]٣١:اتكزخمف

Và họ bảo: “Tại sao Qur’an này không được ban xuống 
cho những người (lãnh đạo) của hai thị trấn lớn 
(Makkah và Ta-if)? (Chương 43 – Azzukhruf, câu 31). 
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Allah phán về tình trạng của những kẻ tự cao tự đại 
trước sự mời gọi của Nabi : 

﴿  
َ

َرأ ا  ََ ۡ ًَ و رَُ�  ُ َّ َعَ  � ََ ي  ِ َّ ا � َٰذ �َ
َ

أ ًوا  َّ ُهُز ِ ََك إ ن و ُذ َ�ّتِخ  ﴾ ٤ۡوَك إَِ 
ا]٤١:اسورواتلفمقان[

Và khi thấy Ngươi (Muhammad), chúng chỉ muốn chế 
nhạo Ngươi (bảo): “Phải chăng đây là kẻ mà Allah cử 
đến làm Sứ giả (cho bòn mình)?” (Chương 25 – Al-
Furqan, câu 41). 

Loại thứ ba: Tự cao tự đại trước các bề tôi của 
Allah, tức tự tôn vinh bản thân, xem thường, khinh miệt 
người khác, không chịu tuân thủ theo ai và không xem bản 
thân ngang hàng với người khác, đây là bản chất xấu xa nhất 
bởi vì trong sự việc đó là sự cướp đoạt thuộc tính tối cao chỉ 
có ở nơi Allah, Đấng mà không ai có thể làm được điều đó, 
điều này giống như một tên dân đen lấy trộm chiếc vương 
miện của vua và ngồi lên chiếc ngai vương của ngài, và còn 
ai đáng bị trừng phạt hơn những kẻ như thế này. Nabi  
Muhammad nói: 

اَلتِحًدتاِمنُْهَماااقَاَلاتهللاُا«ا ِِ َعَظَمُةاإَِزترِىاَ�َمْ انَازََب
ْ
َ�اُءارَِدتِئاَلتل ِتْ�ِ

ْ
َبَزالََجَلاتل

اِكاتَلاِرا ُِ ْ�اُ َِ ا.حدرلتهاأبوادتدللاتب اماجِالاأا»قَ

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Sự tự cao là y phục thân trên 
của TA và sự tự đại là y phục thân dưới của TA, bởi thế, 
kẻ nào lấy một trong hai thứ đó khỏi TA thì TA sẽ đày hắn 
vào Hỏa ngục” (Abu Dawood, Ibnu Majah, và Ahmad). 
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Sự nghiêm trọng của sự tự cao tự đại luôn được giáo 
lý Islam cảnh báo, bởi lẽ, ngay cả một sự việc mà một số 
người thấy rằng nó chẳng đáng là gì nhưng Nabi  đã báo 
sự nghiêm trọng của nó, Người nói: 

اُخيَمَءَا«ا ُِ ِقيَاَمِةااكَْماَ�نُْظِماتهللاُااَمْ اَجَمارَْو�َ
ْ
ايَْوَ اتل ِِ ْ

َ
ا.تهاتل ارارلا»إِل

“Người nào kéo lê cái áo dài của y một cách tự cao tự đại 
thì Allah sẽ không nhìn mặt y vào Ngày Phán Xét” 
(Albukhari). 

ا«ا اِمثَْقاُلاَذَروٍاِمْ اِكْ�ٍ ِِ ِد
ْ
َنََةاَمْ اَكَناِكاقَل

ْ
ا.رلتهامالما»ََايَْدُخُلاتْ

“Sẽ không vào được Thiên Đàng người nào mà trong tim y 
có sự tự cao tự đại dù chỉ nhỏ bằng hạt cải” (Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Sự tự cao tự 
đại là điều xấu xa hơn cả Shirk, bởi quả thật kẻ tự cao tự đại 
không thờ phượng Allah một cách ngạo mạn còn người thờ 
đa thần thì thờ phượng Allah và những thần linh khác (được 
tổ hợp). 

Sự tự cao tự đại chỉ thuộc một mình Allah duy nhất. 

Người Muslim phải hạ mình phủ phục trước Thượng 
Đế của y, phải tránh xa sự tự cao tự đại và nên luôn là một 
người bề tôi biết khiêm nhường và từ tốn trước mọi người. 
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Nói Về Lời Phán Của Allah 
Và họ đã đánh giá Allah không đúng với giá trị của 
Ngài. Vào Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm 

trọn trong Tay của Ngài và tất cả các tầng trời sẽ được 
cuộn lại trong Tay phải của Ngài. Thật quang vinh và 
trong sạch cho Ngài! Ngài là Đấng Tối Cao, vượt hẳn 

điều mà họ đã qui rằng Ngài có những kẻ đối tác. 
(Chương 39 – Az-Zumar, câu 67). 

Allah, Đấng Tối Cao, là Đấng Tạo Hóa vũ trụ và 
mọi vạn vật, Ngài chi phối và chế ngự mọi vật, mọi việc 
bằng đôi tay của Ngài, sự tối cao và vĩ đại đều chỉ thuộc nơi 
Ngài, Ngài là Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.  

Người Muslim phải tôn vinh sự Vĩ đại và Tối Cao 
của Allah, Thượng Đế của y, và phải loại bỏ hết những nhận 
xét, đánh giá thiếu sót và không đúng về Ngài bởi ở nơi Ngài 
không có bất cứ một khiếm khuyết nào mà ở nơi Ngài luôn 
luôn là sự hoàn hảo tuyệt đối. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿   ُٰ َٰ ٰ َٰ َّ َو�ل ةِ  َ�َٰم َۡوَم �ۡلُِ ُهۥ ُ َضُت ُِ َ�ِيٗعا َ�ۡب ض
َ ۡۡ َو� رِهِۦ  قَۡد َحّق   َ َّ � ْ ُروا َد َوَما قَ

َِيَ  ُٰت   َّ ِ و ََ َمۡن و �ُ ِ�ُۡ� ّما  �َ  ٰ َٰ �ََ َوُ ُهۥ  َٰن ََ ُ�ۡب ۦِۚ  ِه ا]٦٧:اسورواتكزمم[ ﴾ ٦ِمين

Và họ đã đánh giá Allah không đúng với giá trị của 
Ngài. Vào Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm 
trọn trong Tay của Ngài và tất cả các tầng trời sẽ được 
cuộn lại trong Tay phải của Ngài. Thật quang vinh và 
trong sạch cho Ngài! Ngài là Đấng Tối Cao, vượt hẳn 
điều mà họ đã qui rằng Ngài có những kẻ đối tác. 
(Chương 39 – Az-Zumar, câu 67). 
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Allah cho biết rằng những người thờ đa thần đã 
không tôn vinh đúng mực theo đúng giá trị đích thực của 
Ngài khi họ thờ phượng cùng với Ngài những thần linh khác 
mà họ đã tổ hợp, họ đã gán cho Ngài kẻ đối tác và con cái. 
Bởi thế, từ sự Vĩ Đại của Ngài vì Ngài là Đấng đã tạo ra trái 
đất, tạo ra mọi thứ trong nó từ biển cả, sông ngòi, cây cối, ... 
rồi vào Ngày Phục sinh Ngài nắm trọn nó trong Tay của 
Ngài và Ngài đã tạo ra các tầng trời bao la và hùng vĩ rồi 
Ngài cho chúng cuộn lại trong Tay phải của Ngài, cho nên, 
Allah Tối Cao vượt bên trên mọi thứ, mọi điều mà họ đã qui 
cho Ngài. 

Phái Sunnah và Jama’ah khi nói về các tên gọi và 
các thuộc tính của Allah thì họ luôn khẳng định các tên gọi 
và các thuộc tính của Ngài giống như đã được thông điệp 
trong Qur’an và Sunnah một cách tin tưởng tuyệt đối không 
bóp méo, suy diễn, so sánh hay bình phẩm thế nào, ra làm 
sao. 

Ibnu Mas’ud  thuật lại: Một vị tu sĩ Do thái đã 
đến gặp Thiên sứ của Allah  nói: Này Muhammad! Quả 
thật tôi đã thấy (trong Kinh sách của họ) rằng Allah là để 
bảy tầng trời trên ngón tay của Ngài, cây cối trên ngón tay 
của Ngài, nước trên ngón tay của Ngài, kho tàng trên ngón 
tay của Ngài và tất cả những tạo vật còn lại trên ngón tay của 
Ngài, và Ngài phá: TA là Chúa Tể. Thế là Nabi  đã bật 
cười lộ cả những cái răng hàm của Người, thái độ xác nhận 
sự thật lời của vị tu sĩ đó, sau đó Người đọc lời phán của 
Allah: 
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ةِ  ﴿ َ�َٰم َۡوَم �ۡلُِ ُهۥ ُ َضُت ُِ َ�ِيٗعا َ�ۡب ض
َ ۡۡ َو� ِۦ  رِه قَۡد َحّق   َ َّ � ْ وا ُر سوروا[ ﴾َوَما قََد

ا]٦٧:اتكزمم

Và họ đã đánh giá Allah không đúng với giá trị của 
Ngài. Vào Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm 
trọn trong Tay của Ngài. (Chương 39 – Az-Zumar, câu 
67). (Albukhari). 

Hadith cho biết rằng một vị tu sĩ thông thái của Do 
thái đã đề cập với Nabi  về những điều y biết được từ 
trong Kinh Tawrah (Cựu ước) về sự vĩ đại của Đấng Tạo 
Hóa, và mọi tạo vật đối với Ngài vô cùng nhỏ bé bởi Ngài đã 
để mọi tạo vật của Ngài trên các ngón tay của Ngài. Nabi  
đã bật cười một cách hài lòng và vui mừng vì lời nói thật của 
vị tu sĩ đó đúng với những gì được nói trong Kinh Qur’an, 
và Hadith là bằng chứng cho thấy những kiến thức này vẫn 
còn ở nơi người Do thái trong thời của Thiên sứ  và họ đã 
không phủ nhận nó cũng như không bóp méo nó.  

Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ا اتهللاُا« وِى َْ اَ�قُااَ� َُُم ا َِ ُْم
ْ
اتل ا�ِيَِدهِ ُهَ  ُِ ُخ

ْ
ايَس َُُم ا ِقيَاَمِة

ْ
اتل ايَْوَ  نَااتكَاَمَوتِت

َ
اأ وُل

ا�ِيَِدهِا ُهَ  ُِ ُخ
ْ
ايَس َُُم ا رَِ َ�

َ
اتأل وِى َْ اَ� َُُم ا ُماََتّ�ُلَن

ْ
اتك  َ�ْ

َ
اأ ََداُرلَن

ْ
اتْ  َ�ْ

َ
اأ َمِلُك

ْ
تك

ُماََتّ�ُلَنا
ْ
ْ�َ اتك

َ
ََداُرلَناأ

ْ
ْ�َ اتْ

َ
َمِلُكاأ

ْ
نَااتك
َ
َُُماَ�ُقوُلاأ ْخَمىا

ُ
ا.رلتهامالم »تأل

“Allah cuộn lại các tầng trời và Ngày Phục sinh, sau đó 
Ngài nắm lấy chúng bằng tay phải của Ngài rồi Ngài 
phán: TA là Chúa Tể, những kẻ tự cao đâu rồi? Những kẻ 
tự đại đâu rồi? Sau đó, Ngài lại cuộn bảy hành tinh trái 
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đất rồi Ngài nắm lấy chúng trong tay trái của Ngài và nói: 
TA là Đấng Chúa Tể, những kẻ tự cao đâu rồi? Những kẻ 
tự đại đâu rồi?” (Muslim). 

Allah khẳng định chỉ có Ngài là Đấng Chúa Tể duy 
nhất: khi Ngài cuộn các tầng trời và trái đất lại trong tay của 
Ngài vào Ngày Phục sinh, Ngài hô gọi: TA là Chúa Tể, 
những kẻ tự cao tự đại đâu? Nhưng không có một ai trả lời. 
Chỉ có một mình Ngài duy nhất là Đấng Chúa Tể còn những 
vị vua chúa khác ngoài Ngài đã tiêu vong không còn nữa. 
Ngài phán: 

رِ ا﴿ ّها َُ ِد �ۡل ِٰح َٰ ِ �ۡل ّ َِ ۡوَمۖ  َ َۡ ِن �لُۡمۡلُك � ا]١٦:اسورواغفم[ا﴾ ١لَِّم

 Mọi quyền hành vào Ngày đó sẽ thuộc về ai? Thuộc về 
Allah, Đấng Duy nhất, Đấng Tối Thượng. (Chương 40 – 
Ghafir, câu 16). 

Hadith chỉ đề cập đến những kẻ tự cao tự đại mà 
không nhắc đến những ai khác ngoài họ là vì họ đã tước lấy 
bản chất tự cao tự đại của Allah. 

Ibnu Abbas  thuật lại: “Bảy tầng trời và bảy 
hành tinh như trái đất nằm trong lòng bàn tay của Đấng 
Độ Lượng chỉ giống như một hạt cải nằm trong bàn tay 
của ai đó trong số các người”. 

Ibnu Jarir nói: Yunus đã nói cho tôi nghe: Ibnu 
Wahab thuật lại: Ibnu Zaid nói: Cha tôi nói lại tôi nghe: 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ارُْمٍساا« اَكَدَرتِهِماِسدَْعٍةاِ ْ
َ
اإَِ ّ ِّ َتَمت

ْ
اتل ا»ااَمااتكَاَماَلتُتاتكَادُْياِ ْ
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“Bảy tầng trời trong chiếc ghế (của Allah) chỉ giống như 
bảy cái đồng tiền trong một chiếc đĩa”. 

Abu Zhar  nói: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah 
 nói: 

رِْ اا«
َ ْ
افَُمٍواِمَ اتأل ِقيَْتاَ�ْ�َ

ْ
ل
ُ
لََقِةاِمْ اَحِديٍْداأ َْ اَك

َ
َعْمِشاإَِ

ْ
اِ ْاتل ّ ِّ ُتْم

ْ
ا»اَمااتل

“Chiếc ghế (của Allah) trên Ngai vương chỉ giống như một 
cái khoen sắt được ném trong sa mạc mênh mông trên trái 
đất.” 

Quả thật, sự vĩ đại và bao la của các tạo vật là bằng 
chứng nói lên sự vĩ đại, toàn năng và quyền lực vô biên của 
Đấng đã tạo ra chúng. Bảy tầng trời, các hành tinh và trái đất 
cùng những nằm trong nó từ loài người, cây cối, sông ngòi, 
biển cả, các quả núi, ... nằm trong lòng bàn tay của Allah chỉ 
giống như một hạt cải nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay của 
con người. 

Các tầng trời rộng lớn và bao la biết dường nào 
nhưng so với sự bao la và rộng lớn của chiếc ghế của Allah 
chỉ giống như những đồng tiền bạc được đặt trong một cái 
đĩa lớn. 

Chiếc ghế của Allah thì rộng lớn và bao la đến 
dường đó nhưng so với Ngài vương của Allah thì nó chỉ 
giống như một chiếc khoen sắt nằm trong sa mạc mênh 
mông của trái đất. 

Quả thật, nếu càng suy ngẫm về sự tạo hóa của 
Allah thì càng tôn vinh và kính sợ Allah nhiều hơn, giống 
như một số những người ngoan đạo thời Salaf có nói rằng 



Giảng giải Kitab Tawhid Theo Cách Dễ Hiểu . . . 
 

702 

nếu nhân loại suy ngẫm về sự vĩ đại của Allah thì họ sẽ 
không bất tuân Ngài. 

Ibnu Mas’ud  nói: “Khoảng cách giữa trời và đất 
là khoảng năm trăm năm thời gian, khoảng cách giữa các 
tầng trời là năm trăm năm thời gian, khoảng cách giữa 
bảy tầng trời và chiếc ghế của Allah là năm trăm năm thời 
gian, và khoảng cách giữa chiếc ghế và nưới là năm trăm 
năm thời gian, và Ngai vương của Ngài ở bên trên nước, 
còn Allah ngự trên Ngai vương, nhưng không có một điều 
gì từ việc làm của các người có thể giấu giếm được Ngài” 
(Ibnu Mahdi thuật lại từ Hamad bin Salmah từ Asim từ 
Zurr). 

Al’Abbas bin Abdul Almuttalib  thuật lại, Thiên 
sứ của Allah  nói: 

رِْ ا«ا
َ
اَلتأل اتكَاَماِء ا»اَهْلارَْدُرلَناَ�ْماَ�ْ�َ اتهللاُا. نَا

ْ
ْبلَمُااقَاَلاقُل

َ
اأ ُ
ُ
اَلرَُسول «اقَاَلا.

اَسنٍَةا اَسِْاِمائَِة اَمِاَ ُو اَسَماٍء
َ
اإِل اَسَماٍء ّ ُُ ا اَلِمْ  اَسنٍَة اَسِْاِمائَِة اَمِاَ ُو بَسْنَُهَما

اَسِْاِمائَةِا اَمِاَ ُو اَسَماٍء ّ ُُ ا ااَلِ�ثَُف ِِ ْسَفِل
َ
اأ اَ�ْ�َ ْمم َِ ا اتكَاابَِعِة َسنٍَةاَلفَْوَ اتكَاَماِء

اُرَكِدِهَ ا اَ�ْ�َ ٍل ََ ْل
َ
اأ ََُماِ�يَُة ا اَذكَِك افَْوَ  َُُم ا رِْ 

َ
اَلتأل اتكَاَماِء اَ�ْ�َ اَكَما ْبَمُه

َ
َلأ

َعْمُشا
ْ
َُُمافَْوَ اَذكَِكاتل رِْ ا

َ
اتكَاَماِءاَلتأل مَفِِهَ اَكَمااَ�ْ�َ َْ ْبَمهُااَلأَ

َ
اَلأ ِِ ْسَفِل

َ
اأ َ�ْ�َ

رِْ اَلتهللاُااَكَمااَ�ْ�َا
َ
اِمْ ااتكَاَماِءاَلتأل ِِ افَْوَ اَذكَِكاَللَسَْساَ�َْ اَبلَيْ

َ
َ�دَارََكاَلَ�َعال

ا ءم َِدَ اَشْ ا ِِ
ْ�َماِلابَ

َ
ا.رلتهاأبوادتلدالن ها»أ

““Các ngươi có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao xa 
không?” Chúng tôi (các vị Sahabah) nói: Allah và Thiên sứ 
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của Ngài rõ hơn ai hết! Người  nói: “Khoảng cách giữa 
chúng là năm trăm năm thời gian, khoảng cách giữa các 
tầng trời là năm trăm năm thời gian, và giữa bảy tầng trời 
và Ngai vương của Allah là biển, khoảng cách giữa đáy và 
bề mặt của biển giống như khoảng cách của trời và đất, và 
Allah ở bên trên đó (Ngài vương), không có một điều gì từ 
việc làm của con cháu Adam có thể giấu giếm được 
Ngài”.” (Abu Dawood và những người khác). 

Thiên sứ của Allah  trình bày cho biết rằng sự vĩ 
đại của vũ trụ bao la này, các tầng trời nằm bên trên nhau, 
khoảng cách giữa chúng bằng năm trăm năm thời gian, bên 
trên bảy tầng trời là Ngai vương của Allah, và phía dưới 
Ngai vương của Allah là biển, khoảng cách giữa bề mặt và 
đáy biển là năm trăm năm thời gian. 

 Khi nghĩ và suy ngẫm về sự vĩ đại và tối cao của 
Allah thì người Muslim sẽ tăng thêm đức tin Iman, y sẽ ý 
thức được Thượng Đế của y, sẽ kính sợ và yêu thường Ngài 
hơn. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َ َّ � ََ و َُ َۡذُك َن ُ ُ ِ َّ َِ�ٰمٗ � َٗ  ق و َوُ�ُع َخلِۡق ا ا   ِِ  ََ و َُ ُّ َوَ�َتَف ۡم  و�ِهِ ُجُن  ٰ َوَ�َ
 �ٗ َ�ِٰن ا  َٰذ َت َ� ُۡ َخلَ َرّ�َنا َما   ِِ ض

َ ۡۡ َو�   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ٰنَ �ل ََ ُ�ۡب رِ   ّّا اَب � َذ َك فََُِنا َع
ا]١٩١:اسورواِلابممتن[ ﴾١

Những ai tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm 
nghiềng một bên và nghiền ngẫm (về sự mầu nhiệm) 
trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải 
thốt lên): “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Ngài đã không 
tạo hóa mọi thứ này vô mục đích. Quang vinh và trong 
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sạch thay Ngài! Xin Ngài giải cứu bầy tôi thoát khỏi sự 
trừng phạt của Hỏa ngục. (Chương 3 – Ali Imran, câu 
191). 

Đức tin Iman rằng không điều gì trên trái đất cũng 
như trong các tầng trời có thể giấu giếm được Allah bắt buộc 
người Muslim phải tôn vinh và kính sợ Allah nhiều hơn vì y 
luôn biết rằng Allah luôn quan sát và trông coi y trong khi y 
không nhìn thấy Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿   ُٰ َٰ ٰ َٰ َّ َو�ل ةِ  َ�َٰم َۡوَم �ۡلُِ ُهۥ ُ َضُت ُِ َ�ِيٗعا َ�ۡب ض
َ ۡۡ َو� رِهِۦ  قَۡد َحّق   َ َّ � ْ ُروا َد َوَما قَ

 ٰ �ََ َوُ ُهۥ  َٰن ََ ُ�ۡب ۦِۚ  ِه ِمين ََِي ُٰت   َّ ِ و ََ َمۡن و �ُ ِ�ُۡ� ّما  ا]٦٧:اسورواتكزمم[ ﴾ ٦َ ٰ َ�

Và họ đã đánh giá Allah không đúng với giá trị của 
Ngài. Vào Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm 
trọn trong Tay của Ngài và tất cả các tầng trời sẽ được 
cuộn lại trong Tay phải của Ngài. Thật quang vinh và 
trong sạch cho Ngài! Ngài là Đấng Tối Cao, vượt hẳn 
điều mà họ đã qui rằng Ngài có những kẻ đối tác. 
(Chương 39 – Az-Zumar, câu 67). 

Sheikh Islam  nói: Và đây là Kinh sách của Allah 
từ đầu đến cuối, và là Sunnah của vị Nabi của Ngài và cũng 
là lời nói của của các vị Sahabah và những người Tabi’een, 
và lời nói của những tín đồ Muslim am hiểu dựa theo những 
bằng chứng từ Qur’an và Sunnah của Thiên sứ: rằng Allah ở 
bên trên tất cả mọi thứ, Ngài ở trên Ngai vương, bên trên các 
tầng trời, Ngài ngự trên Ngai vương của Ngài. Abu Amru 
Attalamnaki nói trong quyển Kitab Usul: Những người của 
phái Sunnah đều đồng thuận rằng Allah ngự trên Ngai vương 
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của Ngài là sự thật chứ không phải mang tính “bóng gió”, 
ông cũng nói: những người Muslim đều đồng thuận về ý 
nghĩa của câu Kinh ﴿  ۡۚم ۡ�َن َما ُكنُت

َ
ۡم � ﴾ َوُهَو َمَعُ�  Và Ngài ở 

cùng với các ngươi bất cứ nơi nào các ngươi có mặt 
(Chương 57 – Al-Hadid, câu 4), và những câu kinh tương tự 
khác trong Qur’an là Ngài ở cùng với các ngươi bằng kiến 
thức của Ngài, và quả thật Ngài vẫn bên trên các tầng trời 
với cơ thể vĩ đại và tối cao của Ngài, Ngài ngự trên Ngài 
vương của Ngài như thế nào, ra làm sao tùy ý Ngài. Và đây 
là quan điểm của các vị Sahabah, các vị Tabi’een và bốn vị 
Imam lớn của Islam, tất cả họ đều khẳng định những gì được 
Allah khẳng định trong Qur’an của Ngài qua lời nói của 
Thiên sứ của Ngài, họ phủ nhận tất cả những so sánh với tạo 
vật, họ không suy luận ra cách thức như thế nào, ra làm sao. 

Allah là Thượng Đế đích thực, Ngài điều hành và 
chi phối mọi sự việc bằng chính đôi tay của Ngài, Ngài phán 
quyết giữa các bề tôi của Ngài một cách công bằng tuyệt đối, 
một cách khôn ngoan và sáng  suốt tuyệt đối. 

Cầu xin Allah phù hộ và hướng dẫn đám bề tôi của 
Ngài luôn đi trên con đường Ngay chính, con đường mà 
Ngài hài lòng đối với những người đi trước chứ không phải 
con đường đối với những người mà Ngài giận dữ! 

Cầu xin Ngài thu nhận bầy tôi vào Thiên Đàng hạnh 
phúc ở Ngài và che chở bầy tôi tránh xa nơi Hỏa ngục!!!. 
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