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Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài 
và chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ thuộc về nhóm người biết kính sợ 
(Allah). Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho bề tôi của Ngài, cho 
vì Rosul thân tín của Ngài, Người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã 
được giao phó, vị Nabi của chúng tôi, vị Imam và là vị lãnh đạo của 
chúng tôi Muhammad bin Abdullah, cùng gia quyến và tất cả mọi thân 
hữu của Người, lẫn những ai noi theo sự hướng dẫn của họ cho đến ngày 
công lý. Amma Ba'd: 

Chủ đề của quyển sách này là phân tích đạo đức của tôn giáo 
Islam, điều mà mỗi người Muslim có đức tin dù nam hay nữ cũng phải cố 
bắt chước làm theo cho đến ngày lìa đời. Bởi Allah Đấng Vinh Quang chỉ 
tạo hóa ra hai loài người và ma quỉ là để hành đạo tôn thờ duy chỉ Ngài, 
Ngài đã hứa là sẽ ban thưởng trọng hậu cho ai làm theo tốt nhất. Thế nên, 
Islam luôn mời gọi và giáo dục người Muslim thi hành theo giáo điều 
này, đổi lại họ được thiên đàng, sự tôn trọng và sự thành công ở trần gian 
cùng với biết bao điều tốt đẹp khác. Bên cạnh đó Ngài cũng đã cảnh cáo 
và răng đe những ai tỏa ý chống đối, tự cao sẽ bị trừng phạt khủng khiếp, 
đó là hỏa ngục một nơi ở vô cùng xấu xa và kinh khủng. Cầu xin Allah 
che chở cho tất cả. 

Đạo đức Islam chính là tách phong mà Allah ra lệnh trong Thiên 
Kinh Qur'an vĩ đại hoặc những đạo đức mà Rosul � đã sai bảo hoặc 
những đạo đức được ca ngợi được hứa hẹn sẽ hưởng phần thưởng rất vĩ 
đại và chiến thắng sẽ rất vẻ vang. Trong số những đạo đức đó có đạo đức 
được Allah và Rosul hứa hẹn sẽ ban thưởng trọng hậu cho những ai từ bỏ 
không vi phạm tới, ai bỏ những tác phong xấu chính là người có đạo đức 
rất lịch sự đáng khen, thí dụ như: thi hành theo mọi mệnh lệnh được 
Islam sai bảo và từ bỏ tất cả mọi lệnh cấm. Ngoài ra, đạo đức Islam còn là 
một trong những nhiệm vụ Allah đã giao phó cho Rosul � của Ngài phải 
thi hành đầu tiên rồi mời gọi mọi người đến với đạo đức tốt đẹp đó. Tóm 
lại, tất cả mọi điều đó chính là sự hành đạo, là mục đích mà Allah tạo hóa 
ra hai loài loài người và loài ma quỉ, Allah phán: 

�{�X�W�d���c��i���h��g��f��ez ٥٦: ا��ار��ت   

�Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin (loài ma) và loài người 
ngoại trừ để tôn thờ TA� Al-Zariyat: 56 (chương 51). 
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Ý nghĩa việc hành đạo vì Allah là thi hành sắc lệnh của Ngài như 
hành lễ Solah, nhịn chay... và sắc lệnh vĩ đại nhất trong tất cả mọi sắc 
lệnh là tôn thờ Ngài duy nhất thật thành tâm vì Ngài, từ bỏ mọi hành 
động đưa con người đến việc phủ nhận Allah và lầm lạc, trong đó lệnh 
Shirk (tổ hợp) tức tôn thờ bên cạnh Allah thần linh khác là lệnh cấm vĩ 
đại nhất. Đây cũng chính là nhiệm vụ mà Allah đã giao phó cho các vị 
Nabi, các vị Rosul của Ngài từ vị Rosul đầu tiên là Adam đến Nuh rồi nối 
tiếp nhau kéo dài đến vị Rosul cuối cùng, vị Rosul tốt đẹp và trọng vọng 
nhất trong số họ Nabi Muhammad bin Abdullah �. Cho nên, ông tổ của 
chúng ta là Adam, vị Rosul đầu tiên trên trái đất, Người đã làm theo các 
giáo điều giáo luật tôn thờ Allah duy nhất không đồng đẳng tổ hợp. 
Nhưng sau khi Adam qua đời con người lại từ từ rơi vào lầm lạc nên 
Allah mới cử phái Nuh xuống đến kêu gọi mọi người trở lại tôn thờ Allah 
duy nhất và từ bỏ mọi sự hành đạo khác. Rosul Nuh đã sống chín trăm 
năm mươi năm đi kêu gọi mọi người trở lại thuyết tôn thờ duy nhất, qui 
phục Ngài và từ bỏ mọi điều Shirk lẫn mọi tội lỗi khác. Sau đó, lần lượt 
Allah cử phái xuống biết bao là Nabi và Rosul tất cả đồng kêu gọi mọi 
người trở về thuyết tôn thờ Allah duy nhất, qui phục Ngài trong mọi lệnh 
đồng thời từ bỏ mọi điều bị cấm đoán hay răng đe như Allah đã phán 
trong Thiên Kinh: 

�{�X�W��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��onz �: ا���

٣٦ 
�Và chắc chắn TA (Allah) đã cử phái cho mỗi cộng đồng một vị 
Thiên Sứ (với mệnh lệnh): "Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Toghut 
(mọi tà thần)."� Al-Nahl: 36, Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A���P��Oz 
  ٢٥: ا�����ء

�Và không một Rosul (Thiên Sứ, Nabi hay Sứ Giả) nào được cử phái 
trước Ngươi (Muhammad) mà TA lại không bảo: "Quả thật, không có 

Thượng Đế nào khác xứng đáng được thờ phụng ngoài TA, do đó hãy 
thờ phụng riêng TA."� Al-Ambiya: 25 (chương 21). Tiếp sau đó, Allah 
cử phái xuống một vị Rosul cuối cùng, vị Rosul tốt nhất và là vị lãnh đạo 
của tất cả mọi Rosul, Người có tên là Muhammad bin Abdullah � tức sau 
Muhammad � không còn vị Nabi hay Rosul nào nữa cả, bởi Allah đã 
phán:  

�{�X�W� �»�º��¹�ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼z ا���اب :

٤٠� �

�Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông 
của các người. Nhưng Người là Rosul của Allah và là vị Nabi cuối 
cùng.� Al-Ahzaab: 40 (chương 33). 
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Nhiệm vụ của vị Nabi, vị Rosul cuối cùng này cũng giống như bao 
vị trước đó, là kêu gọi mọi người trở lại tôn thờ Allah duy nhất, thật thành 
tâm hành đạo vì Ngài, thi hành mọi điều do Ngài phán bảo đồng thời 
tránh xa mọi điều làm Allah giận dữ, cấm đoán hay răng đe trong đó tội 
nặng nhất là tội Shirk tức tôn thờ bên cạnh Allah một thần linh khác. 

Đây chính là tách phong mà Allah đã phân tích rõ ràng trong nhiều 
chương kinh Qur'an có khi là mệnh lệnh, có khi là mời gọi, có khi là khen 
ngợi những ai có những tách phong đó, có khi là răng đe sự nguy hiểm 
của Shirk và những tội lỗi khác. Bên cạnh đó Rosul Muhammad � cũng 
phân tích rất mạch lạc và là tấm gương tiêu biểu cho những tác phong đó, 
Người nói:  
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"Ta được cử phái xuống là để là tốt đẹp hơn tính đạo đức." Có Hadith 
khác Người nói: "là để hoàn hảo hơn tác phong đạo đức." 

Thế đó, Allah đã cử phái Muhammad � đến trái đất là để kêu gọi 
mọi người đến với đạo đức hoàn hảo nhất, đến với những hành động tốt 
đẹp, quân tử và quan trọng nhất, vĩ đại nhất và cao cả nhất trong mọi đức 
tính đạo đức là tôn thờ thành tâm Allah duy nhất, không vi phạm điều tối 
kỵ nhất là Shirk tức không tôn thờ cùng với Allah bất cứ thần linh hay 
một ai khác, kế tiếp là hành lễ Solah trong ngày đêm năm lần. 

Trong Thiên Kinh Qur'an Allah đã miêu tả Nabi Muhammad � của 
Ngài có được đạo đức rất là vĩ đại và cao cả với lời phán: 

�{�X�W���o��n��m�����l��kz ���  ٤: ا�

�Và chắc chắn rằng Ngươi (Muhammad) là người có đạo đức rất 
tuyệt vời.� Al-Qolam: 4 (chương 68). 

Đúng thế Nabi � có tác phong giống như Thiên Kinh, Người luôn 
là tấm gương tiên phong mẫu mực thi hành theo những gì Qur'an ra lệnh 
sai bảo hoặc cấm đoán răng đe. Đạo đức đó được khẳng định mạnh mẽ 
hơn nữa qua lời nói của thân mẫu của những người có đức tin, phu nhân 
của Rosul � bà A-y-shah : 
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"Tác phong của Người chính là Qur'an." 
Ý nghĩa của Hadith là Nabi � thi hành đúng mực và thật hoàn hảo 

mọi thiên lệnh của Allah được nhắc trong Qur'an không hề sai sót, lơ là, 
Người luôn áp dụng đạo đức đó dù trong trường hợp hay hoàn cảnh nào. 
Cho nên ai muốn tìm hiểu vì tách phong của Nabi Muhammad � thì hãy 
trở về đọc và suy nghĩ về lời phán bảo trong Qur'an chắc chắn sẽ thấy 
được đức tính đạo đức cao cả, bởi trong Qur'an là kho tàn kiến thức như 
Allah phán bảo: 

�{�X�W��k��j���i���h��g���f��e��d��c��bz ٢٩: ص  
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�Thiên Kinh (Qur'an) mà TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad) là Kinh Sách đầy hồng phúc, dành để cho những ai có 
khối óc suy nghĩ về những câu kinh trong Nó và để dành cho những 
người hiểu biết mà ghi nhớ.� Sod 29 (chương 38). 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��\��[��Z��Y��X��W����V��U��T��S��R��Q��P��O

���_����^��]z ٩: ا#"!اء  

�Quả thật, Thiên Kinh Qur'an này sẽ hướng dẫn mọi người đến với 
chân lý và báo tin mừng cho những người có đức tin luôn làm nhân 
đức, họ sẽ được hưởng phần thưởng rất to lớn.� Al-Isro: 9 (chương 
17). 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��h��g��f��e���d���c��b��az $%�& :٢٤� �

�Thế tại sao mọi người lại không chịu nghiền ngẫm suy nghĩ về Thiên 
Kinh Qur'an hay là con tim của chúng đã bị niêm phong, khóa 
chặt?� Muhammad: 24 (chương 47). 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��x��w��v��u������t��s��r����q��pz ١٥٥: ا��)�م� �

�Và đây Thiên Kinh (Qur'an) được TA (Allah) mặc khải xuống chứa 
đựng điều hồng phúc may mắn. Do thế các người hãy noi theo Nó và 
kính sợ TA để may ra các người được thương xót.� Al-An-am: 155 
(chương 6). 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��b��a��`��_���i��h��g��f���e��d��cz 
�٨٩: ا���� �

�Và TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) Thiên Kinh 
(Qur'an) nhằm phân trần tất cả mọi điều (trong tôn giáo lẫn ngoài 
đời), chính Nó là sự hướng dẫn, sự độ lượng và là niềm vui của 
những người có đức tin.� Al-Nahl: 89 (chương 16). 

Đây là quyển sách hàm chứa biết bao đạo đức tốt đẹp và việc làm 
nhân đức để mọi người bắt chước theo đồng thời kể rõ ràng đâu là điều 
làm mất nhân phẩm con người, đâu là tác phong của kẻ đạo đức giả, 
người Kafir để biết mà tránh xa, Allah luôn khuyến cáo các bề tôi có đức 
tin của Ngài tránh xa những đức tính xấu xa đó, giống như Allah đã 
khuyến khích họ đến với những đạo đức tốt đẹp. 

Đối với chúng ta những người Muslim dù nam hay nữ phải suy 
nghĩ về lời phán trong Qur'an trong mọi thời gian của chúng ta cả ngày 
lẫn đêm để hiểu rõ đâu là đạo đức làm Allah thương yêu và hài lòng để 
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làm theo và biết rõ đâu là phẩm chất xấu làm Allah ghét bỏ và giận dữ để 
mà tránh xa, Allah phán: 

{�X�W����_���^��]���\��[��Z��Y��X��W�����V���Uz �: ا���

٤٤  � �

�Và TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) Thiên Kinh 
(Qur'an) để Ngươi loan báo với nhân loại những gì được mặc khải 
xuống cho họ, để may ra họ biết mà suy nghĩ.� Al-Nahl: 44 (chương 
16). 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��ß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò

���á��àz �٦٤: ا���  

�Và TA (Allah) không ban Kinh Sách (Qur'an) cho Ngươi 
(Muhammad) ngoại trừ là để Ngươi giải thích cho nhân loại về 
những điều họ bất đồng với nhau, Nó là sự chỉ đạo (chân lý) và là sự 
cứu rỗi cho nhóm người có đức tin.� Al-Nahl: 64 (chương 16). 

Nabi � là người dạy cho chúng ta biết được những đức tính đạo 
đức tốt đẹp nào để làm Thượng Đế của chúng ta hài lòng, thương yêu và 
đức tính nào không làm hài lòng Allah, Nabi � chẳng những dạy bằng lời 
nói mà còn chứng minh bằng hành động thực tiễn. Trong Qur'an chương 
kinh đầu tiên chương Al-Fatihah được mệnh danh là Mẹ Thiên Kinh 
Qur'an nhằm giáo dục người có đức tin cách ca ngợi tán dương Allah và 
cách cầu xin Ngài sự chỉ đạo chân lý. Đây là đạo đức cao cả nhất để bề 
tôi biết được y chính là đô lệ chỉ tôn thờ Allah duy nhất và chính Allah 
mới là Thượng Đế duy nhất xứng đáng được hành đạo thờ phụng Ngài, 
Allah phán: 

�{���Q��P����O��N��M��L��K���J��I��H��G��Fz ������ :	 – �  

�Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của 
toàn vũ trụ * Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung * 
(Allah là) Đức Vua của ngày phán xử.� Al-Fatihah: 2 – 4 (chương 1). 

Với những câu kinh này Allah dạy các bề tôi của Ngài cách ca tụng 
tán dương Ngài bằng các Đại Danh cao cả của Ngài, Allah phán tiếp: 

{�����`��_��^���]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��R

��c��b���a���dz ������ :�  �  

�Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu 
xin sự giúp đỡ * Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con 
đường chính đạo * Con đường của những người đã được Ngài ban ân 
sũng (con đường Islam) chứ không phải con đường của những kẻ làm 
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Ngài phẫn nộ (người Do Thái giáo) cũng không phải con đường của 
những kẻ lầm đường lạc lối (người Thiên Chúa giáo)� Al-Fatihah: 5 – 
7 (chương 1). 

Allah phán với Nabi Muhammad � rằng: 

 �هللاُ ((
َ
Vا
َ
  ق

َ
Pا

َ
ع
َ
fِ  :ي

ْ
 بَي
َ
:
َ
ال ُت �لص2

ْ
َسم

َ
 ق

َ
V0ا

َ
� ق
َ
g0ِإ

َ
 ف
َ
V
َ
 5ََبْ/َ َقبِْدS نِْصَفْ/ِ 5َِلَعب0ِْدS َم0ا َس0أ

 
ُ
د
ْ
ب
َ
ع
ْ
 ِهللاِ  :�ل

ُ
د
ْ
َم
ْ
,�  

َ
ِم/

َ
ال
َ
ع
ْ
 �ل

6
 �هللاُ  .7َ8

َ
Vا
َ
  ق

َ
Pا

َ
ع
َ
ِدS :ي

ْ
ب
َ
lِ ق

َ
د ِ
َ
m.  

َ
V0ا

َ
� ق

َ
gِH5َ:  َِِن �ل0ر2ِحيم

ْ
m2ل0ر� .

 �هللاُ 
َ
Vا
َ
  ق

َ
Pا

َ
ع
َ
2 َقبِْدS :ي

َ َ
@ fَ

ْ
ع
َ
D . 

َ
Vا

َ
� ق

َ
gِH5َ:  يِن 6O� Aَِمالِِك يَْو .Sِد

ْ
ب
َ
lِ ق

َ
د
2 َ
o 

َ
Vا
َ
  .ق

َ
V0ا

َ
� ق

َ
g0ِإ

َ
 :ف

ِع/ُ 
َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
qِي2اH5َ 

ُ
بُد

ْ
ع
َ
 غ
َ
qِي2اQ . 

َ
V
َ
� بَيfِْ 5ََبْ/َ َقبِْدS 5َِلَعبِْدS َما َسأ

َ
 َهذ

َ
Vقَا.((  

"Allah phán: TA phân lễ Solah ra làm hai phần (chương Al-Fatihah 
được gọi là Solah là bởi nói mà một nền tản quan trọng trong buổi lễ 
không được thiếu) một phần của TA và một phần của bề tôi TA cộng 
với những gì y cầu xin. Khi bề tôi TA nói: (  ِهللاِ 

ُ
0د
ْ
َم
ْ
ِم/َ  �,

َ
0ال

َ
ع
ْ
 �ل

6
7َ8 ) Allah 

phán: bề tôi TA đã ca tụng TA. Khi bề tôi nói: ( َِن �ل0ر2ِحيمِ �ل0ر2 
ْ
m ) Allah 

phán: bề tôi TA đã tán dương TA. Khi bề tôi nói: ( ي0ِن 6O� Aَِمالِِك ي0َْو) Allah 

phán: bề tôi TA tôn sùng kính cẩn TA. Khi bề tôi nói: 
ِع/ُ )

َ
ت
ْ
س
َ
 ن
َ
qي2اHِ5َ 

ُ
بُد

ْ
ع
َ
 غ
َ
qي2اQِ) Allah phán: đây chính là điều mà TA chia đôi giữa 

TA với bề tôi TA cùng với những gì y cầu xin." 
Đúng, duy chỉ Allah mới là Thượng Đế xứng đáng cho chúng ta 

tôn thờ và cầu xin tất cả mọi điều, bởi Ngài có khả năng trên tất cả, Ngài 
là Chủ Nhân của toàn vủ trụ. Vì vậy chúng ta hành đạo tôn thờ Ngài, qui 
phục Ngài và từ bỏ mọi điều Ngài cấm đoán răng đe, đồng thời cầu xin 
mọi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống trần gian như được nhắc trong 
Hadith từ Ibnu Abbaas : 

 
َ
Vا

َ
� �ْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاهللاِ (( :�ق

َ
gِH5َ َهللا� 

ْ
V
َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
� َسأ

َ
gQِ((  

Nabi � nói: "một khi cậu muốn cầu xin hãy cầu xin Allah, một khi 
cần cứu giúp hãy cầu cứu Allah." 

Hành đạo tôn thờ Allah là tính đạo đức cao cả nhất, bởi chúng ta 
chỉ tôn thờ Ngài duy nhất, tuyệt đối không tôn thờ bên cạnh Ngài Thiên 
Thần hay Nabi hay Rosul hay Waly hay bụt tượng hay cây cối hay tinh tú 
hay bất cứ gì trên đời này, Allah phán: 

�{�X�W���Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��ÒÑ����Ð��Ïz ة!��١٦٣: ا�� �

�Và Thượng Đế của tất cả các người là một Thượng Đế duy nhất, 
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, 
Đấng Rất Mực Độ Lượng Rất Mực Khoan Dung.� Al-Baqoroh: 163 
(chương 2). 
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Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W���l��k��j��i��h��g��fz ٢٣: ا#"!اء� �
�Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã quyết định rằng các 
người chỉ được phép thờ phụng Ngài duy nhất.� Al-Isró: 23 (chương 
17). 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W��p��o��n���m��l��k��j��i��hz ,٥: ا����  

�Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để thuần phục 
Ngài một cách chính trực.� Al-Baiyinah: 5 (chương 98). 

Và duy chỉ Allah mới xứng đáng được thờ phụng như Allah phán: 

�{�X�W��¤��£��¢������¡�����~��}��|��{��z��y��xz -٦٢: ا�� �
�Đúng thế, duy chỉ Allah mới xứng đáng được thờ phụng và đối với 
kẻ nào cầu xin ngoài Ngài thì sự cầu xin đó là điều vô vọng hảo 
huyền.� Al-Haj: 62 (chương 22). 

Sự hành đạo này nhiệm vụ trọng đại nhất của một người Muslim 
đối với Allah, phải tôn thờ Allah trong mọi hoàn cảnh dù nghèo khó hay 
giàu sang, dù rãnh rỗi hay bận rộn, dù mạnh khỏe hay bệnh hoạn, dù ở 
nhà hay đi đường, vì vậy không hành lễ Solah ngoại trừ hành lễ vì Ngài, 
không cầu xin bất cứ ai chỉ cầu xin Ngài duy nhất, không cầu xin bất cứ 
thần linh nào che chở ngoại trừ cầu xin Ngài, không cắt cổ động vật ngoại 
trừ là dùng nhân danh Ngài, không dùng bất cứ danh nghĩa ai thề nguyền 
mà chỉ dùng danh nghĩa Allah, không bao giờ bố thí với mục đích khoe 
khoan ngoại trừ một lòng vì Allah và tất cả mọi hành động khác chỉ một 
lòng làm vì Allah không màng đến lời tạ ơn hay khen ngợi của người đời 
miễn sao được Allah hài lòng là đủ, bởi sự hành đạo hướng về Allah duy 
nhất mới mang lại lợi ích hay hữu dụng cho người hành đạo như Allah đã 
phán: 

{�����V��U��T��S��Rz ������ :�  

�Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu 
xin sự giúp đỡ.� Al-Fatihah: 5 (chương 1). 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W��f���l��k��j��i��h��gz ٢٣: ا#"!اء� �
�Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã quyết định rằng các 
người chỉ được phép thờ phụng Ngài duy nhất.� Al-Isró: 23 (chương 
17). 

Trong tôn giáo Islam tất cả mọi hành đạo tôn thờ phải dành riêng 
Allah không được phép cầu xin người chết, cũng không giết tế động vật 
cúng họ, cũng không cầu xin họ giúp đỡ chiến thắng kẻ thù hay ban cho 
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hết bệnh, cũng không cầu xin bất cứ vị Nabi hay tinh tú hay Thiên Thần 
hay ma quỉ hay bất cứ vật thể nào khác... bởi tất cả những điều này là 
dành riêng cho Allah chỉ có Ngài duy nhất mới có khả năng làm được. 
Đối với việc nào mà con người sống có khả năng giúp đỡ thì Islam cho 
phép nhờ cậy đến y như trong Qur'an Allah đã để về câu chuyện của 
Rosul Musa: 

�{�X�W��f��e��d��c��b��a��`��_z ./�   ١٥: ا�

�Người đàn ông của phe (Musa) đã cầu cứu Ông tiếp tay chống lại kẻ 
thù.� Al-Qosos: 15 (Chương 28). 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��ÞÝ��Ü��Û��Úz ./��٢١: ا� �

�Rosul Musa rời khỏi Ai Cập sợ hãi quan sát rất kỷ (tránh sự truy 
giết của Fir-aun).� Al-Qosos: 15 (Chương 28). 

Với những điều như thế và tương tự Islam cho phép. 
Với câu kinh: 

�{�X�W��f��e��d��c��b��a��`��_z ./�   ١٥: ا�

�Người đàn ông của phe (Musa) đã cầu cứu Ông tiếp tay chống lại kẻ 
thù.� Al-Qosos: 15 (Chương 28). 

Tức người đàn ông Is-ro-il cầu cứu Musa tiếp tay đánh lại người 
đàn ông Al-Qibty nên Musa đã đứng ra giúp đỡ bởi lúc đó Musa có mặt 
và có khả năng giúp đỡ, tương tự thế nếu bạn nói: này anh! hãy đẩy hộ tôi 
chiếc xe trong khi người đàn ông có mặt và nghe được lời nói cầu giúp đỡ 
đó thì Islam cho phép, bởi đây không phải là sự hành đạo. Tương tự thế 
nếu nói: anh hãy cho tôi mượn khoảng tiền đi hoặc hãy tiếp tôi xây nhà 
trong khi họ là những người có mặt nghe thấy được người nói thì giáo lý 
Islam cho phép bởi những điều này không phải là sự hành đạo.  

Đối với hành động tìm đến ngôi mộ hoặc người đã chết và nói: này 
ông A hãy giúp đỡ tôi, hãy ban cho tôi lành bệnh hoặc những lời lẽ khác 
tương tự thì đây gọi là Shirk lớn (tức người phạm tội này đã ra khỏi vành 
đai Islam, mọi sự hành đạo bị hủy bỏ và chết vẫn mang tội danh này là 
muôn đời ở hỏa ngục), tương tự cầu xin ma quỉ, Thiên Thần, các vị Nabi 
đã chết, mặt trời, mặt trăng, tinh tú trên trời cầu xin họ giúp đỡ chiến 
thắng kẻ thù, tất cả đều là Shirk lớn làm trái lệnh phán của Allah rằng: 

{����S��R���V��U��Tz ������ :�  

�Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu 
xin sự giúp đỡ.� Al-Fatihah: 5 (chương 1). Câu kinh này mới gọi là 
Tâuhid (thuần nhất riêng Allah) kể cả Thiên Thần, các vị Rosul Nabi đều 
thuần phục Allah duy nhất thành tâm tôn thờ Ngài bởi Ngài là Đấng tối 
cao. 
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Đồng thời bạn phải luôn luôn cầu xin sự hướng dẫn từ Allah bởi nó 
là nhu cầu sống của bạn cho đến chết cho dù bạn là người kiến thức rộng 
nhất hay là người biết sợ Allah nhất cũng cần đến sự hướng dẫn, vì thế 
mà Allah đã dạy chúng ta đọc bài Al-Fatihah trong mỗi Rak-at Solah ít 
nhất mười bảy lần trong ngày đêm:  

{��^���]��\��[��Z��Y��X���Wz ������ :�  �  

�Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con đường chính đạo * 
Con đường của những người đã được Ngài ban ân sũng (con đường 
Islam)� Al-Fatihah: 6 – 7 (chương 1). 

Nabi Muhammad � là người có kiến thức uyên bác nhất, hoàn hảo 
nhất vậy mà Người còn cầu xin Allah trong mỗi lần hành lễ Solah của 
Người rằng:  

)) 
ُ
ه
2
 �0لل

2

  م
2
7
َ
 جِ  8

ِ

ْ

t 
َ
ِمي Lيل

َ
50 

َ
ِثيل

َ
_L  

ْ
س
ِ
H
َ
50 

َ
  Lَر�ِفيل

َ
  اِطرَ 0ف

2
اyِ�5َ �0لس

َ
zِْ8  م

َ
  �5َLأل

َ

ِب  الِمَ 0ع
ْ
ي
َ
غ
ْ
 �ل

 
2
:ِ �5َ0لش

َ
ا|

َ
  Lه

َ

ت

ْ

ن

َ

D  

ْ
َ

مُ 0{
ُ
  ك

َ ْ

/

َ

  ن
َ
 0ِعب

َ
q|ِا  

َ
و� ا0ِفيم

ُ
ن
َ
d  ِِفيه  

ْ َ

�0 
ُ
ِلف

َ
 0ت

َ

cوL  
ْ
  ي0ِدنِ �0ه

َ
  ا0لِم

ْ
 �0خ

َ
ِلف

ُ
 ت

 0مِ  هِ 0ِفي

َ

َ  ن
ْ
,�0 

6
  ق

َ
نِك

ْ
gبِِإL  

َ
ك

2
  Qِن

ْ
ه
َ
 0مَ  ِد�0ي

ْ

  ن

َ

ش

َ

 0ت
ُ
�  ا

َ
  َر�ٍ� 0ِص  ىQِ0ل

ْ

س

ُ

ِقي0م
َ
  ))مٍ 0ت

"Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của Jibreel, Mee-kaa-eel và Isrofeel, 
Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất, Đấng am tường mọi việc vô 
hình cũng như hữu hình, Ngài là Thẩm Phán phân xử những điều 
tranh cải giữa các bầy tôi của Ngài. Cầu xin hãy hướng dẫn bề tôi 
làm đúng nhất trong điều bị tranh cải bằng mệnh lệnh của Ngài. Quả 
thực, Ngài muốn hướng dẫn bất cứ ai tùy thích theo con đường chính 
đạo." Nabi � đã cầu xin Allah sự hướng dẫn trong khi Người là vị lãnh 
đạo của loài người đã được Allah ban cho toàn là điều tốt đẹp thì ngoài 
Nabi Muhammad � ra không một ai trong chúng ta lại không cần đến sự 
hướng dẫn đó vì thế mà Allah bảo chúng ta phải cầu xin:  

{��Z��Y��X���Wz ������ :�   

�Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con đường chính đạo� 
Al-Fatihah: 6 (chương 1). Tức chỉ chúng tôi con đường nào là con đường 
chính đạo, con đường chân lý rồi hãy kiên định lòng chúng tôi luôn bám 
chặt lấy nó. 

Con đường chính đạo chính là tôn giáo của Allah, là Thiên Kinh 
Qur'an, là Sunnah tức mọi điều được Qur'an của Allah và Sunnah của 
Nabi Muhammad � giảng dạy. Con đường chính đạo là Islam, là đức tin, 
là kính sợ, là sùng kính và là tôn giáo của Allah. Tất cả mọi người đều 
cần đến sự hướng dẫn đó và xin Ngài ban cho sự kiên định trên nó cho 
đến lìa đời. Con đường chính đạo là con đường được Allah ban rất nhiều 
bổng lộc cho những ai đi trên nó như Allah phán: 
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�{�X�W��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i

��|��{��z���y��xw��vz ٦٩: ا���0ء� �
�Và ai tuân lệnh Allah và Rosul (Muhammad), họ sẽ cùng với những 
người được Allah ban cho ân sủng trong số các vị Nabi, những vị 
chân thật, những vị tử vì đạo và những vị hiền nhân. Họ là những vị 
thân tính tốt đẹp nhất.� Al-Nisa: 69 (chương 4). 

Sau lời cầu xin sự hướng dẫn Allah phán tiếp:  

{���d��c��b���a��`��_��z ������ :�  �  

�chứ không phải con đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ cũng 
không phải con đường của những kẻ lầm đường lạc lối.� Al-Fatihah: 5 
– 7 (chương 1). Tức cầu xin Allah ban cho tránh khỏi con đường của 
những kẻ làm Ngài giận dữ và lầm lạc. Kẻ bị giận dữ là vì chúng đã biết 
được chân lý mà vẫn không làm theo họ chính là Do Thái giáo và những 
ai tương tự như chúng, còn kẻ lầm lạc là những người vô kiến thức chỉ 
hành đạo theo lý trí suy nghĩ của bản thân, họ là Thiên Chúa giáo và 
những ai tương tự họ. Cầu xin Allah ban cho chúng ta không giống nhóm 
này cũng không giống nhóm kia mà hãy hướng dẫn đến với con đường đã 
được Ngài ban cho đặc ân, ân sủng đó chính là con đường của các vị 
Rosul và những người theo họ trong số Ulama học giả Islam bởi họ biết 
được chân lý và làm theo những gì họ biết, đó mới chính là con đường 
chính đạo con đường chân lý. Cầu xin Allah ban cho bạn là người học hỏi 
được kiến thức đúng thật của Islam rồi là người mẫu mực làm theo những 
gì hiểu biết để đạt được con người ngoan đạo, đây mới là tính đạo đức vĩ 
đại nhất trong Islam, Allah phán ở chương đầu trong Qur'an rằng: 

{�X�W���S��R���Q��P��O��N��M��L��K���J��IH��GF���E��D��C

��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[��Z���Y���X��W��V��U��T

���l��k��j���i��hgz ة!��٥ - ٢: ا�� �
�Đấy chính là Thiên Kinh (Qur'an) không chứa đựng bất cứ gì làm 
phải nghi vấn, dùng để chỉ đạo cho những người biết kính sợ Allah * 
Họ những người tin tưởng vào những điều huyền bí, hành lễ Solah, 
bố thí mọi điều được Allah chu cấp cho họ * Đồng thời họ luôn tin 
tưởng vào những gì được mặc khải cho Ngươi (Muhammad), cả 
những gì được mặc khải trước Ngươi và họ một lòng khẳng định 
rằng ngày tận thế sẽ đến * Họ là những người theo đúng sự dẫn dắt 
của Thượng Đế (Allah) của họ (đã ban xuống) và họ là những người 
sẽ thành đạt (quang vinh).� Al-Baqoroh: 2 – 5 (chương 2). 
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Trong những đức tính đạo đức trong Islam là hành lễ Solah, tin 
tưởng điều huyền bí, tin tưởng vào Allah vào Rosul của Ngài, tin tưởng 
và khẳng định rằng ngày phán xét cuối cùng sẽ đến, tin tưởng vào tất cả 
vị Rosul của quá khứ và những gì được mặc khải cho họ, bố thí và rộng 
lượng như Allah đã phán rằng: 

�{�X�W��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B��A

���Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��P

��e��d��c��b�����a��`��_��^��]��\��[

��q��po��n��m��l��k��j���ih��g��f��v��u��ts���r

��x��wz ة!�  ١٧٧: ا��

�Nhân đức không phải là các người quay mặt về hướng đông hay 
hướng tây, mà nhân đức là việc ai tin tưởng nơi Allah, vào ngày phán 
xử cuối cùng, vào các Thiên Thần, vào các kinh sách (của Ngài), vào 
các Nabi (của Ngài), vì thương yêu Allah mà bố thí tài sản riêng cho 
bà con thân quyến, cho trẻ mồ côi, cho người nghèo, cho người lỡ 
đường, cho người ăn xin, cho nô lệ để chuộc thân, hành lễ Solah, xuất 
Zakat bắt buộc, luôn uy tín đúng hẹn, kiên trì chịu đựng khi gặp phải 
hoạn nạn khó khăn nghịch cảnh hay nghèo khó. Họ chính là những 
người chân thật và là những người biết kính sợ Allah.� Al-Baqoroh: 
177 (chương 2), đây là những tính đạo đức được Allah khen ngợi bởi họ 
là những người chân thật và biết kính sợ Allah, là người Muslim bạn phải 
tập tành những đức tính này. 

Tương tự, trong chương kinh Ali I'mron Allah phán: 

�{�X�W��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��º
��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ

���Ó��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��Mz ١٣٣ - ١٣٠: 6ل 4%!ان� �

�Hỡi những người có đức tin! Các người chớ có cho vay lấy lãi (chớ 
đụng chạm đến tiền lời), hãy kính sợ Allah may ra các người được 
chiến thắng * Và hãy sợ lửa (của hỏa ngục) đã được chuẩn bị sẵn cho 
những kẻ Kafir (vô đức tin) * Các người hãy tuân phục Allah và 
Rosul (Muhammad) để mong rằng cho các người được thương xót 
(cứu rỗi) * Và hãy chạy đua thật nhanh đến với sư tha thứ từ 
Thượng Đế của các người và Thiên Ðàng mà khoảng rộng bằng các 
tầng trời và trái đất gộp lại, được chuẩn bị sẵn cho những người ngay 
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chính sợ Allah.� Ali I'mron: 130 – 133 (chương 3), chẳng những thế 
Allah còn khen ngợi những ai có được đức tính đó ở câu kinh khác: 

�{�X�W��XW��V���U��T��S��R��Q��P��������O��N
��\��[��Z��Yz ١٣٤: 6ل 4%!ان  

�Họ là những người bố thí tài sản của bản thân trong lúc giàu có 
cũng như nghèo khổ, luôn kiềm hãm được cơn thịnh nộ khi giận và 
luôn lượng thứ cho mọi người. Bởi Allah rất thương yêu người làm 
điều tốt.� Ali I'mron: 134 (chương 3). Đây là những đức tính của người 
biết kính sợ Allah. 

Trong những tính đạo đức khác nữa, Allah phán: 

�{�X�W��h��g����f��e��d��c��b��a��`��_���������^��]
��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��iz ١٣٥: 6ل 4%!ان 

�Và họ là những người khi phạm phải tội lỗi hoặc làm bất công với 
bản thân thì họ liền nhớ đến Allah và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi đã 
phạm, và ai sẽ dung thứ tội lỗi (chấp nhận sự sám hối) nếu không 
phải là Allah và họ sẽ không bao giờ tái phạm những tội lỗi đã phạm 
lần nữa.� Ali I'mron: 135 (chương 3), tức những người phạm tội này họ 
không quay trở lại với tội lỗi đó lần nào khác nữa, ngược lại họ từ bỏ hết 
tất cả mọi điều đưa họ đến tội lỗi. Đây chính là đức tính đạo đức của 
người Muslim thật thụ nên họ sẽ được: 

�{�X�W��a`���_�����~��}��|��{��z��y��x�����w��v��u
��e��d��c��bz ١٣٦: 6ل 4%!ان  

�Những người đó phần thưởng của họ là sự tha thứ từ Thượng Đế họ 
và những thiên đàng mà bên dưới có những dòng sông chảy, họ sống 
muôn đời trong đó. Ôi hồng phúc thay phần thưởng dành cho người 
tuân lệnh.� Ali I'mron: 136 (chương 3). 

Là người có đức tin vào Allah dù nam nữ phải có được đức tính: 
luôn kính sợ Allah, là người ngoan đạo, bố thí dù giàu có hay khó khăn, 
thảnh thơi hay khó nhọc cho dù chỉ một đồng bạc duy nhất như Nabi � 
nói: 

 
َ
Vا

َ
َر:ٍ : ((�ق

ْ
م
َ
 ي

6
ق

َ
ْو بِش

َ
و� ��2ا8َ 5َل

ُ
ق
2
  ))ِ�ي

"Các người hãy sợ lửa hỏa ngục cho dù chỉ nhỏ bằng nữa trái chà là." 
Ở chương kinh Al-Tâubah Allah kể thêm đức tính của người đạo 

đức rằng: 
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�{�X�W��j��i��h��g��fe��d���c��b��a
��wv��u��t��sr���q��p��o��n��m��l�����k

���|��{��z��y��xz ,789٧١: ا�� �
�Những người có đức tin nam và nữ họ là những người bảo họ lẫn 
nhau, họ ra lệnh nhau thi hành điều thiện, điều ân phước và ngăn 
cản nhau làm điều tội lỗi, họ luôn hành lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc, 
luôn tuân lệnh Allah và Rosul của Ngài. Đấy là những người sẽ được 
Allah xót thương cứu rỗi. Quả thật, Allah là Đấng Hùng Mạnh Sáng 
Suốt.� Al-Tâubah: 71 (chương 9). Đúng vậy bản tính của người có đức 
tin nam và nữ là họ luôn bảo hộ lẫn nhau, tức họ luôn thương yêu nhau, 
khuyên bảo nhau làm điều tốt, giúp đỡ nhau trên phương diện kính sợ 
Allah, không nói xấu nhau, không làm chứng giả dối cho nhau, không 
gây bất công với nhau, không ranh ghét nhau, không lừa dối nhau, không 
đoạt lấy hay xâm phạm tiền tài hay tài sản cũng như danh dự nhau dù 
bằng lời nói hay hành động. 

Câu: �{�����k��j��i��h��gz  
�họ ra lệnh nhau thi hành điều thiện, điều ân phước và ngăn cản 
nhau làm điều tội lỗi� người có đức tin thật sự chỉ khuyên bảo, trợ giúp 
nhau làm điều thiện, điều ân phước và cấm cản nhau làm điều tội lỗi sàm 
bậy bằng cách rất tế nhị và bằng kiến thức Islam như Allah phán: 

�{�X�W��t��s��r���q��p�����x��w��vuz :"8� :١٠٨� �

�Hãy bảo họ (Muhammad): đây là đường lối của Ta, hãy kêu gọi mọi 
người đến với Allah bằng kiến thức Islam.� Yusuf : 108 (chương 12). 
Tức họ khuyên bảo nhau và ngăn cản nhau bằng kiến thức Islam. 

Điều thiện, điều ân phước là tất cả mọi điều được Allah và Rosul 
của Ngài ra lệnh còn điều tội lỗi là mọi điều bị Allah và Rosul của Ngài 
cấm cản hay răng đe. Như thế đó những người có đức tin nam và nữ khi 
họ nhìn thấy nhau lơ là việc hành đạo thì họ lại ra lệnh nhau, khuyên bảo 
nhau làm việc thiện, khi nhìn thấy ai trong họ không thường xuyên đến 
hành lễ Solah tập thể ở Masjid thì bảo nhau: anh hãy kính sợ Allah mà 
bám lấy tập thể, hành lễ tập thể tại Masjid, đây là điều bắt buộc anh, chớ 
làm hành động của kẻ đạo đức giả, tương tự thế khi thấy ai trong họ cho 
vay lấy lãi hoặc khi nhìn thấy ai trong họ ngồi cùng với người xấu thì 
nhắc nhở họ, khuyên bảo họ bởi Nabi � đã nói: 

ِخيهِ ((
َ
D :ُEُمْؤِمُن ِمْر

ْ
  ))فَال

"Người có đức tin là tấm gương soi của người anh em Muslim khác." 
Đây chính là tính cách đạo đức của người có đức tin, đức tính của 

người mời gọi mọi người trở về với Allah, khuyên bảo mọi người vì 
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Allah, ra lệnh nhau làm điều thiện và ngăn cản nhau làm điều tội lỗi bằng 
lời nói lịch thiệp văn hóa không tranh cãi mắng chửi như Allah đã phán 
trong Qur'an: 

�{�X�W���XW���V��U��T��S��R������Q��P��ON��M��L���K��J��Iz  6ل

�١٥٩: 4%!ان �

�Do vậy, với lòng khoan dung độ lượng của Allah thì Ngươi (hỡi 
Muhammad) nên đối xử hiền hòa với mọi người. Còn nếu như Ngươi 
khắt khe cứng rắn với họ thì họ sẽ bỏ Ngươi đi nơi khác.� Ali I'mron: 
159 (chương 3). Allah phán ở chương khác về việc mời gọi Kafir vào 
Islam: 

�{�X�W�I��H��G��F��E��D��C����B��Az ٤٦: ا�)�;�8ت� �
�Và các người (những người Muslim) chớ có tranh cãi với dân Kinh 
Sách (Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo) ngoại trừ bằng những lời lẽ 
tế nhị văn hóa.� Al-Ankabut: 46 (chương 29), Allah phán ở chương 
khác: 

�{�X�W�£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x���w��vz 
�١٢٥: ا���� �

�(Hỡi Muhammad) hãy mời gọi mọi người đến với con đường (Islam) 
của Thượng Đế Ngươi bằng sự sáng suốt, bằng lời khuyên nhã nhặn 
và bằng lời tranh cãi lịch sự văn hóa.� Al-Nahl: 125 (chương 16). 

Người Muslim có đức tin tư cách của họ là thế, họ chỉ cư xử thật 
nhã nhặn lịch thiệp, chỉ tranh cãi bằng lời lẽ và thái độ lịch sự tế nhị với 
mọi người, Nabi � đã từng nói: 

 
َ
Vا

َ
 �هللاَ ((: �ق

2
cQِ  ِف

ْ
ُعن
ْ
 �ل

َ َ
ْعِطى @

ُ
 ف
َ
ِق َما ال

ْ
ف  �لر6

َ َ
ْعِطى @

ُ
  .�58< مسلم ))ف

"Chắc chắn Allah sẽ ban cho sự tế nhị, nhã nhặn (nhiều điều tốt đẹp) 
mà không ban cho điều thô bạo." Hadith do Muslim ghi lại. 

Nabi � nói ở Hadith khác: 

 
َ
 ق

َ
Vَق ((: �ا

ْ
ف  �لر6

2
cQِ  

ُ
cو

ُ
 يَك

َ
�ٍ  ال

ْ
َ

� �ِ  
ُ
�َ ْ�

ُ
 ف

َ
 َ��نَُه L 5َال

2
انَهُ  Qِال

َ
 ش

2
� Qِال ْ

َ
  ))ِمْن �

"Một khi sự tế nhị nhã nhặn nằm trong vấn đề nào thì nó sẽ trở 
thành trang hoàng lộng lẫy hơn còn nếu như nó bị thiếu đi trong vấn 
đề nào đó thì vấn đó sẽ trở thành xấu xa khó xem."  

Nabi � nói ở Hadith khác: 

 
َ
Vا

َ
 ((: �ق

ُ
A
َ
ر
ْ ُ
� 

ْ
ن
َ
ُق  م

ْ
ف   �لر6

ُ
A
َ
ر
ْ ُ
�  ُ

ْ
�َ
ْ
��  

� ُ
� 

ُ
  ))ه
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"Ai bị cấm hưởng điều tế nhị nhã nhặn thì đã bị cấm hưởng hết mọi 
điều điều tốt đẹp." 

Do vậy, bạn phải kiên nhẫn, phải chịu đựng, phải tế nhị lịch thiệp 
trong mệnh lệnh sai khiến, cấm cản và mời gọi mọi người, đó cũng là tính 
cách của những người có niềm tin và thánh chiến vì Allah như được phán 
ở phần cuối trong chương Al-Tâubah: 

�{�X�W��²±�� � �°� �¯� � �®��¬��«��ª��©��¨� �§� �¦
�¶� �µ� �´� �³����À��¿��¾� �½� �¼� �»� � º¹�� �¸

��Ð� �Ï�� ÎÍ� �Ì��Ë�� � � �Ê�� �É��ÈÇ� �Æ��Å��Ä��Ã�� ÂÁ
���Ó��Ò��Ñz ,789١١١: ا�� �

�Quả thật, Allah đã mua sinh mạng của những người có đức tin và 
tài sản của họ bằng thiên đàng. Bởi họ đã anh dũng chiến đấu trên 
chính nghĩa của Allah, họ đã giết địch và bị giết, lời hứa đó của Allah 
đã giao ước trong Kinh Tâuroh (Kinh Cựu Ước), Kinh Injeel (Kinh 
Tân Ước) cả Thiên Kinh Qur'an và ai sẽ giữ trọn lời hứa uy tín như 
Allah. Thế nên các người hãy mừng vui đi về cuộc đổi trác đó, đó 
chính là sự thành công chiến thắng mỹ mãn.� Al-Tâubah: 111 (chương 
9). 

Họ là những người luôn: 

� {� X� W��E� � � D� � C� � B� � A

���P���ON��M��L��K��J��I�����H��G��F

��R��Qz ,789١١٢: ا�� �

�Những người sám hối (về tội lỗi đã phạm), những người tôn thờ 
Allah, những người luôn miệng tạ ơn Allah, những người đi đây đó 
(nhưng vẫn thờ phụng Ngài), những người Rukúa, những người cúi 
lạy, những người ra lệnh làm điều tốt, những người ngăn cản làm 
điều tội lỗi và những người luôn tôn trọng giới luật của Allah thì hãy 
báo tin mừng cho những người có đức tin đó� Al-Tâubah: 112 (chương 
9). 

Rồi Allah phán ở chương Yunus như sau: 

�{�X�W��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��P��O��Nz <�8� :٦٣ – ٦٢� �

�Chẳng phải rằng Waly của Allah là những người không gặp phải sợ 
hãi cũng như buồn tẻ hay sao ? * Họ là những người tin tưởng vào 
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Allah và luôn biết kính sợ Ngài.� Yunus: 62 - 63 (chương 10). Nếu 
chúng ta muốn được trở thành Waly của Allah thì phải có được niềm tin 
vững chãi vào Allah và Rosul của Ngài, tin tưởng hết mọi điều được 
Allah và Rosul của Ngài thông báo không nghi ngờ, luôn kính sợ Allah 
tức phải thi hành mọi mệnh lệnh và tránh xa mọi điều bị cấm thì y sẽ là 
Waly của Allah sẽ không bị sợ hãi và buồn tẻ như Allah đã phán: 

�{�X�W��P��O��N��M��Lz <�8� :٦٣ – ٦٢� �

�Họ là những người tin tưởng vào Allah và luôn biết kính sợ Ngài.� 
Yunus: 63 (chương 10), và ý nghĩa của câu Kinh là họ tin tưởng bằng con 
tim rằng chỉ có Allah duy nhất mới xứng đáng thợ phụng, để chứng minh 
cho sự tin tưởng đó là họ nói lên lời tuyên thệ và hành đạo vì Allah duy 
nhất, họ không tổ hợp hay đồng đẳng với Ngài, họ biết được rằng Allah 
ra lệnh họ dâng lễ Solah cùng tập thể thì họ làm theo, họ biết được xuất 
Zakat là nhiệm vụ thì họ xuất liền, họ biết được nhịn chay là đức tính của 
người có đức tin thì họ nhịn chay liền tháng Romadon, họ biết được Haj 
là nhiệm vụ thì họ thi hành theo mệnh lệnh Allah, họ biết được phải thánh 
chiến vì Allah thì thánh chiến khi phải lúc. Tương tự thế họ biết được các 
giới cấm thì họ không bao giờ phạm, luôn răng đe nhau về chúng như: 
Zina (quan hệ tình dục trước hôn nhân), bất hiếu cha mẹ, uống chất gây 
say, cho vay lấy lãi, chiếm đoạt tài sản trẻ mồ côi và nhiều điều cấm 
khác. Họ biết rõ như thế nên luôn tránh xa, luôn qui phục Allah, luôn tôn 
sùng kính sợ Ngài và kỳ vọng vào phần thưởng nơi Ngài. Đấy chính là 
đức tin của người Muslim dù nam hay nữ. 

Allah phán ở chương Al-Mụminun: 

�{�X�W������N� �M� �L� �K�� �J� �I��H��G� �F� �E��D� �C��B��A
���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O
��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��a��`��_� � �^� �]

��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��y��x���w
��d��c��b��a��`�����_��~��}��|��{��zz ١١ – ١: ا�%<&�8ن  

�Quả thật, những người có niềm tin chắc chắn sẽ thành đạt * Họ là 
những người dâng lễ Solah một cách sùng kính * Họ luôn tránh xa 
mọi chuyện tầm phào vô bổ * Họ luôn tích cực xuất Zakat bắt * Họ là 
những người luôn bảo vệ sự đoan trang và tiết hạnh * Ngoại trừ đối 
với vợ hoặc với những người nô lệ nữ nằm trong tay họ thì họ không 
bị khiển trách (về việc đó) * Nhưng nếu ai tìm cách vượt quá mức 
giới hạn thì là những kẻ phạm tội * Họ là những người luôn thực 
hiện đúng lời ủy thác và lời hứa * Và họ là những người cẩn thận giữ 
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gìn việc dâng lễ Solah * Họ thật sự là nhóm người hưởng được thừa 
kế * Thừa kế thiên đàng hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào đó sống đời 
đời.� Al-Mụminun: 1 – 11. Những đức tính này sẽ tìm thấy trong bản 
chất của người Muslim có đức tin thật thụ dù ở hoàn cảnh hay thời đại 
nào hay nơi nào họ cũng một mực như thế, Allah kể ra như thế muốn con 
người thấy đó mà học hỏi bắt chước làm theo. 

Ý nghĩa của câu: �{�D��C��B��Az  tức những người Muslim có 

đức tin chắc chắn sẽ chiến thắng, họ chiếm được mọi điều tốt đẹp và bản 

chất của họ ra sao thì Allah kể: �{���J��I��H��G��F��Ez  họ là 

những người luôn tôn sùng kín cẩn trong hành lễ Solah. Là người Muslim 
khi bước vào hành lễ Solah bạn phải thật bình thản, kính cẩn bởi bạn 
đang đứng trước Allah hãy đối diện với Ngài bằng cả con tim và thể xác 
để được Allah ban cho bạn một phần thưởng trọng hậu đầy đủ, tuyệt đối 
không được phân tâm suy nghĩ bâng quơ, du lịch nơi đây nơi đó, có thế 
bạn mới là người thành đạt. Allah kể tiếp về đức tính khác của họ:  

�{� �P��O���� � �N��M��L��Kz  tức họ tránh xa mọi điều hư vô, không 

lợi ích, tránh xa sự đồng đẳng và tội lỗi. Allah phán tiếp:  

�{� �U��T���S��R��Qz  tức họ xuất những gì bắt buộc về bản thân 

cũng như tài sản của họ, về bản thân họ xuất ra lo việc thuần phục Allah 
còn tài sản thì họ xuất ra phần bắt buộc cho người nghèo. Allah phán tiếp:  

�{��c� �b��a��`��_� � �^� �]�� �\� �[� �Z� �Y��X��W� �V
���e��dz� �

Người có đức tin nam phải bảo vệ bản thân không vi phạm Zina tức 
không quan hệ tình dục trước hôn nhân ngoại trừ với vợ (hợp pháp giáo 
lý Islam) và nô lệ nữ trong quyền sở hữu của y, tương tự thế người đức 
tin nữ phải giữ mình, giữ gìn sự đoan trang tiết hạnh không quan hệ tình 
dục ngoại trừ với chồng (hợp pháp giáo lý Islam) hoặc với chủ sở hữu 
(tức cô là nô lệ). Người Muslim có đức tin không được Zina, không quan 
hệ đồng tính, không thủ dâm, không quan hệ với vợ bằng đường hậu môn 
hoặc trong chu kỳ kinh nguyệt và thời gian kiêng cử sau sanh nở mà chỉ 
quan hệ trong những thời gian Allah cho phép.  

Allah phán tiếp: �{� �s��r��q��p���o��nz  trong những 

đức tính của người có đức tin là họ luôn thi hành A-maa-nah (uy tín đúng 
hẹn, không lừa gạt gian dối) làm theo mệnh lệnh câu kinh này, ngoài ra 
Allah còn phán ở chương khác:  

�X�W�{��±���°��¯��®��¬��«��ª����©��¨z ٥٨: ا���0ء  
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�Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các người phải giao A-maa-nah về lại 
cho chủ nhân của nó.� Al-Nisa: 58 (chương 4).  

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X���W��V��Uz 
�٢٧: ا��?�ل �

�Hỡi những người có đức tin! Các người chớ phản bội Allah, phản 
bội Rosul của Ngài và cũng chớ làm mất đi A-maa-nah trong lúc các 
người luôn biết rõ.� Al-Anfaal: 27 (chương 8). Bắt buộc người có đức 
tin phải A-maa-nah bởi Allah rất xem trọng vấn đề này, Allah phán: 

W��{�X��¼��»��º��¹��¸��¶��µ����´��³��²��±��°

��Ä��Ã��Â���������Á��À��¿¾���½z ٧٢: ا���اب� �

�TA (Allah) đã trưng bày A-maa-nah với các tầng trời, đất và núi 
non rằng chúng phải thi hành A-maa-nah (thì sẽ được ban thưởng và 
sẽ bị phạt nếu thất hứa) thì chúng không dám đảm nhận còn con 
người (thủy tổ Adam) thì dám đảm nhận nhiệm vụ đó nhưng y lại 
làm trong sự bất công vô kiến thức.� Al-Ahzaab: 72 (chương 33). 

A-maa-nah là vấn đề rất trọng đại và gồm hai loại: A-maa-nah với 
Allah và A-maa-nah với mọi người. Người Muslim phải thi hành A-maa-
nah với Allah tức phải hành lễ Solah, nhịn chay và nhiều nhiệm vụ khác 
do Allah qui định còn A-maa-nah với mọi người là phải uy tín, đúng hẹn, 
không lừa gạt, trả lại những gì thuộc về chủ nhân của nó, người Muslim 
phải thi hành hai A-maa-nah này bằng mọi khả năng có thể, bằng cả tấm 
lòng. 

Allah phán ở chương Al-Ma-a'-rij: 

�{�X�W��Ã��Â���Á��À��¿z ٣٣: ا�%)�رج� �

�Họ là những người chỉ làm nhân chứng bằng sự thật đã biết.� Al-
Ma-a'-rij: 33 (chương 70), tức họ không thêm cũng không bớt cũng 
không dấu che những điều đã biết, họ chỉ làm nhân chứng theo những gì 
Allah ra lệnh và hướng dẫn, Allah phán: 

�{�X�W����a`��_���^��]��\��[Z��Y��Xz ة!��٢٨٣: ا�� �
�Và chớ có dấu che bằng chứng (đã giao kết). Bởi lẽ, ai dấu che sự 
thật thì lòng y đã vướng phải tội lỗi.� Al-Baqoroh: 283 (chương 2). 

Trong Islam việc làm nhân chứng giả là đại trọng tội, là người 
Muslim có niềm tin dù nam hay nữ chỉ được làm chứng bằng sự thật, chỉ 
nói lên điều gì đã nghe đã thấy không thêm không bớt không dấu che sự 
thật. Sau đó Allah miêu tả tiếp về đức tính của người có đức tin là: 
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�{��y��x���w��v��u��tz  là họ luôn bảo vệ việc hành lễ Solah 

trong giờ qui định của nó dù nam hay nữ, đối với nam thì họ hành lễ 
Solah cùng tập thể ở Masjid còn nữ thì hành lễ tại nhà đúng giờ giấc. 
Những ai làm theo những đức tính được miêu tả phân tích như trên đây 
thì họ sẽ được Allah ban một nơi ở tuyệt vời vĩnh cữu như đã hữa: 

�{��d��c��b��a��`�����_��~��}��|��{��zz� �
�Họ thật sự là nhóm người hưởng được thừa kế * Thừa kế thiên đàng 
hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào đó sống đời đời.� Allah phán ở chương 
Al-Hujurot rằng: 

�{�X�W��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|

��±��°���¯��®��¬«��ª��©��¨z ات!A١٥: ا��   

�Những người tin tưởng thật thụ là những ai tin tưởng vào Allah và 
Rosul của Ngài mà trong lòng không một chút lưỡng lự đắng đo, họ 
thánh chiến vì chính nghĩa của Allah bằng chính tài sản và tính mạng 
của mình. Đó mới chính là những người nói thật.� Al-Hujurot: 15 
(chương 49). 

Trong những đức tính đạo đức khác của người Muslim có đức tin 
dù nam hay nữ là phải thật thà trong lời nói lẫn hành động, lòng khẳng 
định tuyệt đối, luôn đặt niềm tin vào Allah và Rosul của Ngài về những gì 
được Allah và Rosul thông báo, thánh chiến bảo vệ chính nghĩa của Allah 
bằng chính tài sản và sinh mạng của mình, Allah phán ở chương Al-
Ahzaab rằng: 

�{�X�W��x��w���v��u��t��s��r

������~��}��|���{��z��y

��¦��¥���¤��£��¢��¡

���²��±��°��¯��®��¬��«��ª����������������©��¨��§z 
  ٣٥: ا���اب

�Quả thật, những người Muslim nam và nữ, những người có đức tin 
nam và nữ, những người ngoan đạo nam và nữ, những người bố thí 
nam và nữ, những người kiên nhẫn nam và nữ, những người kính sợ 
(Allah) nam và nữ, những người chân thật nam và nữ, những người 
nhịn chay nam và nữ, những người giử mình trong sạch (tránh khỏi 
tội quan hệ trước hôn nhân) nam và nữ, và những người tụng niệm 
Allah nam và nữ, tất cả họ đã được Allah tha thứ tội và chuẩn bị cho 
họ phần thưởng vĩ đại.� Al-Ahzaab: 35 (chương 33). 
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Trong câu kinh chứa mười đức tính tốt đẹp của người Muslim có 
đức tin, Allah kể ra ý muốn giáo dục khuyến khích mọi người khác làm 

theo dù là nam hay nữ, Allah phán: �{t��s��rz  quả thật 

những người Muslim nam và nữ họ là những người gia nhập vào tôn giáo 
Islam chỉ tôn thờ Allah duy nhất, thi hành theo giáo lý của Ngài và tin 
tưởng mọi điều được ban hành trong nó.  

�{�u����vz  là những người có đức tin nam và nữ họ 

luôn sùng kính Allah cả bên trong lẫn bên ngoài không giống như những 
kẻ đạo đức giả. 

{�x��wz  là những người ngoan đạo nam và nữ chuyên 

hành đạo vì Allah thật thành tâm tin tưởng. 

�{��|���{z  là những người nam và nữ luôn kiên nhẫn 

trong việc phục tùng Allah, kiềm chế bản thân không phạm tội, kiên nhẫn 
khi gặp phải hoạn nạn, ai kiên nhẫn được như thế này thì tôn giáo của y 
mới hoàn hảo. 

�{~��}z  là những người nam và nữ chuyên tâm 

hành đạo tôn thờ Allah, họ hành lễ Solah thật bình thản, khiêm tốn trong 
mọi hành động, không tỏ vẻ cao ngạo với bất cứ ai họ làm theo lời dạy 
của câu kinh này và Hadith Soheeh của Nabi �: 
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"Quả thật, Allah đã mặc khải với Ta rằng: hãy khiêm tốn trước mọi 
người để không còn ai tự cao, cao ngạo, xem thường bất cứ ai khác." 
Hadith do Muslim ghi lại. 

�{��¡����z  là những người nam và nữ rất năng nổ 

bố thí những gì họ có từ thể lực, tiền tài, tài sản và trí tuệ với khả năng có 
thể. 

�{��£��¢z  là những người nam và nữ nhịn chay 

tháng Romadon một trong những nền tản của Islam và là đức tính tốt của 
người có đức tin. 

�{��¦��¥���¤z  là những người nam và nữ biết 

bảo vệ bản thân không Zina (quan hệ tình dục tiền hôn nhân) và tất cả 
mọi điều bị Allah cấm. 
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�{�ª����������������©��¨��§z  là những người nam và nữ 

luôn miệng tụng niệm tán dương Allah. 
Hỡi anh chị em Muslim hãy, hỡi cộng đồng Islam chúng ta phải 

làm theo những đức tính đạo đức cao cả này, bởi những đức tính này đã 
được Allah khen ngợi và hứa hẹn sẽ tha thứ tội lỗi và ban phần thưởng rất 
trọng hậu như Allah đã phán trong chương Al-Zaa-ri-yaat: 

�{�X�W��{���z��y��x������w��v��ut��s��r��q��p��o���n��m��l��k

��|��l��k��j��i��h��g��f������e��d��c��b��a��`����_��~��}

z ١٩ – ١٥: ا��ار��ت� �
�Chắc chắn rằng những người biết kính sợ (Allah) sẽ được ở trong 
thiên đàng có các dòng sông chảy * Họ sẽ hưởng được mọi điều được 
Allah ban thưởng cho họ, bởi trước kia (trên trần gian) họ là những 
người đức hạnh * Họ là những người thường hay ít ngủ vào ban đêm 
(là do hành lễ Solah) * Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước rạng 
đông * Họ chi dùng tài sản của họ bố thí cho người nghèo, người 
thiếu thốn, người ăn xin.� Al-Zaa-ri-yaat: 15 – 18 (chương 51). Câu 
kinh miêu tả đức tính của người có đức tin là hành lễ Solah trong đêm lúc 
mọi người ngủ say, cầu xin Allah tha thứ tội lỗi lúc rạng đông và chi 
dùng tài sản bố thí cho người ăn xin, người nghèo, người túng thiếu. 

Allah phán ở chương Al-Hadeed rằng: 

�{�X�W��n��m������l��k��j��ih��g������f����e��d��c��b��a

���q��������p���oz $�$٧: ا��� �
�Các người hãy tin tưởng nơi Allah và Rosul của Ngài, hãy chi dùng 
tài sản mà các người đã được (Allah ban cho vào đường chính nghĩa 
của Ngài). Đối với ai trong các người tin tưởng và chi dùng (tài sản 
cho chính nghĩa của Allah) thì họ sẽ được phần thưởng rất lớn.� Al-
Hadeed: 7 (chương 57), những đức tính khác của người có đức tin là bố 
thí những gì họ sở hữu với khả năng có thể thì họ sẽ được phần thưởng 
rất to. 

Allah phán ở chương Al-Mulk rằng: 

�{�X�W���Ø�×����Ö������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ïz B�  ١٢: ا�%

�Chắc chắn những ai sùng kính Thượng Đế họ bởi những điều huyền 
bí thì họ sẽ được sự tha thứ và ban thưởng phần thưởng to lớn.� Al-
Mulk: 12 (chương 67). Việc sùng kính Allah là vấn đề rất trọng đại và có 
kết cuộc rất mỹ mãn, Nabi � nói: 
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"Ta thề bởi Allah chứng giám rằng Ta sùng kính và sợ hãi Allah nhất 
trong các người." Hadith do Al-Bukhory ghi lại, chúng ta phải bắt chước 
theo Nabi � của chúng ta phải luôn kính sợ Allah, sùng kính Ngài nhưng 
phải có hi vọng nơi Ngài, luôn nghỉ tốt về Ngài trong mọi hoàn cảnh có 
thế mới là người có đức tin hoàn hảo, thi hành mọi điều do Allah qui định 
và từ bỏ mọi điều bị Ngài cấm. 

Đúng vậy trong những đức tính cao cả giúp ích được cho con 
người đó là niềm tin vào Allah duy nhất, luôn sợ hãi và sùng kính Ngài, 
kỳ vọng trong mong nơi Allah, thi hành tốt mệnh lệnh đã được giao phó 
và từ bỏ tất mọi tội lỗi cũng như điều bị Allah và Rosul của Ngài cấm. Có 
thế con người mới sống được hạnh phúc ở trần gian và ngày sau. 

Sở dĩ trước kia Islam được hùng mạnh là bởi các tiền nhân đã làm 
theo tất cả mọi đức tính đạo đức mà Islam truyền dạy từ bên trong lẫn bên 
ngoài nên họ mới được Allah ban cho họ sự hùng mạnh và phát triển 
thịnh vượng như thế mặc dù số lượng họ rất ít. Hãy nhìn về lịch sử các 
thế hệ trước chúng ta họ đã mở được rất nhiều nơi, chiến thắng được biết 
bao là thế lực mạnh, bởi Allah đã hứa sẽ ban chiến thắng cho ai thi hành 
theo thiên lệnh của Ngài: 

�{�X�W��w��v��������u��t��s��r���q��p��o��nm��l��k��j
��d��c���ba��`��_��~��}��|��{����z��y��x

��f���ez -٤١ – ٤٠: ا��  

�Và chắc chắn Allah sẽ trợ giúp những ai giúp đỡ (tôn giáo) của 
Ngài. Quả thật, Allah là Đấng Hùng Mạnh, Đấng Toàn Năng * Họ là 
những người được TA định cư trên mãnh đất (của TA) rồi họ hành lễ 
Solah, xuất Zakat bắt buộc, ra lệnh làm điều thiện điều nhân đức và 
cấm cản mọi điều xấu xa tội lỗi, và cuối cùng chính Allah là Đấng 
định đoạt mọi việc.� Al-Haj: 40 – 41 (chương 22).  

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��¯��®��¬��«��ª��©��¨��§���¦��¥z $%�& :٧� �
�Hỡi những người có đức tin! Nếu các người giúp chính nghĩa của 
Allah (tức tôn giáo Islam) thì chắc chắn Allah sẽ giúp các người lại và 
ban cho đôi chân các người vững chảy (như bàn thạch không hề lay 
động.)� Muhammad: 7 (chương 47). Với lời hứa chắc chắn này thế hệ 
tiền bối trước đã chiếm được gần như toàn cầu trong đó có người Do Thái 
giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo Thờ Lửa phải đóng thuế thân cho Islam còn 
những người Kafir khác thì cống nạp của cải trong đó có cả hoàng đế 
Trung Quốc và có vô số người khác đã gia nhập tôn giáo Islam cũng bởi 
họ thấy được đức tính tốt đẹp của Islam mà những người thời đó ai cũng 
làm theo từ người thường dân đến quí tộc, người có chức quyền đặt biệt 
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là những Ulama học giả Islam, nên Islam đã lan rộng đến nơi xa nhất của 
hướng đông và hướng tây. Tất cả mọi việc như được Nabi � báo trước ở 
Hadith do ông Thâubaan kể lại được ghi chép trong quyển Soheeh 
Muslim. 

Đến khi người Muslim tự thay đổi bản thân mình không làm theo 
những gì được Allah dạy bảo, không bám theo Thiên Kinh Qur'an và 
Sunnah thì họ đã bị Allah thay đổi thực trạng của họ, vương quyền của họ 
bị nhóm Thiên Chúa giáo chiếm lấy và gặp phải biết bao là nạn tai, chia 
cắt trong nội bộ. Nếu thế giới Islam người giàu, người nghèo, người có 
chức quyền, thường dân biết quay lại bám chặt Qur'an và Sunnah tức làm 
theo mọi điều trong Qur'an và Sunnah dạy bảo và luôn tránh xa mọi điều 
bị Qur'an và Sunnah cấm đoán trong mọi hoàn cảnh sống ở nhà cũng như 
đi đường, lúc giàu có cũng như nghèo khổ, lúc nhàn nhã cũng như khó 
khăn giống như người xưa đã làm thì họ sẽ được Allah ban cho họ lấy lại 
những gì đã mất. 

Lời khuyên của tôi (tác giả) gởi đến tất cả những ai đọc hoặc nghe 
những lời lẽ này cũng như ai được kể phải biết kính sợ và sùng kính 
Allah dù ở bất cứ nơi nào, phải bám chặt lấy đức tính đạo đức Islam như 
Allah đã ra lệnh và khen ngợi trong Qur'an và trong Sunnah của Rosul 
Muhammad �, đối với ai đã làm theo thì hãy khuyên bảo động viên 
người khác làm theo dù y đang ở đâu, phải luôn tránh xa mọi đức tính xấu 
làm mất niềm tin Islam đã bị Allah và Nabi � chê bai khuyến cáo và đây 
cũng là ý nghĩa của câu kinh sau: 

�{�X�W��j��i��h��g��fe��d���c��b��a
��q��p��o��n��m��l�����k���srz ,789٧١: ا�� �

�Những người có đức tin nam và nữ họ là những người bảo hộ lẫn 
nhau, họ ra lệnh nhau thi hành điều thiện, điều ân phước và ngăn 
cản nhau làm điều tội lỗi, họ luôn hành lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc, 
luôn tuân lệnh Allah và Rosul của Ngài.� Al-Tâubah: 71 (chương 9), 
câu kinh này hàm chứa tất cả mọi đức tính đạo đức tốt đẹp của Islam và 
rồi ở cuối câu kinh Allah phán: 

�{�X�W���|��{��z��y��x��wv��u��tz ,789٧١: ا�� �
�Đấy là những người sẽ được Allah xót thương cứu rỗi. Quả thật, 
Allah là Đấng Hùng Mạnh Sáng Suốt.� Al-Tâubah: 71 (chương 9). 
 Lòng thương xót của Allah là Ngài đã ban cho người Muslim chiến 
thắng và ưu thế hơn kẻ thù, lòng thương xót của Allah là bảo vệ tránh 
khỏi mọi mưu kế của kẻ thù, lòng thương xót của Allah là ban cho họ 
được những đức tính tốt đẹp Islam, lòng thương xót của Allah là ban cho 
họ biết bao là bổng lộc, ban cho mưa từ trời xuống để cho mọc lên biết 
bao là lương thực cây trái, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết cho họ, lòng 



 26

thương xót của Allah là cho họ vào thiên đàng vĩnh cửu để hưởng thụ mãi 
mãi và cứu thoát họ ra khỏi hỏa ngục như Allah đã phán sau câu kinh 
trên: 

�{�X�W��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}
���º��¹����¸���¶��µ��´³��²��±��°���¯®��¬��«��ª��©z 

�٧٢: ا�789, �
�Allah đã hứa hẹn dành cho những người có đức tin nam và nữ 
những vườn thiên đàng mà bên dưới có các dòng sông chảy, họ muôn 
đời ở trong đó với những căn nhà lộng lẫy nơi thiên đàng và phần 
thưởng vĩ đại nhất đó là sự hài lòng của Allah về họ. Đó chính là sự 
thành công vĩ đại vẻ vang.� Al-Tâubah: 72 (chương 9), đây là phần 
thưởng dành cho ngày sau. Thế đó người có đức tin vào Allah, vào Rosul 
và thi hành mọi mệnh lệnh do Allah và Rosul sai bảo, từ bỏ mọi điều bị 
Allah cấm đoán thì sẽ được thương xót, được ban cho sự chiến thắng, ban 
cho sự thành công và vững chải còn ở ngày sau thì sẽ được cho vào thiên 
đàng và thoát khỏi hỏa ngục. 

Cầu xin Allah Đấng sở hữu các tên gọi đẹp đẽ hãy ban cho chúng 
tôi toàn thể cộng đồng Muslim sự thành công, luôn bám làm theo những 
đức tính đạo đức Islam mà Ngài đã khen ngợi, đã ra lệnh và hữa sẽ ban 
thưởng rất trọng hậu, xin hãy che chở cho toàn thể chúng tôi tránh được 
mọi đức tính xấu xa, xin hãy ban sự thành công và địa vị cao cả cho tôn 
giáo, xin hãy chấn chỉnh cấp lãnh đạo Muslim và toàn thể quần chúng 
Muslim trên toàn thế giới, xin hãy ban cho cộng đồng Islam được đoàn 
kết lại thành một chỉ làm theo những gì Allah và Rosul chỉ dạy, luôn 
tránh xa mọi điều bị cấm đoán vào răng đe. Quả thật Ngài là Đấng thấu 
hiểu mọi điều. 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho vị Nabi Muhammad, 
cùng gia quyến, tất cả bằng hữu và toàn thể những ai noi theo họ trên mặt 
tốt đẹp. 
 

***** 
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Các Câu Hỏi Liên Quan Đến Buổi Thuyết Giảng 
Với Chủ Đề Đạo Đức Islam(1) 

 
Câu hỏi số 1:  
Có rất nhiều sinh viên học hỏi giáo lý Islam khi đến lớp học 

hoặc đến hội trường để nghe Ulama thuyết giảng thì có đôi khi chen 
lấn nhau, họ không khuyên bảo nhau làm điều tốt cũng không cấm 
nhau làm điều xấu, xin ý kiến Shaikh về vấn đề. 

Đáp: 
Bắt buộc mọi người phải ra lệnh nhau làm điều tốt và cấm cản 

nhau làm điều xấu với khả năng có thể. 
Đối với ai có kiến thức Islam đang sống ở một nơi không có người 

ra lệnh làm việc thiện và cấm cản làm điều xấu xa thì bắt buộc y phải 
đứng ra làm việc này, vì Nabi � đã nói ở Hadith sau: 
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يزي0د 5ي0نقص cD5 بياc كوc ��¨ عن �§نكر من �إليماcD5 c �إليماc : �إليماLc با7: كتا7

 c��5¨ عن �§نكر �5جبا ª5ألمر با§عر�)«¬ L®(.  

Ông Abu Sa-i'd Al-Khudry � kể: tôi đã nghe Rosul � nói: "Ai trong các 
người nhìn thấy điều Harom thì hãy thay đổi bằng tay mình, nếu 
không có khả năng thì bằng cái lưỡi, còn không có khả năng thì bằng 
con tim và đó là đức tin yếu nhất." Hadith do Muslim ghi lại ở phần Iman, 
chương việc ngăn cản làm điều xấu cũng là nhánh của đức tin, đức tin là điều 
được thêm và bớt, và nhiệm vụ ra lệnh làm điều tốt và cấm cản làm điều xấu là 
hai điều bắt buộc, Hadith số 49 và 78. 

Tóm lại, nhiệm vụ chung của mỗi người Muslim là phải luôn 
khuyên bảo nhau làm điều tốt và cấm nhau làm điều xấu dù ở bất cứ nơi 
nào ở Masjid, ở ngoài đường, ở trong nhà cùng với gia đình và ở mọi nơi 
khác, Allah phán: 

�{�X�W�¯��®��¬��«���²���±���°z �  ٦: ا��9!�

�Hỡi những người có đức tin! Hãy bảo vệ bản thân và gia đình các 
ngươi tránh khỏi hỏa ngục.� Al-Tahreem: 6 (chương 66). 

Nhưng khi thi hành cần phải tế nhị, thông minh và kiên nhẫn. 
 
 
 

                            
(1 ) Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz đã thuyết giảng chủ đề này tại Masjid 

Al-To-if vào ngày 5/2/1412 H. 
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Câu hỏi số 2: 
Shaikh sẽ khuyên bảo ra sao đối với nhóm kêu gọi mọi người 

làm điều Bid-a'h, đặc biệt là nhóm thanh niên tự xưng thuộc phe 
đảng tôn giáo này, nọ ? 

Đáp: 
Tôi khuyên bảo các anh em đi phổ biến tôn giáo Islam phải sáng 

suốt, khuyên bảo thật tin tế, tranh luận thật tế nhị như Allah đã ra lệnh 
trong Qur'an, nếu thấy nhóm người nào đó làm điều Bid-a'h thì hãy ngăn 
cản bằng mọi cách có thể dù đó là nhóm người nào nhưng phải tế nhị, 
không thô lỗ. 

Bid-a'h là cái tân, điều mới mẽ được mọi người tạo ra rồi cho rằng 
nó thuộc trong tôn giáo nhưng thật sự là không, vì Nabi � đã nói ở 
Hadith sau: 
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Mẹ của những người có đức tin Um Abdullah bà A-y-shah � thuật lại lời 
Nabi �: "Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức trong 
Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm đó bị trả lại y." Hadith 
do Al-Bukhory ghi lại ở phần hòa giải, chương khi hòa giải bằng sự bất công 
thì sự hòa giải đó không được chấp nhận, Hadith số 2697 và Muslim ghi lại ở 
phần phân xử, chương hủy bỏ những giáo lý vô hiệu và đối lại những ai tạo ra 
cái tân, Hadith số 17 và 1718, theo đường truyền khác của Muslim Nabi � 
nói: "Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc làm đó của y bị 
trả lại." 

Thí dụ như Bid-a'h của nhóm Rofidhoh, nhóm Mụa'tazilah, nhóm 
Rojạ, nhóm Al-Khowaarij, việc làm Mâulid (tổ chức sinh nhật), lập mộ 
bia, xây dựng Masjid lên trên mộ và vô số Bid-a'h khác. Chúng ta cần 
phải giải thích phân trần cho họ thật tế nhị, tin tế, sáng suốt, lập luận đàng 
hoàn không thô bạo chửi mắng hi vọng họ chấp nhận mà thay đổi hoàn 
cảnh họ. 

Đối với việc cho rằng mình là nhóm tôn giáo này hay nhóm tôn 
giáo kia thì không được, ngoại trừ nói thuộc về nhóm Qur'an và Sunnah 
rồi giúp đỡ lẫn nhau bằng lòng chân thật vì Allah thì họ thuộc nhóm của 
Allah và họ là những người chiến thắng vẻ vang và họ gồm có một số 
tính cách sau: 

�{�X�W��M��L��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��A
��[���Z��Y��X��W��VU��T��S��R���Q��P��O��N
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j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��_^��]��\����k
���y��x��w��v��u������t���s��rq��p��o��nm���lz ,د��A%٢٢: ا�  

�Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm người tin tưởng 
Allah và ngày tận thế lại kết thân với những kể chống đối Allah và 
Thiên Sứ của Ngài cho dù họ là cha mẹ hay con cái hay anh em hay 
bà con ruột thịt của họ đi chăng nữa. Những người (có đức tin) đó đã 
được Allah khắc ghi đức tin vào quả tim của họ và Ngài đã tăng 
cường cho họ tinh thần từ Ngài. Rồi Ngài sẽ thu nhận họ vào những 
ngôi vườn (thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để họ vào 
trong đó sống đời đời. Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ hài lòng về 
Ngài. Họ thuộc đảng phái của Allah, quả thật chỉ có đảng phái của 
Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi.� Al-Mujadalah: 22 (chương 58). 

Ngoài ra phe của Allah còn có một số tính cách sau: 

�{�X�W��{���z��y��x������w��v��ut��s��r��q��p��o���n��m��l��k

��l��k��j��i��h��g��f������e��d��c��b��a��`����_��~��}��|

z ١٩ – ١٥: ا��ار��ت� �
�Chắc chắn rằng những người biết kính sợ (Allah) sẽ được ở trong 
thiên đàng có các dòng sông chảy * Họ sẽ hưởng được mọi điều được 
Allah ban thưởng cho họ, bởi trước kia (trên trần gian) họ là những 
người đức hạnh * Họ là những người thường hay ít ngủ vào ban đêm 
(do hành lễ Solah Sunnah) * Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước 
rạng đông * Họ chi dùng tài sản của họ bố thí cho người nghèo, 
người thiếu thốn, người ăn xin.� Al-Zaa-ri-yaat: 15 – 18 (chương 51). 
Đây mới là phe đảng của Allah họ không bao giờ cho rằng họ thuộc 
nhóm nào khác ngoài Qur'an và Sunnah, họ chỉ làm và đi theo trên sự 
hiểu biết của nhóm tiền nhân của cộng đồng này như tập thể Sohabah và 
những Ulama học giả đức hạnh. 

Phe đảng của Allah họ luôn khuyên bảo toàn thể cộng đồng dù đó 
là ai phải bám lấy Qur'an và Sunnah, không được làm khác hoặc trái 
ngược Qur'an và Sunnah, tất cả điều nào phù hợp với Qur'an hoặc Sunnah 
hoặc một trong hai thì đó là chân lý được chấp nhận còn điều nào trái 
ngược lại Qur'an và Sunnah hoặc một trong hai thì bắt buộc phải bỏ, bởi 
phe đảng của Allah họ không phân biệt nhóm này hay nhóm kia, không 
phân biệt nhóm Al-Ansor Al-Sunnah hay nhóm Al-Jam-i'-yah Al-Shar-i'-
yah hay Ja-maa-a'h Al-Tableegh... mà chỉ xem họ là một, con đường của 
họ là một, phương châm của họ là một đó là chỉ phục vụ vì Allah, làm 
theo di huấn Qur'an và Sunnah.  
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Tóm lại người Muslim không được chia phe đảng, băng nhóm rồi 
làm trái ngược Qur'an và Sunnah, đó là tội lỗi là sai lầm. 

� �

Câu hỏi số 3: 
Mong Shaikh chỉ cho chúng tôi một số sách quan trọng nói về 

A'qeedah (niềm tin người Muslim). 
Đáp: 
Quyển sách quan trọng nhất, tốt nhất trong lĩnh vực này chính là 

Thiên Kinh Qur'an, bạn phải bám lấy Qur'an dùm phải cắm bằng răng, 
hãy đọc Qur'an cho thật nhiều từ đầu đến cuối, bạn sẽ thấy được từ 
chương Al-Fatihah đầu tiên đến chương cuối cùng chương Al-Naas toàn 
chưa đựng điều tốt lành hoàn hảo, là kho tàng kiến thức, bởi Qur'an luôn 
kêu gọi mọi người làm theo đạo đức và cấm đoán mọi điều xấu xa tệ hại 
làm hại đến con người, đến xã hội, đến cộng đồng. Kế tiếp là những bộ 
sách về Hadith cao quí của Nabi Muhammad � như quyển Soheeh Al-
Bukhory, Soheeh Muslim... rồi đến sách của các Ulama học giả Islam nổi 
tiếng về kiến thức uyên bác và đạo đức tốt đẹp của họ như Shaikh Al-
Islam Ibnu Taimiyah điển hình như sách: Al-A'qeedah Al-Waasitiyah, 
Al-Tadmireeyah, Al-Hamuweeyah, Minhaaj Al-Sunnah, bộ Al-Fataawa, 
A'qeedah Ibnu Abi Zaid Al-Qoiruwaany, Sharsh Ibnu Abi Al-I'z phân 
tích quyển Al-A'qeedah Al-Tohaawiyah đây là quyển sách rất hữu ích. 

Ngoài ra còn có sách vở của Shaikh Ibnu Al-Qoiyim là những 
quyển sách hữu dụng vô cùng, quyển Fath Al-Majeed của Shaikh Abdur 
Rohmaan bin Hasan, quyển Al-Tâuheed của Shaikh Imam Muhammad 
bin Abdul Wahhaab, Kashf Al-Shubuhaat, Tha-laa-thah Al-Usul và 
quyển Al-Dirar Al-Saneeyah là sách hỏi đáp của giới Ulama Najd. 

Tôi (tác giả) khuyên những sinh viên mới bắt đầu học hỏi về giáo 
lý Islam là hãy học thuộc lòng Qur'an hoặc thuộc những gì có thể, kế tiếp 
thuộc lòng sách Tâuheed như quyển Kashf Al-Shubuhaat, quyển Tha-laa-
thah Al-Usul, quyển Al-A'qeedah Al-Waasitiyah đây là những quyển 
sách ngắn gọn về lĩnh vực này, đây là sách viết về nguồn gốc của đức tin, 
là đức tin của giới tiền nhân đức hạnh, là đức tin của Vương Quốc Saudi 
Arabia, là đức tin mà Shaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhaab 
đứng lên kêu gọi nhưng đã bị nhóm người kỳ thị ranh ghét đặt cho cái tên 
là Al-A'qeedah Al-Wahhaabiyah, bởi họ tưởng rằng đây điều mới mẽ do 
Shaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhaab bịa đặt cố ý làm khác với 
Qur'an và Sunnah nhưng sự thật hoàn toàn khác bởi đây là A'qeedah 
giống y như Qur'an và Sunnah dạy bảo đã được giới tiền nhân đức hạnh 
xưa kia làm và truyền lại, do đa số mọi người không hiểu rõ vấn đề rồi bị 
những kẻ ranh ghét nhòi sọ, lợi dụng truyền đạt tin thất thiệt, không đúng 
thật. 
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Đối với giới sinh viên tìm hiểu về giáo lý Islam cần phải trao dồi 
kiến thức nhiều và nhiều hơn nữa để hiểu rõ vấn đề, phải sáng suốt suy 
xét vấn đề đúng sai chớ nghe lời phiến diện của người này hay người kia 
rồi bị lầm lạc giống như họ. 

  
Câu hỏi số 4: 
Shaikh đã nói việc kêu gọi nhau làm điều thiện và ngăn cản 

làm điều xấu xa tội lỗi cần phải tế nhị lịch thiệp, nhưng không có tác 
dụng với một số người thì phải làm sao ? 

Đáp: 
Đối với ai có quyền lực trong tay thì làm theo quyền lực của mình 

với khả năng có thể nhưng dựa vào qui tắc Islam, còn ai không có quyền 
lực thì thi hành bằng sự tế nhị, lịch thiệp bởi điều này sẽ đưa đến kết quả 
tốt như Allah phán: 

�{�X�W��}|��{���z��y��x���w��vz �١٢٥: ا���� �

�(Hỡi Muhammad) hãy mời gọi mọi người đến với con đường (Islam) 
của Thượng Đế Ngươi bằng sự sáng suốt, bằng lời khuyên nhã 
nhặn.� Al-Nahl: 125 (chương 16), Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��K��J��I����XW���V��U��T��S��R������Q��P��ON��M��Lz  6ل

�١٥٩: 4%!ان �

�Do vậy, với lòng khoan dung độ lượng của Allah thì Ngươi (hỡi 
Muhammad) nên đối xử hiền hòa với mọi người. Còn nếu như Ngươi 
khắt khe cứng rắn với họ thì họ sẽ bỏ Ngươi đi nơi khác.� Ali I'mron: 
159 (chương 3) và Nabi � nói: 
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َ
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"Một khi sự tế nhị nhã nhặn nằm trong vấn đề nào thì nó sẽ trở 
thành trang hoàng lộng lẫy hơn còn nếu như nó bị thiếu đi trong vấn 
đề nào đó thì vấn đó sẽ trở thành xấu xa khó xem."  

Đối với giới chức quyền, cấp lãnh đạo như Hakim, giáo cả phải có 
sự sáng suốt và văn hóa khi áp dụng quyền hành, Allah phán: 

�{�X�W�I��H��G��F��E��D��C����B��Az ٤٦: ا�)�;�8ت� �
�Và các người (những người Muslim) chớ có tranh cãi với dân Kinh 
Sách (Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo) ngoại trừ bằng những lời lẽ 
tế nhị văn hóa.� Al-Ankabut: 46 (chương 29), kẻ bất công là người lợi 
dùng quyền hành, lợi dụng tôn giáo thu lợi nhuận riêng. 

Người đàn ông thì có quyền với gia đình anh ta, thầy giáo thì có 
quyền với học trò, Hakim, giáo cả thì có quyền với quyền với giáo dân, 
trưởng làng thì có quyền đối với cả làng... mỗi người phải có nhiệm vụ 
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với khả năng có thể nhưng phải tế nhị, sáng suốt, văn hóa, từ tốn, phân 
tích giải thích tránh tối đa gây sung đột, hành động tay chân. 

Câu hỏi số 5: 
Có rất nhiều người không hiểu biết đã nói lúc ngủ rằng: hỡi 

các Thiên Thần hãy đánh thức tôi vào giờ này hoặc giờ kia ? 
Đáp: 
Lời lẽ này không được phép nói, đây là lời lẽ Shirk lớn bởi y đã 

cầu xin ngoài Allah và cầu xin những người không có mặt. Sự cầu xin 
này giống như cầu xin ma quỉ, bụt tượng, người chết, Allah cấm rằng: 

�{�X�W��o��n��m��l��k��j��i��h���gz DA١٨: ا�� �

�Và quả thật, tất cả Masjid là của Allah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện 
một ai cùng với Allah (trong đó)� Al-Jin: 18 (chương 72), Allah phán ở 
chương khác: 

�{�X�W���|��{��z��y��x��w���v��ut��s��r��q��p

��l��k��j���ih��g��f�����e���d��c���b��a��`���_��~��}

��s���r�������q��p��o��nmz !E�F :١٤ - ١٣  

�Allah Thượng Đế của các người là thế, tất cả vương quyền là của 
Ngài. Đối với những thần linh mà các người cầu nguyện ngoài Allah, 
chúng không kiểm soát được một lớp vỏ của hạt chà là * Nếu các 
người cầu nguyện chúng thì chúng sẽ không nghe được lời cầu của 
các người đâu và nếu chúng có nghe đặng đi chăng thì chúng vẫn 
không đáp lời các người được. Rồi vào Ngày Phán Xử Cuối Cùng, 
chúng sẽ phủ nhận việc các người tôn thờ chúng. Và không ai có thể 
báo cho Ngươi (Muhammad) biết (sự thật) giống như Ðấng Am 
Tường (Allah).� Fatir: 13 – 14 (chương 35). Allah đã qui định việc cầu 
xin ngoài Ngài như cầu xin người chết, bụt tượng, ma quỉ, Thiên Thần là 
tội Shirk (sự tổ hợp, sự đồng đẳng với Allah), vì Ngài đã phán: 

�{�X�W��b��a��`���_��~�������}��|�����{��z��y��������x��wz DA٦: ا�  

�Và quả thật, có số đàn ông trong loài người đã tìm đến số đàn ông 
trong loài Jin (ma quỉ) cầu xin sự che chở giúp đỡ nhưng chúng (loài 
Jin) chỉ làm cho họ (loài người) mắc thêm tội mà thôi.� Al-Jin: 6 
(chương 72), Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W���»��º��¹��¸��¶���È��Ç���������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼

��Ê���Éz ١١٧: ا�%<&�8ن� �
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�Và ai cầu nguyện cùng với Allah một thần linh khác mà không có 
bằng chứng nào về việc thờ phụng đó thì việc thanh toán y chỉ thuộc 
về Thượng Đế của y. Quả thật, Ngài không giúp những kẻ ngoại đạo 
chiến thắng.� Al-Mụminun: 117 (chương 23). Allah đã qui định những 
kẻ cầu xin ngoài Allah là người Kafir (người ngoại đạo) dù họ cầu xin 
người chết hoặc bụt tượng hoặc ma quỉ hoặc Thiên Thần hoặc bất cứ thần 
linh nào ngoại trừ cầu xin người sống đang có mặt, có khả năng giúp đỡ 
đáp ứng nhu cầu như Allah đã kể về câu chuyện của Nabi Musa: 

�{�X�W��f��e��d��c��b��a��`��_z ./�   ١٥: ا�

�Người đàn ông của phe (Musa) đã cầu cứu (Musa) tiếp tay chống lại 
kẻ thù.� Al-Qosos: 15 (Chương 28). 

Một số câu nói như dưới đây là tội Shirk: Hỡi ma quỉ! Hãy bắt nó 
đi. Hỡi Sab-a'h! Hãy bắt nó đi. Hỡi ma quỉ đang hiện hình! Hãy bắt nó đi. 
Hỡi ma quỉ của dân tộc hoặc hỡi ma quỉ của quê hương tất cả các câu nói 
như thế này đều mang tội Shirk. Tương tự đối ai cầu xin những gì không 
hiện hữu như: Hỡi các Thiên Thần của Allah! Hãy đánh thức tôi hoặc hãy 
bảo vệ tôi hoặc hỡi ma quỉ của căn nhà này! Hãy bảo vệ tôi hoặc hãy 
đánh thức tôi... thì đây là Shirk lớn. 

Nhiệm vụ người Muslim phải luôn cảnh giác, khuyến cáo răng đe 
nhau về sự việc này, hãy luôn cầu xin Allah Đấng duy nhất che chở, bảo 
vệ bởi Ngài có khả năng trên tất cả, Allah phán: 

�{�X�W���RQ��P��Oz !F�G :٦٠� �

�Hãy cầu xin TA đi sẽ được TA đáp lại cho các ngươi.� Ghofir: 60 
(chương 40), Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��»�ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼�

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Èz ة!�  ١٨٦: ا��

�Và một khi các bề tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) về TA, (hãy 
bảo chúng): Quả thật, TA rất gần, TA sẽ đáp lại lời cầu xin của ai 
cầu xin TA. Cho nên hãy cầu xin TA đi, hãy tin tưởng vào TA đi mai 
ra các người được hướng dẫn.� Al-Baqoroh: 186 và Nabi � nói: 
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"Một khi cậu muốn cầu xin hãy cầu xin Allah, một khi cần cứu giúp 
hãy cầu cứu Allah." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

Cầu xin Allah ban cho toàn thể cộng đồng Muslim học hỏi và thấu 
hiểu giáo lý Islam, cầu xin ban cho sự bình an tránh được mọi điều làm 
cho Ngài giận dữ. Quả thật, Ngài nghe thấu hết tất cả. 

�
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Câu hỏi số 6: 
Ân phước của việc đọc Qur'an có đến được với người chết 

không và nguyên văn Hadith nói về việc hiếu thảo với cha mẹ sau khi 
chết như thế nào ? 

Đáp: 
Không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh việc đọc Qur'an đến 

được người chết, chúng ta chớ làm việc đó mà hãy làm theo những gì 
được Allah cho phép như cầu xin Allah tha thứ, ban nhiều điều tốt cho 
người chết, bố thí mang danh nghĩa họ, làm Haj, làm U'mroh, trả nợ thay 
họ, bởi chỉ có những điều này mới giúp ích được cho họ. 

Còn Hadith trong câu hỏi yêu cầu thì nguyên văn như sau: 
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Có người đàn ông đến hỏi Rosul �: Thưa Rosul của Allah! Có việc 
hiếu thảo nào làm cho cha mẹ tôi sau khi họ đã chết không? Rosul � đáp: 
"Có, cầu xin cho họ, cầu xin sự tha thứ cho họ, thực hiện nguyện 
vọng của họ sau khi chết, đối xử tốt với bạn bè họ, thăm viếng dòng 
họ cả hai bên cha mẹ." Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

Nabi � nói ở Hadith khác: 
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"Một khi con cháu Adam (con người) đã chết thì tất cả mọi việc làm 
của y đều bị đứt đoạn ngoại trừ ba điều: sự bố thí còn lưu truyền 
(như xây dựng Masjid, trường học Islam...), kiến thức hữu ích để lại 
cho đời (tức kiến thức Islam) và đứa con hiếu thảo cầu xin cho cha 
mẹ." Hadith do Muslim ghi lại trong bộ Soheeh.  

"Câu đứa con hiếu thảo cầu xin cho cha mẹ": bất cứ ai cầu xin 
cho cha mẹ là đứa con hiếu thảo. 

Có Hadith khác ghi trong Soheeh Al-Bukhory và Soheeh Muslim: 
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Bà A-y-shah kể: có người đàn ông đến gặp Nabi � và nói: Thưa 
Rosul của Allah! Mẹ tôi đã qua đời nhưng không chăn chối lời nào cả, tôi 
nghỉ rằng nếu bà ta nói là sẽ nói bố thí. Vậy tôi sẽ bố thí dùm mẹ thì mẹ 
tôi có được ân phước gì không ? Nabi � đáp: "Có." Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Câu hỏi số 7:  
Tôi có người chị em bà con chú bác ruột nay đã được bảy mươi 

tuổi, vậy tôi được hôn lên đầu bà ta đang đội khăn hoặc bắt tay với 
bà ta vì tuổi đã cao hay không ? 

Đáp: 
Anh không được phép bắt tay cũng như hôn lên đầu và cả những gì 

tương tự, chỉ được phép chào hỏi bằng lời mà thôi. Nabi � đã nói: 
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"Chắc chắn rằng Ta sẽ không bắt tay với phụ nữ." Hadith bao gồm dù 
là phụ nữ lớn hay nhỏ, già hay trẻ. 

Bà A-y-shah nói:  
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َ
b)) : ِهللا� Vِْت يَُد 8َُسْو ْط  ��5َِهللا َما َمس2
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"Thề bởi Allah chứng giám, tay Rosul � của Allah chưa từng chạm đến 

tay của bất phụ nữ nào khác." Tức Nabi � chưa từng chạm đến tay phụ 
nữ nào Harom cấm người chạm đến mà chỉ nói với họ bằng lời nói mà 
thôi. 
 

Câu hỏi số 8: 
Mong Shaikh hãy kể ra một số lý do đưa con người trở thành 

người có đức tính đạo đức Islam. 
Đáp: 
Lý do đưa con người đến được tính đạo đức đó thứ nhất cần phải 

đọc nghiên cứu ý nghĩa Qur'an cho thật nhiều, cố gắng bắt chước theo 
mọi đức tính tốt đẹp được Allah kể trong Thiên Kinh, thứ hai đọc về các 
Hadith Soheeh (chính xác) của Nabi � liên quan đến vấn đề và tương tự 
thế chỉ làm bạn với người có đạo đức Islam.  

Tiếp theo tìm hiểu về tiểu sử Nabi �, tiểu sử của những tiền nhân 
đức hạnh của Islam như Sohabah, thế hệ sau Sohabah, các Ulama học giả 
Islam... nhưng quan trọng nhất vẫn là Qur'an cần phải đọc thật nhiều bằng 
cả tấm lòng, bằng cả khối óc suy nghĩ và kế tiếp là Hadith. Cầu xin Allah 
ban cho tất cả được làm theo những đức tính đạo đức Islam. 

 
Câu hỏi số 9: 
Có một số cha mẹ không quan tâm đến con cái về mặt tốn giáo, 

thấy rằng họ không ra lệnh con cái họ hành lễ Solah hay đọc Qur'an 
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cũng như không động viên tìm đến giới Ulama học hỏi về kiến thức 
Islam... mà chỉ thấy họ ra lệnh khích lệ con cái phải đi học điều đặn ở 
các trường phổ thông và sẽ rất giận nếu chúng bỏ học một ngày hay 
một buổi. Mong Shaikh có lời khuyên dành cho họ. 

 
 
Đáp: 
Lời khuyên chân thành của tôi (tác giả) gởi đến giới cha mẹ, chú 

bác, cô dì và những người lớn đang quản lý những ai nhỏ hơn mình như 
con cháu, hãy biết kính sợ Allah mà ra lệnh chúng hành lễ Solah khi được 
bảy tuổi và đánh chúng nếu đã được mười tuổi vẫn không chịu hành lễ 
Solah như Nabi � đã răng dạy: 
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"Các người hãy ra lệnh con cái của các người hành lễ Solah khi lên 
bảy, hãy đánh chúng (nếu bỏ lễ Solah) khi lên mười và hãy phân chia 
chúng ngủ riêng nhau." 

Đối với người có quyền như cha mẹ, chú bác, cô dì, anh chị hãy áp 
dụng quyền hành với những ai dưới quyền quản lý của họ về việc hành lễ 
Solah, cấm chúng làm những điều Harom bị Allah cấm... đây là nhiệm vụ 
của mỗi người Muslim, Allah phán: 

�{�X�W���´��³��²���±���°��¯��®��¬��«z �  ٦: ا��9!�

�Hỡi những người có đức tin! Hãy bảo vệ bản thân và gia đình các 
ngươi tránh khỏi hỏa ngục.� Al-Tahreem: 6 (chương 66), Allah phán ở 
chương khác: 

�{�X�W��¦¥���¤�����£�����¢��¡z HE :١٣٢� �

�Các người hãy ra lệnh cho gia đình các người hành lễ Solah và hãy 
kiên trì thi hành.� Toha: 132 (chương 20). 

Allah kể về Nabi Is-maa-i'l rằng: 

�{�X�W��`������_��^��]��\��[��Z���Y��X�������������W������V��UT��S��R���Q

��g��f��e��d��c��b���az ��!& :٥٥ – ٥٤� �

�Hãy nhắc lại trong Thiên Kinh (Qur'an) về Is-maa-i'l. Quả thật, 
người là một người giữ đúng lời hứa, là một Rosul (Thiên Sứ) và là 
một vị Nabi * Người đã ra lệnh gia đình hành lễ Solah, xuất Zakat 
bắt buộc nên đã được Thượng Đế Người hài lòng về Người.� Maryam: 
54 - 55 (chương 19). 

Nhiệm vụ của chúng ta mỗi người Muslim phải ra lệnh người thân 
và con cháu chúng ta luôn tuân phục Allah và Rosul của Ngài về việc 
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hành lễ Solah và những nhiệm vụ khác, đồng thời ngăn cấm họ không 
cho phạm giới cấm của Allah đầu tiên là lơ là lễ Solah, uống ruợu, hút 
thuốc, nghe hoặc chơi nhạc, làm bạn với người xấu... phải ra lệnh chúng 
noi gương theo người đức hạnh, đạo đức và thương yêu những tiền nhân 
đạo đức dù là nam hay nữ, Allah sẽ hỏi tất cả mọi người vào ngày phán 
xét như đã phán: 

�{�X�W��M��L����K��J��I��H���G��Fz !A٩٣ -  ٩٢: ا��� �
�TA (Allah) thề bởi Thượng Đế Ngươi (Muhammad) chắc chắn TA 
sẽ điều tra tất cả mọi người * Về tất cả mọi điều mà họ đã làm (ở trần 
gian).� Al-Hijr: 92 – 93 (chương 15). 

Nabi � nói: 
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"Tất cả các người đều là người quản lý và tất các người phải có trách 
nhiệm trong sự quản lý đó, vị Imam (người lãnh đạo) là người quản 
lý (quần chúng) y phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý đó, người 
đàn ông là người quản lý gia đình anh ta phải có trách nhiệm cho sự 
quản lý đó, phụ nữ là người quản lý mọi việc trong nhà chồng cô ta 
và cô ta phải chịu trách nhiệm cho việc quản lý đó, người nô lệ là 
người quản lý tài sản của chủ y phải có trách nhiệm cho việc quản lý 
đó." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Câu hỏi số 10: 
Ý kiến của Shaikh ra sao đối với ai đọc Qur'an không rõ ràng 

do không được dạy tốt nên lúc đọc bị sai, phát âm không chuẩn dẫn 
đến ý nghĩa của câu kinh bị thay đổi nhưng y lại biện minh bằng 
Hadith của bà A-y-shah như sau: 
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Đáp:  
Đối với người này cần phải cố gắng học nhiều hơn nữa ở những 

người hiểu biết hơn anh ta, không được phép lười hay bỏ mặt bởi trong 
việc học sẽ được nhiều điều lợi. Đối với Hadith ở trên là do Muslim ghi 
lại (với ý nghĩa sau: "Người đọc Qur'an rành mạch rõ ràng sẽ được ở 
cùng với nhóm Thiên Thần còn người đọc Qur'an lặp bặp sẽ được 
hai ân phước.")  

Chữ: "lặp bặp" là do kém kiến thức về cách đọc Qur'an nên cảm 
thấy rất là khó khăn khi đọc. Vì vậy, cần phải trao dồi kiến thức hơn nữa 
bởi họ hỏi sẽ được ân phước rất vĩ đại trong việc như Nabi � đã nói: 
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"Người tốt nhất trong các người là người học hỏi Qur'an và dạy lại 
người khác." Hadith do Al-Bukhory ghi lại trong quyển Soheeh. Cho nên 
người tốt nhất trong cộng đồng Muslim là người học hỏi, trao dồi kiến 
thức Qur'an rồi dạy lại người khác, rồi làm theo Qur'an giáo dục, kêu gọi 
và hướng dẫn mọi người đến với chân lý đó. 

Ý nghĩa của việc học và dạy Qur'an là làm theo mọi giáo điều trong 
Qur'an trước rồi mới dạy lại người khác như Nabi � nói: 
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"Các người hãy đọc Qur'an bởi Qur'an sẽ là người biện hộ cho người 
đọc Nó vào ngày tận thế." Hadith do Muslim ghi lại trong quyển 
Soheeh, Nabi � nói ở Hadith khác: 
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"Qur'an sẽ là nhân chứng giúp anh hoặc chống đối lại anh." Hadith do 
Muslim ghi lại. 

Câu: "nhân chứng giúp anh" đối với ai làm theo Qur'an giáo dục. 
Câu: "chống đối lại anh" đối với ai không theo lời răng dạy của 

Qur'an. 
 
Câu hỏi số 11: 
Có được phép hôn chị em gái ruột hoặc họ hôn lại tôi ? 
Đáp: 
Không vấn đề gì đối với việc anh hôn em gái ruột lên trán, gò má, 

lên đầu và ngược lại em gái hôn anh trai ruột, tương tự thế được phép hôn 
mẹ ruột, cô ruột, dì ruột, vợ kế hợp pháp của cha, cháu gái ruột. Trước kia 
Nabi � đã hôn Fatimah con gái Người cứ mỗi lần vào thăm con hoặc 
Fatimah đến thăm Người và Abu Bakr đã hôn con gái A-y-shah lên gò 
mà khi cô bị bệnh. 

 
Câu hỏi số 12: 
Giáo lý Islam ra sao việc người giúp việc nhà không đội khăn 

kín đáo ở trong nhà ? 
Đáp: 
Bắt buộc cô ta phải đội khăn kín đáo còn anh phải biết hạ thấp cái 

nhìn xuống chớ nhìn vào điều Harom như Allah đã phán: 

�{�X�Wut��s��r��q��p���o��n��z ٣٠: ا��8ر� �
�Hỡi (Muhammad) hãy bảo người có đức tin nam hãy kềm chế, hạ 
thấp cái nhìn họ xuống và hãy bảo vệ bộ phận sinh dục của họ (tức 
không quan hệ tình dục bừa bãi).� Al-Nur: 30 (chương 24).  
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Cho nên, cô ta người giúp việc nhà cần phải đội khăn và ăn mặc 
kín đáo, và anh không được phép ở nơi nào chỉ có hai người bởi những 
điểm như thế là lý do dẫn đến nhiều điều tệ hại khác như Nabi � đã nói: 

 
َ
Vا

َ
:ٍ : ((�ق

َ
Dبِاْمَر 

ٌ
َو2c 8َُجل

ُ
ْل
َ
� 

َ
  ال

2
cِإ

َ
 ف

َ
cا

َ
ط
ْ
ي
2
ا �لش

َ
م
ُ
ه
َ
Ïِا

َ
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"Một khi người đàn ông ở một nơi riêng lẻ với người phụ nữ thì chắc 
chắn Shayton (quỉ Sa Tăng) sẽ ở cùng hai người họ." Hadith do Al-
Tirmizy ghi lại.  

Tóm lại, anh không được phép ở cùng với người giúp việc nữ ở 
một nơi riêng lẻ chỉ có hai người, tương tự thế đối với những phụ nữ anh 
được phép cưới làm vợ, chỉ trao đổi qua lại bằng lời nói không bắt tay. 
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