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Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
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Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah bằng lời tạ ơn mà
Ngài xứng đáng được ca tụng, xin cảm ơn Ngài bằng cách
thi hành sắc lệnh Ngài giao phó và xin công nhận vạn vật
hoàn toàn bất lực sùng bái Allah bằng cách đúng và xứng
đáng với Ngài do kiến thức eo hẹp của họ.
Hồng phúc mà Allah đã ban cho nhân loại là nhiều
vô số, nếu có tạ ơn dài theo thời gian cũng chẳng đủ. Ngài là
Đấng ngự trị từ đầu cho đến cuối, vạn vật rồi trở về trình
diện Ngài. Quả thật, không có Thượng Đế nào xứng đáng
được thờ phụng mà chỉ có Ngài, Đấng duy nhất không có
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đối tác, Ngài xứng đáng nhất được vạn vật thờ phượng mà
ngoài Ngài chỉ toàn là hư cấu.
Tôi cầu xin phúc lành và bình an cho vị Nabi mù
chữ Muhammad con trai ông Abdullah, Amma Ba'd:
Quả thật, nhiệm vụ quan trọng và vĩ đại nhất để loài
người vận dụng trí óc và sức lực mài mò là thấu hiểu năng
lực của Đấng Tạo Hóa, Đấng mà trước vạn vật đều phải
công nhận, đều phủ phục bởi Ngài là Đấng Độc Tôn. Trong
mỗi tạo vật là dấu hiệu, là bằng chứng, là di chứng khẳng
định khả năng tối cao của Đấng Tạo Hóa, giá như con người
bỏ thời gian suy nghĩ về chính bản thân mình ắt sẽ thấy khả
năng của Đấng Tạo hóa, Allah phán:

َ

ُۡ َََ ۡ ُ

ُ َ

َ

ُ ِ � أنفسِ� ۚم أف� �ب
ٓ ﴿و
٢١ :﴾ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ٢ �ون
ِ
Và ngay trong bản thân của các ngươi, các ngươi không
thấy sao ? Al-Zariyaat: 21 (chương 51).
Allah kể về lời của Nabi Nuh  nói với giáo dân:

ً

َۡ ۡ ُ ََ َ ۡ ََ

ٗ ََ ّ

رج و

١٤ - ١٣ :﴾ ﻧﻮﺡ١  وقد خلق�م أط َوارا١ �نَ �ِِ وقار
َ َُۡ﴿ّا لَ�ُمۡ �َ ت

Tại sao các ngươi lại không biết sùng bái Allah * Trong
khi Ngài đã tạo hóa các ngươi qua nhiều giai đoạn để trở
thành con người hoàn chỉnh. Nuh: 13 - 14 (chương 71).
Ông Ibnu A’bbaas  và ông Mujaahid nói: “Tại
sao các ngươi lại không sùng bái Allah Đấng Chí Đại.”( 1)
0F

(1) Trích từ Al-Dar Al-Manthoor (8/290 – 291).
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Ông Ibnu A’bbaas  nói thêm: “Tại sao các ngươi
không sùng bái Allah đúng với điều mà lẽ ra Ngài đáng
được.”(2)
Nabi Nuh  đã bỏ giáo dân hãy suy nghĩ về chính
bản thân của mình đã trải qua bao nhiêu giai đoạn mới trở
thành một con người trưởng thành thế này, có thế các ngươi
mới thấu hiểu được Allah Chí Đại ra sao!!!
Mỗi khi đối diện trước cảnh thiên nhiên đẹp thì con
người chỉ biết trố mắt thán phục mà khen tặng: “Đúng là
cảnh trời cho; quang cảnh thật tuyệt vời; ôi hùng vĩ và uy
nga làm sao; đúng là cảnh thiên Tạo Hóa; tuyệt vời thay tác
phẩm của Tạo Hóa. . .” con người chỉ nhìn bằng cặp mắt
chiêm ngưỡng lướt qua mà không chịu vận dụng đầu óc suy
nghĩ về khả năng tối cao chí đại của Allah ra sao,

ََ
�َ
َ ُ
َ ۡ ُ َ ََۡ َ َ ّ م
ـم � ۡن َهـا ُم ۡع ِرضـون
 �َُرُون عليها وه
ِ﴿ َو��يِّن ّم ِۡن َءايَ ٖة ٱلسَّ� َٰ� َٰتِ وَٱ�ۡض

١٠٥ :﴾ ﻳﻮﺳﻒ١

Và trong các tầng trời và đất có biết bao là dấu hiệu
(của Allah), vậy mà chúng lại ngoãng mặt làm ngơ
Yusuf: 105 (Chương 12).
Trên đời này nếu chúng ta gặp phải kiệt tác ắt sẽ
đoán được tài ba của tác giả, vậy tại sao mọi người không
đặt câu hỏi tác giả là ai mà lại tạo ra được tác phẩm hùng vĩ
này ???

(2) Trích từ Jaame’ Al-Bayaan của Tabari (23/296) và trong Ma-a’lim Al-Tanzeel
của Baghawi (5/156).
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Sẽ không có ý nghĩa cũng như lợi ích nếu có mang
trăm ngàn dấu hiệu và phép màu ra chứng minh sự thật về
khả năng chí đại của Allah đối với người có bản tính cố
chấp, kẻ không muốn chấp nhận sự thật. Thế nên sự sùng
bái, lòng tôn kính Allah sẽ không có giá trị trong lòng những
kẻ phớt lờ sự việc, đôi khi họ còn mắng nhiết, phủ nhận
Allah là đằng khác. Vì lẽ đó mà người Đa Thần đã tôn thờ
bụt tượng mà phủ nhận Đấng đã làm cho xương khô sống
lại, Allah phán:

ّ
َ ّ
ُ َّ�ٰ�ُّهَا ٱ
َ ل ٱسٞ اس ُ� َب َم َث
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ٔ ٱج َت َم ُعوا ُ� ۖۥ ن �َ سۡلُبۡهُمُ ٱ�ُباب ش
ِ
َ
ق
ّ َض ُع َف
ُ ُلطَال ُِب َوٱل ۡ َم ۡطل
ٌ رُواْ ٱ�ََّ حَ َّ قَ ۡدره ِۦٓ َّ ٱ�ََّ لَ ٌّ َعز
�ز
 ا قَد٧ وب
ِۚ
قَوِي
ِ
٧٤ - ٧٣ :﴾ ﺍﻟﺤﺞ٧

Hỡi nhân loại! Ðây là một thí dụ trình bày cho các
người, hãy lắng nghe cho kỹ: “Quả thật, những thần linh
mà các ngươi cầu nguyện ngoài Allah sẽ không bao giờ
tạo ra được một con ruồi dẫu chúng có hợp lực với nhau
để làm chuyện đó và nếu con ruồi đó có giật tha đi món gì
của chúng thì chúng cũng sẽ không thể giực lấy vật ấy lại.
(Thấy không) kẻ van cầu cũng như kẻ được cầu đều bất
lực như nhau.” * Chúng bất lực sùng bái Allah đúng khả
năng thật sự của Ngài, quả thật Allah là Đấng Hùng
Mạnh, Đấng Cao Quí. Al-Haj: 73 – 74 (chương 22).
 Trong những cách sùng bái Allah là tìm hiểu
về tính cách và đại danh của Ngài, suy nghĩ về các dấu hiệu
của tạo hóa, nghiền ngẫm về cây cối và động vật, tìm hiểu
thật hư hoàn cảnh các cộng đồng thời trước, kết quả của kẻ
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gian dối và người thật thà, người có đức tin và kẻ phủ nhận
Allah.
 Trong những cách sùng bái Allah là trao dồi
kiến thức về các biểu hiệu tôn giáo, trao dồi sắc lệnh phải
làm và lệnh cấm để thực hành và tôn trọng. Có thế mới làm
cho niềm tin trong tim sống lại, hâm nóng tấm lòng đã băng
giá tự bao giờ. Cho nên những ai hết lòng tin tưởng, luôn
làm theo sắc lệnh phải làm và lệnh cấm, cũng không xem
thường không phớt lờ biểu hiệu của Islam thì y là người
đang được hướng dẫn như Allah phán về các biểu hiệu của
nghi thức hành hương Haj:

ُ ُۡ

ّ ظِّ ۡ شَ�َٓ �ِ َ ٱ�َِّ فَإ
﴿لِكَ ۖ وَمَن �ُعَ م ٰر

َۡ

َ
َ
٣٢ :﴾ ﺍﻟﺤﺞ٣ وب
ِ ِ�َها مِن �قوى ٱلقل

Đó (là nghi thức Haj). Và đối với ai tôn trọng sắc lệnh
thi hành của Allah, chính điều đó làm cho con tim biết
kính sợ. Al-Haj: 32 (chương 22).
Tôn trọng sắc lệnh phải làm và lệnh cấm tức tôn
trọng Đấng ra lệnh, cho nên không được tỏ thái độ chống đối
trong uy quyền của Allah, chỉ có những ai từng xem thường
sắc lệnh của Allah mới phủ nhận, mới chống đối và mắng
chửi Allah mà thôi.
Việc mắng chửi Allah ở những người thiếu kiến
thức Islam ngày càng gia tăng nghiêm trọng bằng nhiều hình
thức, nhiều thể loại điển hình như họ xem thường một hay
nhiều giáo điều nào đó của Islam, đặc biệt là ở Sirya,
Palestine, Jordan, Li Băng, Irắc và một vài nước ở Châu Phi.
Họ miêu tả và biếm họa Allah bằng những lời lẽ và hình ảnh
mà người Muslim ở các quốc gia khác rất ái ngại khi nghe
thấy, nhưng họ lại xác nhận mình là người Muslim do họ
7
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vẫn còn nói hai câu tuyên thệ và hành lễ Salah. Tấm lòng và
trí tuệ họ đã bị lũ Shaytaan làm mờ nên họ biện luận rằng họ
không có chủ ý hạ thấp cũng như xúc phạm Allah.
Đến đây cần phải phân tích tỉ mĩ như thế nào là xem
thường, như thế nào là sùng bái nhằm cắt đứt mọi gian kế
của Shaytaan và để sùng bái Allah Đấng Hùng Mạnh & Tối
Cao đúng với nghĩa thật của nó và để xóa đi mọi thiếu sót
mà con người đã gán ghép cho Allah bằng lời nói, bằng hành
động sai quấy.
Tóm lại, tôi xin nói ngắn gọn: Mắng chửi Allah là
dùng lời nói hoặc hành động với mục đích hạ thấp, xỉ nhục
Allah là tội Kufr (người tự xóa đức tin) không phân biệt là
người Muslim hay không, không phân biệt cố ý hay vô tình
hay đùa giỡn hay sơ ý, kể cả không biết về giáo lý, bởi sự
việc được công nhận ở bề ngoài.



Sự Thật Về Ý Nghĩa Mắng Chửi
Là tất cả những gì mà theo phong tục của mỗi
người, mỗi sắc tộc cho là mắng chửi hoặc nhạo báng hoặc hạ
nhục thì giáo lý Islam cho là mắng chửi bởi sự việc phải dựa
vào phong tục tập quán. Tương tự, nguyền rủa, xúc phạm,
nói tục, làm bậy. . . thí dụ một lời nói nào đó thì theo dân tộc
này là mắng chửi thì đó là mắng chửi cho dù đối với dân tộc
khác là bình thường.
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Giáo Lý Về Lời Mắng Chửi Allah Đấng Tối Cao
Cộng đồng Muslim đều xác minh việc mắng chửi
Allah là tội Kufr (phủ nhận đức tin) và kẻ mắng chửi đáng
tội tử. Giới U’lama học giả Islam chỉ bất đồng ý kiến việc
người mắng chửi kịp thời thức tỉnh mà sám hối, vậy có được
tha tội chết không thì có hai ý kiến được họ cân nhắc (xem ở
phần dưới).
Việc mắng chửi và nhạo báng là xúc phạm vĩ đại
đến Allah như được phán:

َ ّ
َ
ّ
َ
ُٱ�َِينَ يُؤۡذ
ونَ ٱ�َّ و َ رَسُو�َُۥ لَعَنَهُمُ ٱ�َُّ �ِ ٱ�ُّ�ۡيَا وَٱ�خِرَة
ِ وَأَعَدَ ل ُه ۡم َعذ ٗابا
﴿
ّ
ۡ
ۡ
ُ
ََ ْ ُ َ َ ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ٗ
ۡ
َ ِين يُـؤذون ٱل ُمـؤ ِمن
َ َ� َٱ٥ ُّهينا
ـ� َمـا ٱ�تسـبوا �قـ ِد
ِ ٰ�ِِ� َوٱل ُمؤم
ِ
ِ ـت بِغ
ْ
ُ
ۡ
ٗ ّ ٗ
ٗ َۡ
َۡ
٥٨ - ٥٧ : ﴾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ٥ ٱحت َملوا ُ�ه�ٰنا �ثم مُبِينا

Quả thật, những ai xúc phạm Allah và Thiên Sứ của
Ngài thì sẽ bị nguyền rủa ở đời này và đời sau, và Ngài
đã chuẩn bị cho một sự trừng phạt nhục nhã * Còn
những ai xúc phạm những người tin tưởng nam và nữ
một cách không thỏa đáng sẽ mang vào mình một tội lỗi
vu cáo và một tội lỗi hiển nhiên. Al-Ahzaab: 57 - 58
(chương 33).
Việc xúc phạm Allah không đồng nghĩa việc gây hại
được Allah bởi trong tất cả các tầng trời và đất không có vật
hay việc gì có thể gây hại được Allah, như đươc dẫn chứng
qua Hadith Al-Qudsy, Allah phán:

ُ ََّ َ ِﻧ
ّ ُ َى َﺘﺮﻀ
ّ ِ � ْﻢ ﻟَ ْﻦ َ�ﺒْﻠُ ُﻐﻮا
((�و
ُ
))ﻳﺎ ِﻋﺒﺎ ِدى
ِ
9

Allah, Đấng Tối Cao Đáng Được Sùng Bái & Giáo Lý Việc Xúc Phạm Ngài

“Này đám bầy tôi của TA, các ngươi chẳng có khả năng
gây thiệt hại đến TA đâu.”(3) a
 Allah nguyền rủa kẻ nào xúc phạm đến Ngài ở
trần gian và ngày sau. Ý nghĩa nguyền rủa là xua đuổi y
tránh xa lòng thương xót và độ lượng của Ngài. Ở hai câu
Kinh trên minh chứng kẻ xúc phạm Allah bị trục xuất khỏi
lòng thương xót và độ lượng của Allah ở trần gia và ngày
sau và không ai bị thế ngoại trừ người ngoại đạo. Sau đó ai
xúc phạm đến người có đức tin dù nam hay nữ thì y là kẻ vu
khống vướt phải tội lỗi hiển nhiên nếu không có bằng chứng,
nhưng họ sẽ không bị nguyền rủa từ Allah bởi con người xúc
phạm con người không đáng bị thế.
Sau đó, Allah báo trước về hành phạt mà Ngài vốn
trừng trị kẻ dám xúc phạm:

ٗ ﴿ َع َذ ٗابا ُّه
﴾ينا
ِ

một sự trừng phạt nhục nhã trong Thiên Kinh Qur’an
hành phạt nhục nhã được Allah nhắc đến vốn để trừng trị kẻ
ngoại đạo, phủ nhận đức tin.
 Mắng chửi Allah là tội phủ nhận đức tin nghiêm
trong nhất trong tất cả cách phủ nhận đức tin, nghiêm trọng
hơn cả việc phủ nhận của nhóm Đa Thần tôn thờ bụt tượng,
bởi nhóm Đa Thần giáo không hạ thấp Allah xuống ngang
hàng với các bụt tượng, ngược lại họ đề cao các bụt tượng
lên địa vị ngang hàng với Ngài, vì vậy mà họ đã than thở sau
khi bị ném vào hỏa ngục như được phán:

(3) Hadith do Muslim ghi (2577).
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:﴾ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍء٩

َ ّ
ُ ّ َُ ۡ
ّ َ َ
َ ��م ب َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
�
ِ
ِ ِ
ٍ ِ ﴿ٱ�َِّ إِن كُنَا ل ِ� ض� ٰ ٖل ُب
ِ إ ِذ �سو٩ �
٩٨ - ٩٧

Thề với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai lầm
lạc * Khi chúng tôi đã sùng kính quí vị ngang vai với
Thượng Đế Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài. Al-Shu-a’ra: 97 – 98 (chương 26).
Họ nhóm Đa Thần đã sùng kính bụt tượng lên địa vị
ngang hàng với Allah chứ họ không hề hạ thấp khả năng của
Ngài. Họ cho rằng sùng kính bụt tượng để thể hiện sự sùng
bái Thượng Đế Allah. Vì vậy, thấy được rằng họ không hề
mắng chửi thần linh của họ kể cả lúc đùa giỡn bởi họ luôn
tôn trọng nó và họ sẵn sàng đấu tranh đối với ai dám xúc
phạm thần linh họ. Theo lẽ đó mà Allah đã mặc khải sắc
lệnh cấm Rasul  xúc phạm đến thần linh của Đa Thần
giáo:
:ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

ۡ

َۡ

ۡ َ

ّ

َ

َ ُ ۡ

ّ

َ َ
َ
ُ
ُ
َ
َۢ
﴾�
�ٖ � عِل
ِ ﴿� �َس ُبّواْ ٱ�َِين يدعون  دُونِ ٱ�َِّ فَيسُبّواْ ٱ�َ عدو� بِغ

١٠٨

Và cấm các ngươi mắng chửi những ai cầu xin ngoài
Allah, họ sẽ không ngại mắng chửi lại Allah một cách vô
văn hóa. Al-An-a'm: 108 (chương 6).
Allah cấm xúc phạm đến thần linh của người Đa
Thần để họ không có cơ hội mạo phạm đến Allah một đại tội
lớn hơn cả tội phủ nhận Ngài đó là mắng chử Thượng Đế.
Có một số lời lẽ mắng chủi Allah bị xem là nguy
hiểm hơn việc xưng không tôn giáo, bởi người không tôn
giáo chỉ phủ nhận không có Đấng Tạo Hóa hay không
11
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Thượng Đế nên họ mới nói: Nếu tôi công nhận có Thượng
Đế là tôi đã tôn trọng Ngài rồi.
Nhưng có một số người tin tưởng vào Allah, khẳng
định rằng Ngài tồn tại, vậy mà ngang nhiên mắng chửi, xúc
phạm đến uy danh của Ngài, đây là hành động công khai
chống đối, công khai thách đố.
Đối với việc tôn thờ thần linh khác ngoài Allah,
Tawwaaf xung quanh mồ mã, cầu nguyện, quỳ lạy, van xin,
khấn vái người chết . . . còn nhẹ tội hơn nhiều so với việc
công khai mắng chửi Allah ở nhà, ở chợ, ở công ty, ngoài
đường hoặc ở bất cứ một nơi nào đó. Trong khi cả hai đều là
đại tội, bởi người Đa Thần tuy không tôn thờ Allah như họ
tôn trọng Ngài còn người mắng chửi Ngài y là kẻ hạ nhục
xem thường Ngài.
 Việc công khai mắng chửi Allah vĩ đại hơn việc
công khai cho quan hệ tình dục bừa bãi, vĩ đại hơn việc quan
hệ đồng tính như cộng đồng Nabi Lut đã làm, bởi tội Kufr
của họ là do muốn bát bỏ một trong các giáo lý mà Allah đã
ấn định, còn mắng chửi là tội Kufr với lý do xóa Allah, nhiệt
quyết chống đối Ngài. Cho nên đây là tội nguy hiểm nhất
trong khi cả hai đều là tội Kufr nhưng được chia làm cấp bậc
giống như cấp bậc của đức tin vậy.
 Khi Allah nhắc về lời xúc phạm của nhóm Thiên
Chúa giáo tự nhận mình là con của Ngài, sự phận nộ của
Allah dành cho họ mạnh mẽ hơn nhiều so với việc tôn vinh
thần linh tôn thờ ngang hàng với Ngài của nhóm Đa Thần,
Allah phán:
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ّٗ ً ۡ َ ۡ ُ ۡ
ۡ َّ
ّ
َٗ َ ُ َ ۡ ّ
َ
َ�َادُ ٱلسَ َ� َٰ� ُٰت
٨ �ٔا إِدا
جئتم ش
ِ  َقد٨ ﴿قالُواْ ٱ�ََّذَ ٱلرَح�ٰن و�ا
َ
َ
َ
ّ ُقُّ ٱ�َۡ�ضُ وَ�ِرُّ ٱ�ِۡبَال
َ
ّ ِ  أن َد َع ۡوا ْ ل٩  هَدًا
٩ رَ� َو ٗ�ا
َف َطّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنش
�َ
َ َ ّ
ّٓ
ِ�َمَا يَ�ب
� إِ�َ َء ِا
ِ  �ُُّ مَن �ِ ٱلسَّ� َٰ� َٰتِ وَٱ�ۡض٩ لِلرَّ� أَن �َتَخِذ َو ً�ا
َ َّ
ُّ
ۡ
ٗ
ً َ
ُ ّ
ٗ َ
ّ
 َ� ُ ُه ۡم َءا�ِيهِ يَ ۡو َم ٱلق َِ� َٰمةِ ف ۡردا٩ ٰهُمۡ وَعَدَه ۡم َع ّدا
 َق ۡد أ ۡح َص٩ لرَ� � ۡبدا
(٩٥ - ٨٨ :)ﻣﺮﻳﻢ

﴾٩

Và họ (Thiên Chúa giáo) nói rằng: “Đấng Al-Rahmaan
(Đấng Rất Mực Nhân Từ) đã có con trai” * Quả là các
ngươi đã vi phạm tội lỗi tày trời * Vì lời lẽ tày trời đó
làm cho các tầng trời muốn vở tung, trái đất gần như
muốn bể ra làm đôi và những quả núi gần như muốn sụp
đổ tan tành * Bời bọn chúng dám bịa đặt rằng Đấng
Rahmaan đã có một con trai * Và sẽ thật là phi lý cho
rằng Đấng Rahmaan lại có một con trai * Trong khi,, bất
cư ai trong các tầng trời và trái đất đều phải đến trình
điện Đấng Rất mực Độ lượng như một người nô lệ * Rồi
chắc Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác *
Và vào ngày phục sinh, từng người một sẽ đơn độc đến
trình diện Ngài. Mar-yam: 88 - 95 (Chương 19).
Bởi việc miêu tả Allah có con là hạ thấp Ngài như
một con người bình thường, tội này trọng đại hơn việc tân
bóc ai đó ngang với Allah để thờ và tôn sùng nó như sùng
bái Allah.
Mắng chửi hoàn toàn xóa đi niềm tin bên ngoài lẫn
bên trong, xóa đi việc làm của con tim là thương yêu Allah,
sùng bái Ngài, thế nên không thể chấp nhận một ai đó xứng
rằng y sùng bái Allah trong khi miệng lại mắng chửi Ngài.
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Tương tự ai đó cho rằng mình luôn có hiếu với song thân
nhưng lại miệt thị, khinh rẻ họ thì y là một kẻ khoát lác dóc
láo.

Giới U’lama Đồng Nhất Việc Mắng Chửi Allah
Là Kufr
Tất cả U’lama dù là trường phía nào đều đồng thống
nhất rằng: “Đức tin phải thể hiện bằng lời nói và hành động,
việc mắng chửi và hạ nhục Allah là Kufr không chấp nhận
dù là lý do nào.”
Được ghi chép trong Masaa-il của Sheikh Harb từ
ông Mujaahid kể lời của U’mar  nói: “Ai mắng chửi Allah
hoặc mắng chửi bất cứ vị Nabi nào đó thì hãy xử tử y.”(4)
Ông Layth ghi lại từ ông Mujaahid đã dẫn lời ông
Ibnu A’bbaas  nói: “Người Muslim nào mắng chửi Allah
hoặc ai đó trong số Nabi là y đã phủ nhận đi Rasul của
Allah, y là kẻ phản đạo yêu cầu phải sám hối lập tức nếu
không thì xử tử. Và bất cứ người Kafir nào dưới quyền bảo
hộ của người Muslim dám mắng chửi Allah hoặc vị Nabi
nào đó là y đã bị tước quyền bảo hộ, hãy xử tử y.”(5)
Imam Ahmad được hỏi về việc xử lý ra sao việc ai
đó mắng chửi Allah, Imam đáp: “Đây là kẻ phản đạo, hãy
chém đầu y.” Như được thuật lại từ Abdullah con trai của
Imam.(6)

(4) Tương tự được trích từ quyển Al-Saarim Al-Maslool trang 102.
(5) Trích từ Al-Saarim Al-Maslool trang 201.
(6) Trích từ Masaa-il trang 431.
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Sau đây là ý kiến được tất cả U’lama thống
nhất rằng người mắng chửi đáng tội tử:
 Ông Ibnu Rahawaih  nói: “Cộng đồng Muslim
thống nhất việc ai mắng chửi Allah hoặc Rasul của Ngài
hoặc bác bỏ điều gì đó mà Allah đã mặc khải hoặc giết vị
Nabi nào đó thì y là Kafir bởi hành động đó, cho dù y có hài
lòng về các lời mặc khải khác của Ngài.”(7)
 Ông Al-Qaadhy I’yaadh  nói: “Không có sự
trang cải về việc người Muslim dám mắng chửi Allah là
được phép giết y.”(8)
 Ông Ibnu Hazm, Ibnu Abu Zaid Al-Qairawaany,
Ibnu Qudaamah và những học giả, Imam khác cũng đã
khẳng định tương tựa.(9)
 Có người hỏi ông Ibnu Abu Zaid AlQairawaany thuộc trường phái Imam Malik việc một người
đàn ông nguyền rủa người đàn ông khác và nguyền rủa luôn
Allah nhưng y nói tôi nguyền rủa ông ta nhưng do Shaytaan
làm lở miệng mà nguyền rủa Allah chứ tôi không có ý định
đó, vậy phải xử sự với ông ta ra sao ?
Ông đáp: “Xử tử y bởi lời lẽ đã thốt ra từ cử miệng
y, không chấp nhận bất cứ lời biện hộ nào của y dù là lời nói
đùa, nói vô thức hay cố ý nói.”(10)

(7) Trích từ Al-Tamheed của Ibnu Abdul Bar (4/226) và Al-Istizkaar cũng của ông
(2/150).
(8) Trích từ Al-Shafa (2/270).
(9) Trích từ Al-Muhla của Ibnu Hazm (11/411), Al-Mu’ny của Ibnu Qudaamah
(9/33), Al-Saarim Al-Maslool của Ibnu Taimiyah trang 512, Al-Furu’ của Ibnu
Mufleh (6/162), Insaaf của Murdaawi (10/326) và Al-Taaj wa Al-Ikraam của
Mawwaaq (6/288).
(10) Trích từ Al-Shafa của I’yaadh (2/171).
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Thế đó tất cả U’lama, các thẩm phán của tòa án
Islam dù là theo trường phái nào cũng dựa vào lời đã thốt
khỏi miệng người mắng chửi còn trong lòng y nghĩ gì không
được công nhận.
Nếu giới U’lama Islam đồng ý lời biện minh trong
lòng của mỗi người mắng chửi có lẽ là không có việc áp
dụng giáo luật để trừng trị một ai đã phạm tội đáng phải
hành án, cũng không phân biệt được ai là Muslim và ai là
Kafir; ai là người có đức tin và ai là kẻ ngụy Islam. Lúc đó
có lẽ tôn giáo trở thành trò hề của những kẻ kém học thức và
những kẻ có con tim bệnh hoạn.


Mắng Chửi Là Kufr Cho Dù Không Định Tâm
Kufr

Mắng chửi Allah là Kufr mà không có tranh luận
trong vấn đề này, thậm chí khi không có chủ định bởi sự
việc được xác định bởi lời nói bên ngoài. Người mắng chửi
không được chấp nhận lời biện minh, ngoại trừ ông Al-Jahm
bin Safwaan và nhóm Ghulaat Al-Murji-ah (đề cao kỳ
vọng), họ cho rằng: Niềm tin là sự tin tưởng và thấu hiểu
bằng con tim. Người nói câu này quả là không thấu hiểu
được niềm tin là phải cộng thêm lời nói và hành động tức
nói ra lời, hành động bằng con tim và tứ chi.
Riêng nhóm Ghulaat Al-Murji-ah (đề cao kỳ vọng)
lại nói: Hành động bên ngoài không khẳng định ai đó có
niềm tin, tức phải căn cứ vào con tim.
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Thực ra, niềm tin phải được thể hiện ra bên ngoài
và được giấu kín bên trong, sự tồn tại của một trong hai
khẳng định sự tồn tại của loại kia và khi một trong hai bị
thiếu sẽ xóa mất đi cả hai.
Giống như con tim định tâm phủ nhận Allah thì y là
Kafir cho dù không nói ra lời hoặc không hành động bằng tứ
chi; tương tự nói ra lời phủ nhận đức tin nhưng không định
tâm cũng không hành động thì y cũng là Kafir; và khi hành
động phủ nhận tức tin thì y cũng là Kafir cho dù không định
tâm và không nói.
Mỗi khi con người có hành động sai quấy thì bị bắt
tội còn trong lòng ra sao do Allah định đoạt, bởi ở cuộc sống
trần gian chúng ta chỉ có thể biết được những gì con người
thể hiện ra bên ngoài còn trong lòng ra sao do Allah quyết
định.
Trong Qur’an Allah khẳng định ai dám giễu cợt
Ngài, giễu cợt Kinh Sách hoặc Rasul  của Ngài là Kafir và
Ngài không chấp nhận lời biện minh là trong lòng không
nghĩ thế, Ngài phán:

َۡ
َ
ّ
ِ ُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱ�َِ َو َء َا� ٰت ِـهِۦ َو َر ُس
ـو� ِۦ
َ� ﴿ َول�ِن َس��َ ُه ۡم ُولُنَّ إِ�َّمَا كُنَّا
َ
ُ
َ َ ۡ ُ ََ َۡ ْ ََۡ َ
َۡ َۡ ُ ُ
– ٦٥ : � �عتذ ُِروا قد �ف ۡرتم َ�عـد إِي�ٰـن ِ� ۡ ۚم﴾ ﺍﻟﺘﻮﺑ�ﺔ٦ كنت ۡم �سته ِز ُءون
٦٦

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng (những kẻ
nhạo bán tôn giáo) thì chắc chắn chúng sẽ đáp: “Chúng
tôi chỉ nói đùa cho vui.” Hãy bảo chúng: “Có phải các
người đang chế giễu Allah và các lời mặc khải của Ngài
cùng Rasul của Ngài hay sao ? * Chớ tìm cách biện minh.
Chắc chắn các người đã phủ nhận (Allah) sau khi các
người tuyên bố tin tưởng.” Al-Tawbah: 65 – 66 (chương 9)
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Một khối óc bình thường đồng ý rằng con người bị
trừng trị bởi những tội lỗi đã gây nếu ai đó mắng chửi ai đó
thậm tệ hoặc vu khống ai đó ngoại tình nhưng lại biên minh
trong lòng tôi không nghĩ thế, tôi chỉ nói đùa thôi. Nếu đúng
như thế là Allah đã không ra lệnh đánh kẻ vu khống người
khác ngoại tình mà không có cơ sở chứng minh bằng tám
mươi roi và không chấp nhận lời biện minh tôi nói đùa.
Tương tự, địa vị của thủ lĩnh sẽ chẳng yên thân nếu
để mặc mọi người mang danh dự của người khác ra trêu đùa
mà không làm gì. Nhiệm vụ của lãnh đạo phải trừng phạt
mạnh tay thị chúng để mọi người không có cơ hội mang
danh dự người khác mà trêu đùa.
Về bằng chứng, được ghi trong hai bộ Saheeh từ ông
Abu Hurairah  dẫn lời Rasul :

َ َ ْ َ َ ُ ّ َ ّ ْ َ ْ َ َﺘ َﻠﻜ
ْ َ ًَ ُﻠْﻰ َ ﻻ
ََّ َﻬَﻨ
َﻢ
ﷲ ﻻ ِﻘ ل َﻬﺎ ﺑَﺎ �ﻬ ِﻮى ﺑِﻬﺎ ِﻓ
))ِنَ اﻟﻌﺒﺪ َﻢ
ِ ِﺎﻟْﻠﻜﻤ ِﺔ ِﻣﻦ ﺳﺨ ِﻂ ا
ِ
ً َ َْ ْ َ
((ﻌ� ﺧﺮ�ْﻔﺎ
ﺳﺒ

“Quả thật, khi con người nói vô tình một lời sai quấy xúc
phạm Allah, y bị ném rơi vào hỏa ngục với thời gian bảy
mươi năm.”( 11)
10F

Qua Hadith chứng minh Allah đã trừng trị một kẻ
nói xúc phạm Ngài mà không chấp nhận lý do trong khi lời
nói không có chủ định trong tim.

(11) Hadith do Al-Bukhary ghi (6478) và Muslim ghi (2988).
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Có một Hadith khác do Bilaal bin Al-Harith  dẫn
lời Rasul :

َ َ ْ
ُ َ َ َ ّ َ
ْ ﺨﻂ اﷲ َﻣﺎ َﻈُﻦُّ أَ ْن َ�ﺒْﻠُ َﻎ َﻣﺎ ﺑَﻠَ َﻐ
َ َ � ْﻢ َﺘ َﻠﻜ ََّ ُﻢ
ﺖ
))و نَِ أﺣﺪ
ِ
ِ
ِ ِﺎﻟْﻠﻜﻤ ِﺔ ِﻣﻦ ﺳ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ
ْ ُ ُ ُْ ََ
((اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ ﺑِ َﻬﺎ َﺳﺨ َﻄﻪ ِﻰﻟ ﻳَ ْﻮمِ ﻳَﻠﻘ ُﺎه
�ﻴﻜﺘﺐ

“Và đôi khi con người chỉ nói một lời xúc phạm Allah mà
cứ tưởng lời nói chẳng có giá trị gì, nhưng lại bị Allah
giận dữ y từ đó cho đến ngày trình diện Ngài.”( 12)
1F

Lý do mà người mắng chửi nguyền rủa Allah biện
hộ rằng họ lở lời chứ trong lòng không có ý định đó. Đây là
cách biện hộ bị Shaytaan bày vẽ cho họ để họ mãi mãi ở trên
đại tội Kufr và bất công với bản thân của một bề tôi với
Thượng Đế. Shaytaan không hề xúi người Muslim phạm tội
Shirk với Allah ngay ở lần đầu mà nó tìm điều gì có để con
người lầm tưởng không ảnh hưởng đến niềm tin, rồi họ an
tâm hơn cho Shaytaan xỏ mủi, dần dần họ xa vào cạm bẩy
khôn lường của chúng mà không biết là mình sai. Đối tượng
của chúng thường là những người có niềm tin yếu kém, kiến
thức Islam nông cạn, lười trao dồi qua sách vở Islam.
Trong những cách Shaytaan dụ dỗ con người có
những hành động và lối suy nghĩ Kufr như bình luận về
Allah, áp đặt cho Ngài đáng lẽ phải thế này. . . trong khi y là
người người hành đạo, dâng Salah, hiểu thảo cha mẹ.
Cũng với mưu kế này mà Shaytaan đã thành công
trên bán đảo Ả-rập xưa kia là tại vung Makkah đã tôn thờ
bụt tượng thay vì Allah nhưng họ lại giúp đỡ người hành
hương Haj hằng năm, quản lý Masjid Al-Haraam (Makkah),
(12) Hadith trích trong Musnad của Imam Ahmad (3/469) số (15852) và trong
Saheeh của Ibnu Hibbaan (280).
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che kín Ka’bah những tất cả hành động này đều không giúp
ích họ trước Allah, bởi họ phạm đại tội không được Allah
tha thứ đó là Shirk tức tôn thờ thần linh khác với Allah thay
vì thờ phụng Ngài duy nhất, họ đã phủ nhận đi tính sùng bái
Allah. Họ ngang nhiên tôn trọng Ngôi Đền nhưng lại phủ
nhận Đấng Chủ Nhân của Nó, trong khi tôn trọng Ka’bah là
vì sùng bái Allah chứ không phải vì Ka’bah mà tôn trọng
Allah. Ngài phán:

َآج
ّ
ۡ َ�َرَامِ كَمَنۡ ءَامَـنَ بِـٱ�َِ َو ۡٱ
ـو ِم
ۡ�﴿أَجَعَلۡتُمۡ سِقَايَةَ ٱ�ۡ ِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡج ِدِ ٱ
َ َٰ�َِــرِ و
ُ ّ ه ــدَ �ِ سَــبِيل ٱ�َِّۚ �َ �َسۡــتَوُۥنَ عِنــدَ ٱ�َِّۗوَٱ
ۡ �َ َ� َ� ۡهـدِي ۡٱل َقـ
ـو َم
ِ
ّ
َ
١٩ :﴾ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ١ �ل�َٰل ِ ِم

Chẳng lẽ, các người cho rằng Allah sẽ xem việc các
người trợ giúp người hành hương Haj và việc quản lý
Masjid Al-Haraam ngang bằng với những ai hết lòng tin
tưởng Allah, tin vào ngày tận thế và hi sinh vì chính
nghĩa của Ngài hay sao? Đối với Allah các ngươi chẳng
ngang hàng với họ đâu. Quả thật, Allah không hề hướng
nhóm người lầm lạc (đi đúng chân lý). Al-Tawbah: 19
(chương 9).
Có rất nhiều người tự nhận mình là Muslim, hết lòng
tin tưởng Allah nhằm bác bỏ niềm tin người khác, y đã rơi
vào lời cảnh báo:

ۡ َ ّ
َ ٱ�َ ۡو ِم ٱ�خِر َو َما ُهم ب ُم ۡؤ ِمن
َ
َ
﴾٨ �ِ
ِ
ِ �﴿وَ ٱ�َّاسِ مَن �َقُولُ ءَامَنّا بِٱ�َِ و
ِ
٨ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

Và trong nhân loại có những người nói: “Chúng tôi tin
tưởng vào Allah và Ngày (Phán Xử) Cuối cùng.” nhưng
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thật ra chúng không tin gì cả. Al-Baqarah: 8 (chương 2).
Và sẽ không là người Muslim đối với ai nói lời tuyên thệ
trong khi y lại mắng chửi, hạ nhục, nhạo bán Allah.


Hành Phạt Kẻ Mắng Chửi Allah
Tất cả U’lama học giả Islam đồng thống nhất mức
án dành cho kẻ mắng chửi Allah là mức án cao nhất đó là tử
hình trong tình trạng Kufr, sau khi chết không được áp dụng
luật đối với một người Muslim tức không tắm, không liệm,
không hành lễ Salah cho y, không chôn trong nghĩa địa cộng
đồng Muslim cũng không được cầu xin cho y bởi người
mắng chửi Allah không phải là tín đồ Muslim.
Giới U’lama chỉ bất đồng ý kiến việc có chấp nhận
sám hối về lời nói hoặc hành động xúc phạm Allah không?
Vấn đề này có hai ý kiến mạnh nhất:
 Ý kiến thứ nhất: Không chấp nhận sự sám hối
của người mắng chửi Allah, yêu cầu xử tử y ngay không
buộc phải sám hối, sự sám hối đó để ngày sau Allah tính
riêng với y. Đây là ý kiến mạnh của trường phái Ahmad bin
Hambal và tập thể U’lama của trường phái khác ngoài họ,
cũng là câu nói của U’mar bin Al-Khattaab, Ibnu A’bbaas
như đã diễn giải ở trên và cũng là câu nói của chính Imam
Ahmad bin Hambal.
Nguyên nhân: Sám hối không xóa được tội lỗi thể
hiện ở bên ngoài, cũng không xóa được tính lơ là, xem nhẹ
việc mắng chửi Allah và chế nhạo Ngài trước bàn dân thiên
21

Allah, Đấng Tối Cao Đáng Được Sùng Bái & Giáo Lý Việc Xúc Phạm Ngài

hạ. Nếu chấp nhận sẽ làm mọi người càng xem thường hơn
trước một tội lỗi vĩ đại này, khi đưa ra tòa án hoặc phân xử
trước giáo cả thì chỉ cần người này tự nhận mình sám hối thế
là được ung dung tại ngoại. Hành động này hổ trợ cho y lao
vào tội Kufr và làm cho mọi người xem thường giáo lý trong
lòng, trong khi hành phạt là dùng để giáo dục tội phạm, tẩy
rửa tội lỗi y và để làm tấm gương cho thiên hạ đặc biệt là
những kẻ nói hoặc hành động xúc phạm tương tự. Việc chấp
nhận sám hối là xóa đi hai ý nghĩa vĩ đại này.
 Ý kiến thứ hai: Yêu cầu phải sám hối, lời sám
hối của y được chấp nhận nếu thể hiện thật lòng được lộ rõ
ra bên ngoài và kiên quyết không tái phạm. Đây là ý kiến
của đại đa số U’lama học giả Islam.
Nguyên nhân: Mắng chửi Allah quả là tội Kufr
nhưng sám hối của người Kafir luôn được chấp nhận giống
như người Đa Thần, người tôn thờ bụt tượng, người không
đạo khi gia nhập Islam tất cả tội lỗi Kufr trước đó đều được
xóa sạch, Allah luôn sẵn lòng chấp nhận sám hối của người
năng sám hối, Ngài xóa sạch tội lỗi của người sám hối giống
như Ngài chấp nhận sám hối của người Đa Thần vậy.
Khác với mắng chửi Nabi , đây là quyền lợi của
Người cần phải lấy lại công bằng, bởi Rasul  không tha
thứ cho ai mắn chửi Người sau khi qua đời.
Nguồn gốc của sự việc: Là lấy lại công bằng cho
Nabi , bởi mắng chửi Người là tội Kufr nên phải xử tử
người gây nên hành động.
Ngoài ra việc mắng chửi Nabi  có ảnh hưởng xấu
đến địa vị của người trong lòng mọi người, lòng tôn trọng
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Nabi  bị giảm đi rất nhiều. Còn mắng chửi Allah không
gây hại gì đến Ngài mà chỉ gây hại đến bản thân kẻ chửi.

Ý kiến đúng nhất trong vấn đề: Việc mắng

chửi Allah là bị xử từ không yêu cầu sám hối, còn y
có sám hối ra sao thì do Allah quyết định những gì y
nghĩ. Riêng ai sám hối thật lòng trước khi bị áp chế
và được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài thì sự sám hối
của y được chấp nhận, giống như người Kafir tự
nguyện vào Islam trong khi trước đó họ đã từng
mắng chửi Allah.


Mắng chửi Allah có hai thể loại:
 Thứ nhất: Trực tiếp.

Như nguyền rủa, nhạo bán, chê bai, hạ nhục, nói xấu
về Allah Đấng Hiển Vinh thì áp dụng theo giáo lý vừa nêu.
Đây cũng chính là mục đích chung của giới U’lama muốn
nói.
 Thứ hai: Gián tiếp.
Là mắng chửi mọi thay đổi, mọi dấu hiệu, mọi sự
việc mà con người vốn không có khả năng làm nó như mắng
chửi thời gian, ngày tháng, vũ trụ, thời tiết, thiên tai, lũ lụt. .
. những người này không áp dụng theo giáo lý ở trên trừ khi
kéo theo sau họ chửi tiếp Allah.
Có Hadith được ghi chép trong hai bộ Saheeh từ ông
Abu Hurairah  dẫn lời Rasul :
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ْ
ْ ُ ّ َ َ ُ َﺰَّ َﺟَﻞ
َْ
ََ ْ
َ ْ
، �ِﻴَ ِﺪى اﻷم ُﺮ، َﺴُﺐُّ ﻟَّﻫ َﺮ َوأﻧﺎ ﻟَّﻫ ُﺮ،ا� ُﻦ آد َم
�ﻳ
))ﻗﺎل اﷲ
ِ  ﻳﺆ ِذ:َ
َ ْ َّّ ُ لﻠ
َ
َ
َّاﻨﻟ
((ُﻗَﻠِﺐ ﻴﻞ ﻬﺎر
“Allah phán: Con cháu Adam (tức con người) đã mắng
chửi thời gian trong khi TA là Đấng tạo ra thời gian,
trong tay TA quản lý mọi việc, luân chuyển ngày đêm
thay đổi.”( 13)
12F

Theo đường truyền khác:

َ
َ َ ْ
ُ َُ َ
َ َ
َ َ
ُْ ُ
ُ
 ﻓﻼ َﻘُﻮﻟَﻦَّ أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ﻳَﺎ. ﻳَﺎ ﺧﻴْﺒَﺔ ﻟَّﻫ ِﺮ: �ﻘﻮل،ﻳ� ْا� ُﻦ آد َم
َِ  ﻳﺆ ِذ:))ﻗﺎل اﷲ
ْ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ ََُْ ُ ّ ُ ْ
َ ّ َ َ ْ َﺈ
((ﺖ �ﺒَﻀﺘُ ُﻬ َﻤﺎ
 �ِِ أﻧﺎ ﻟَّﻫﺮ ُﻗَﻠِﺐ ﻟﻠﻪ و�ﻬﺎره ﻓ ِﺈذا ِﺷﺌ.ﺧﻴْﺒَﺔ ﻟَّﻫ ِﺮ
“Allah phán: Con cháu Adam xúc phạm TA, y gọi: Này
thời gian thối tha. TA cấm các ngươi gọi này thời gian
thối tha, bởi chính TA là thời gian, TA luân chuyển ngày
đêm tùy thích, nếu muốn TA đã cho thời gian đứng
lại.”( 14) a
13F

Tất cả tinh tú trong dãy thiên hà như mặt trăng, mặt
trời hoặc ban ngày, ban đêm, thời gian chỉ biết mực mực
tuân thủ theo quản lý, chỉ đạo và ý muốn của Allah duy nhất,
chúng không có quyền lựa chọn mà chỉ được lệnh phải làm
theo, tất cả không thể rời khỏi quyền quản lý của Ngài.
Việc mắng chửi chúng là đã mắng chửi Đấng quản
lý và điều hành chúng, đồng thời thể hiện sự phẩn nộ của y
đối với ý muốn và phán quyết của Allah.

(13) Hadith do Al-Bukhary ghi (4826, 7491) và Muslim ghi (2246).
(14) Hadith do Muslim ghi (2246).
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Vì vậy Allah xem việc mắng chửi thời gian chính
làm mắng chửi Ngài một cách gián tiếp.
Nhưng Allah không xem việc mắng chửi con người
là xúc phạm đến Ngài bởi con người có quyền lựa chọn điều
mình muốn và tự ý quyết định điều mình thích, Ngài phán:

َ

َ َۡ ّ

َ

٢٩ : ﴾ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ٢ �﴿َا �َشَآءُونَ إِ�َّٓ أَن �َشآءَ ٱ�َُّ رَبُ ٱل�ٰل ِم

Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ
phi Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài muốn
(hay chấp thuận). Al-Takweer: 28 – 29.
Còn các tinh tú như mặt trời, mặt trăng thì Allah
phán về chúng:

ّٞ ُ َ َ ّ
َ ِ� ٱلشَّمۡسُ يَ�ب
ََ
َ َ َ
ك
﴿
ٖ َ لَهآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمر وَ� ٱ�َّۡلُ سَابِقُ ٱ�َهارِ� و� ِ� فل
َ ُ َۡ
(٤٠ : ﴾ )ﺳﻮرة �ﺲ٤ �س َبحون

Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng, và ban
đêm không được phép vượt qua ban ngày; và mỗi cái
đều bơi trong quỹ đạo của nó. Yasin: 40 (chương 36).

Tóm lại nhiệm vụ của tín đồ Muslim là phải nhất
nhất sùng bái Allah và quyền năng của Ngài.
 Trong những cách sùng bái Allah là tôn trọng
mọi sắc lệnh làm và cấm của Ngài, dừng đúng trên cương vị
của một bề tôi ngoan đạo không vượt giới hạn cho phép và
không đôi co về lĩnh vực không hoặc chưa thấu hiểu.
 Trong những cách sùng bái Allah là tụng
niệm, tán dương, ca tụng Ngài, van vái cầu xin Ngài, hết
lòng tin rằng mọi biến hóa, mọi thay đổi trong trời đất là do
25

Allah, Đấng Tối Cao Đáng Được Sùng Bái & Giáo Lý Việc Xúc Phạm Ngài

Ngài duy nhất định đoạt theo ý Ngài, Ngài là Đấng Tạo Hóa,
Đấng Thống Lĩnh, Đấng Cai Quản duy nhất không có đối
tác hay trợ lý, Allah phán:

�َ
�
َ َتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِ�َٰمَةِ وَٱلس
ّ
ـ� َٰ� ُٰت
َ﴿َا قَدَرُواْ ٱََّ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱ�ۡضُ �َِيعٗا �َبۡض
َ ُ ُۡ ّ
طۡوِ�َّٰ تُۢ �ِيَمِينِهِۦۚ سُبۡ�َٰنَهُۥ وَت
٦٧ :﴾ ﺍﻟﺰﻣﺮ٦ ��ون
ِ � َ�َٰ�َٰ �َمَا

Và những gì thiên hạ đánh giá về Allah không hề đúng
với khả năng thật của Ngài. Vào ngày phục sinh toàn thể
trái đất sẽ bị nắm trọn trong tay Ngài và tất cả các tầng
trời đều bị cuộn lại trong tay phải của Ngài. Thật vinh
quang và trong sạch thay Ngài, Ngài tối cao vượt hẳn
mọi điều mà thiên hạ gán ghép cho Ngài.. Al-Zumar: 67
(Chương 39).
Đến đây xin chấm hết quyển sách nhỏ nhắn này.
Allah là Đấng Trợ Giúp duy nhất đã kiên định lòng
bề tôi hoàn thành, cầu xin Ngài hướng lòng bề tôi viết chỉ vì
Ngài và ban cho quyển sách mang nhiều hữu ích đến cho
cộng đồng Muslim.
Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad,
cho gia quyến và tất cả bằng hữu của Người.
Người viết
Abdul Azeez bin Marzaaq Al-Tareefi
21/Muharram/1434 H
nhằm ngày 04/12/2012
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َ ُ ََ َ َۡ

َ

3

ّ

ر

ٗ نَ �ِِ َوق
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﴾١ ارا
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