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َْم َ  ِن ّ 

ْ
ن  تل ّ َْمُ هُ آلَ  ِن

َ
ُع ذُ بن �

ُ هُ َآل�َ يُنُه َآل�َْستَْغفن نَ  اهللان �َْستَعن �ُْفسن
َ
آلرن ب ْ  ُشُ  امن

َا، َمالن ْْ
َ
ِن ب َا ْ  َيىَئ ُ  تهللاُ  هن َمْ  َ�ْه ن  َآلمن

َ
ّّ ل ُ  ،فََا ُضلن

َ
ََ ل ِن ا ََ ّْ فََا   ،َآلَمْ  ُُْللن

 
َ
ْ  ال

َ
ْشَهُ  ب

َ
هَ َآلب ـٰ  ت ِنلَ

ّ
ُ  هللاُ ِنال

ُ
ُْْ هُ َآلرَُي ل َْ ت  ّ  ُمَّم ا

َ
ْشَهُ  ب

َ
 َآلب

ِي َخلَ ﴿ َّ �  ُ  ُ ّّ ر َ�  ْ َٱ  �سّ ٱ  �ّقو  ا 
َ
ه َّۡفـٖس َ�ّ   ِ ِّ  ُ  ُ ٖ  َو وََخلَـَق ِّۡنَٱـ   َ�ِٰحـَدة

َمـ  َّ ِّۡنٱ  َٱ  َوَّـ ََ ۡو ـ ٗ�  ََ ََ ۚ � َو�َِسـثِـ�ٗ  كَ �ِ ر �  ٗٓء ـْ  َن بِـهِۦ وَ�ّقو   ْ ِي �ََسـ ٓءَل َّ � َ ّّ

ُۡ َ��ِيبٗ   ُ َ َ�َن َعلَۡي ّّ ۚ نِّن � َۚ �َۡح 
َ َۡ  ١: النساء ﴾١  وَ�

ر ﴿ نْ   َّ ِيَ  ءَ  َّ َٱ  � ا 
َ
ه َْن  َ�ّ ۡسـلِم   ّ ــُُ  

َ
ـْق ّ  نِّ� َوَ َ َحّق ق َو هِـهِۦ َوَ� قَم  ّّ ر �  ْ �ّقو 

 ١٠٢: آل عمران ﴾١

﴿ �ٗ ْۡ ــ ر قَ ل ــْ  َ َوقْ  ّّ ر � ــْ  ر �ّقو  ــْ  ن  َّ ِيــَ  ءَ  َّ َٱــ  � ا 
َ
ه ُۡ ي ۡصــلِۡح  ٧   َســِديدٗ َ�ّ ــ  ُ لَ

َّـ  ي ِطـ ۗ َو ُۡ  ُ َّْ ُۡ ذ ــ   ُ ُۡ َو�َۡغفِۡر لَ  ُ ۡعَ�ٰلَ
َ
َ  ًَ ْۡ ََ فَـ ـَْ� ۥ َ�َوـۡد فَـ  َ َو�َس  ّّ � ِِ

 ٧١ - ٧٠: األحزاب ﴾  ٧َعِظيًم  

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính 
dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài 
giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi 
điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy 
tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã 
bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên 
thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 
chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài 
và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul 
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của Ngài Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi từ một người (là 
Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là Hawwa). 
Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất 
nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ 
đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám 
sát mọi (lời nói và hành động) của các ngươi. Al-Nisa: 1 
(chương 4). Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính 
sợ Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người 
Muslim. Ali Imraan: 102 (chương 3). Hỡi những người có 
đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho thật đúng 
đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các 
ngươi và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân 
lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài thì y đã 
chiến thắng, một chiến thắng vinh quang. Al-Ahzaab: 70 – 
71 (chương 33). 

Thân hữu Muslim, Allah đã phán rằng: 

ِي َ ﴿ َّ َٱ  � ا 
َ
ه ِطي َ�ّ

َ
ر َ  ْٓ ن  َّ ۖ فَـإِن ءَ  ُۡ  ُ ۡمـرِ ِّـن

َ َۡ � �ِ ور
 
َْل َوَ ر �لّرس   ْ ُ ِطي

َ
َ َوَ ّّ ر �  ْ ُ

ءٖ  ۡ�َ �ِ ُۡ وه  نَِ� � هََ�ٰزَۡ�ُ   ُ ِۚ ��ِخـرِ� فَر  ْۡ ِ وَ�ۡ�َ ّّ َن بِ� ِّنْ  ۡۡ ُۡ ه  نُ 
ِْل نِن ك  ِ وَ�لّرس  ّّ

وِ�ً�  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ 
ۡ
ۡحَس   هَأ

َ
 ٥٩: ساءالن ﴾٥َوَ

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, hãy 
tuân lệnh Rasul (Muhammad) và cấp lãnh đạo (người 
Muslim) trong các người (nếu lệnh đó khớp với Qur’an 
hoặc Sunnah). Một khi các người có sự bất đồng ý kiến 
về bất cứ việc gì thì hãy cùng nhau quay trở lại với Allah 
(qua Qur'an) và Rasul (Muhammad qua Sunnah của 
Người) nếu các người là những người luôn tin tưởng vào 
Allah và vào ngày phán xử cuối cùng. Đó là lối giải cao 
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minh và là sự phân tích chính xác. Al-Nisa: 59 (chương 
4). 

Nabi  đã từng cầu xin Allah rằng: 

ْْ لن (( ْ لن
َ
ّّ ب ُ�ن  تللُّه ْض ن  ِن

َ
ْصَمُة ب َ  ين َُ نَ 

ّ
ْْ لن  َ،تَ ْ ـلن

َ
�ْيَـا َآلب تلّـتن �نيَهـا  ََ ُِ

ْْ لن  ،َمَعاشن  ْ لن
َ
َ �ن  َآلب ِن  آةن  ))َتلّتن �نيَها َمَعا

“Lạy Allah! Xin hãy cải thiện tôn giáo của bề tôi cho bề 
tôi, bởi nó là điều bảo vệ bề tôi; xin hãy cải thiện trần 
gian cho bề tôi, bởi nó là sự sống của bề tôi; xin hãy cải 
thiện ngày sau cho bề tôi, bởi nó là nơi mà bầy tôi phải 
trở về.” 

Một khi con người hưởng được sự tốt đẹp trong tôn 
giáo, trong cuộc sống trần gian và ngày sau thì người đó đã 
được Allah ban cho họ đầy đủ thiên ân nơi Ngài. Chẳng lẽ, 
còn có sự tốt đẹp nào khác so bằng sự tốt đẹp trong tôn giáo, 
trong cuộc sống hiện tại và ngày sau nữa ư? 

Trong bài thuyết giảng này chúng ta sẽ cùng nhau 
tìm hiểu trọn vẹn, chi tiết từng chữ một của câu Kinh hồng 
phúc này, rồi chúng ta cùng nhau áp dụng nó cho cuộc sống 
thực tiển này của chúng ta bằng lòng tin tưởng và kỳ vọng 
vào phần thưởng nơi Allah. Bởi trong cuộc sống ngày nay 
đâu đâu cũng đầy rẫy cám dỗ và tệ nạn, hi vọng rằng qua câu 
Kinh vĩ đại này chúng ta sẽ được Allah cải thiện cho chúng 
ta về ba mặt tôn giáo, cuộc sống trần gian và cuộc sống ngày 
sau. 

Cũng trong cuộc sống đời thường con người không 
tránh khỏi tranh cãi, hiềm khích làm cho đôi bên mất đoàn 
kết và cuối cùng là đấu đá lẫn nhau. Để giải tỏa hết sạch mọi 
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thắc mắc, cắt đứt mọi tranh cãi về tôn giáo, chúng ta cần 
phải cùng nhau quay trở lại Kinh Sách của Allah chính là 
Qur’an. Từ đó, chúng ta sẽ thấu hiểu đâu là chân lý, tìm 
được chỉ đạo đích thực, tức khắc mọi việc sẽ trở nên sáng 
tỏa và khúc mắc sẽ được tháu gỡ. Có thế chúng ta mới có hi 
vọng được Allah ban mọi tốt lành cho chúng ta trong tôn 
giáo, trong cuộc sống hiện tại và ngày sau.  

Allah phán: ﴿ ر  ْٓ نـ  َّ ِيـَ  ءَ  َّ َٱ  � ا 
َ
ه ّ�َ﴾  Hỡi những người 

có đức tin! Allah bắt đầu câu Kinh bằng lời gọi riêng biệt 
nhóm bầy tôi có niềm tin Iman nơi Ngài, muốn nhắc nhở họ 
rằng hãy hết lòng tuân lệnh Allah bằng chỉ thị, sắc lệnh và 
nhanh chóng thi hành nó khi nghe. Một khi chúng ta đã hài 
lòng chấp nhận Allah là Thượng Đế duy nhất của chúng ta 
thì bắt buộc chúng ta phải hiểu cho được ý nghĩa Rububiyah 
(quyền năng về hành động của Allah) và ý nghĩa Uluhiyah 
(Allah duy nhất xứng đáng được thờ).  

Thân hữu Muslim, quyền năng của Thượng Đế 
Allah là Ngài có toàn quyền ra lệnh, có toàn quyền ấn định 
giáo luật giáo lý như thế nào ra sao tùy ý còn nhiệm vụ của 
con người, của đám nô lệ như chúng ta là phải mực mực 
tuân hành, và một khi ai đó bất tuân sắc lệnh Allah là tự y đã 
cắt đứt đi sợi dây hài lòng chấp nhận Allah là Thượng Đế. 
Bởi sự thật chứng minh lời nói của một người, là người đó 
phải hành động theo những gì Allah và Rasul  ra lệnh, như 
đã phán: 

ْ  ر ﴿ ْل ن َاو 
َ
َ ُۡ َُ بَۡينَٱ   ُ ِْ�ِۦ ِ�َۡح ِ َو�َس  ّّ ْٓ ر نَِ� � ُ ع  ََ نِذَ   ِّنِ ۡۡ َل �لۡم  ْۡ ََّم  َ�َن قَ ِ ن

 ُۡ َْن َسمِ ۡفلِح  ُ  �لۡم  �َِك ه  ّ ََ ور
 
نَ ۚ َوَ ُۡ َط

َ
 ]51: ي ري تل ر[ ﴾٥نَ  َوَ
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Quả thật, lời nói của những người có đức tin khi được mời 
gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài để phân xử giữa họ thì 
chỉ đáp: “Chúng tôi xin vâng lời và làm theo !”. Những 
người này đích thực là những người sẽ thắng lợi. Al-Noor: 
51 (chương 24) 

Này hỡi những người có đức tin, hỡi những ai đã hài 
lòng chấp nhận Allah là Thượng Đế, đã hài lòng chấp nhận 
Islam là tôn giáo, đã hài lòng chấp nhận Muhammad là Nabi, là 
Rasul, này hỡi những ai tin tưởng Allah, tin tưởng Rasul , tin 
tưởng vào Kinh Sách đã được thiên khải cho Rasul 
Muhammad , và tin tưởng vào những Kinh Sách được thiên 
khải trước kia thì hãy: 

﴿ ُۡۖ  ُ ۡيِي ُۡ لَِم  �   ��ََُ ِْل نِذَ   ِ َولِلّرس  ّ ِّ ر   ٢٤ :األنفال ﴾�ۡسَُِييبْ  

các người hãy đáp lại lời mời gọi của Allah và Rasul 
(Muhammad) đến với cuộc sống (tốt đẹp). Al-Anfaal: 24 
(chương 8). 

Allah phán: ﴿ِطي
َ
ـَْل َ ر �لّرس  ُ ـْ  ِطي

َ
َ َوَ ّّ ر �  hãy tuân  ﴾ُ ـْ 

lệnh Allah và hãy tuân lệnh Rasul (Muhammad) ở đây 
Allah lặp lai hai lần từ ﴿ِطي

َ
ر َ  hãy tuân lệnh nghĩa đây  ﴾ُ ـْ 

là sắc lệnh, là chỉ thị, tức người Muslim ngoài việc phải tuân 
lệnh Allah, còn phải tuân lệnh Rasul Muhammad  với tất 
cả những gì Người ra lệnh hoặc cấm đoán kể cả những sắc 
lệnh đó không nằm trong Qur’an đi chăng nữa. Bởi vì, Islam 
là tôn giáo Tawhid tức tôn giáo Độc thần, tôn giáo chỉ thờ 
một Đấng duy nhất cho nên Islam không cho phép bất cứ ai 
ngoài Allah có thẩm quyền ra lệnh hoặc cấm cản điều gì 
trong bộ giáo luật, giáo lý Islam, như đã phán: 
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﴿ ٓ  َّ ِ لِٗص  ّ�  �ِ�ِيَ   ن ۡ  ُ  َ ّّ َِقِ فَ�ۡ�ب ِد �
َۡ َٰ  بِ� َٰ ـَزۡسَ ٓ نَِ�َۡك �ۡل�ِ

َ
 )2: سورة الزمر( ﴾٢َ

Chính TA (Allah) đã thiên khải cho Ngươi 
(Muhammad) Thiên Kinh chứa đựng chân lý, vì thế hãy 
thành tâm mà tôn thờ riêng Ngài. Al-Zumar: 2 (chương 
39). 

Trong những giáo điều bắt buộc người Muslim phải 
hiểu rõ, đó là chỉ có Allah duy nhất mới có thẩm quyền ấn định 
giáo luật, giáo lý Islam, như đã phán: 

﴿ ِۖ ّ ِّ ُ  نِّ�  ُۡ  َۡ  ]٥٧: ي ري تألاعام[ ﴾ نِِن �

Mọi phán quyết đều thuộc quyền Allah cả. Al-An’am: 57 
(Chương 6). 

Vậy tại sao Allah lại ra lệnh tín đồ Muslim nghe lời 
Rasul Muhammad  trong khi người cũng là con người như 
bao người khác ?  

Câu trả lời: Đó chính là cung cách mà Allah muốn 
truyền đạt giáo lý từ Ngài đến với thế giới loài người, mỗi một 
cộng đồng Allah tuyển chọn, sàn lọc một người hoặc nhiều hơn 
làm sứ giả cho Ngài để truyền tải thông điệp nơi Ngài đến với 
cộng đồng họ. Những vị Rasul, Nabi đó, họ đã được Allah 
tuyển chọn, phù hộ họ tránh mọi dối trá, lọc lừa và dấu che, 
cho nên họ là những vị đáng tin cậy nhất với những gì được 
Allah thiên khải. Từ đó, các vị Rasul  truyền đạt lời mặc khải 
bằng sự thật thà không thêm, không bớt, không chỉnh sửa, 
không thay thế. Và riêng Rasul Muhammad , Allah ban cho 
kiến thức để Người giải thích mọi ẩn ý mà Qur’an chỉ nói 
chung chung, chỉ nói khái quát, như đã phán: 
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﴿ ُۡ َّ  ـ ِزَِل نَِ�ۡٱِ َ لِلّن ِٱ  ِ َِ ََ ِِ ِۡكَر  َِ ـَزۡسَ ٓ نَِ�َۡك �
َ
   ٤٤: النحل  ﴾َوَ

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

Thí dụ 1: Trong Qur’an Allah ra lệnh phải đứng 
hành lễ Salah nhưng phải hành lễ như thế nào thì Rasul  đã 
nói: 

ْ�تُُم �ن  َكَما آلََ لّ ت((
َ
ِئ  رَب  َ

ُ
 ))ب

“Các ngươi hãy hành lễ Salah giống như các ngươi thấy 
Ta hành lễ vậy.” Hadith do Al-Bukhary ghi. 

Thí dụ 2: Trong Qur’an ra lệnh phải xuất Zakat 
nhưng số lượng bao nhiêu, thời điểm nào, thể loại nào và ai 
thừa hưởng thì tất cả đều được Rasul  phân tích rõ ràng. 

Thí dụ 3: Trong Qur’an ra lệnh: 

ر ﴿  ْٓ  ُ ُ  وَ�لّس �ِقَة  فَ�ۡ�َط َم وَ�لّس �ِ يِۡدَاٱ 
َ
 ٣٨: المائدة ﴾�

Người nam hay nữ trộm cắp, hãy chặt “Yad” của 
chúng. Al-Ma-i-dah: 38 (chương 5). Nhưng chữ “Yad” 
trong tiếng Arab lại mang ba ý nghĩa là bàn tay được tính từ 
đầu các ngón tay đến cùm bàn tay; thứ hai được tính từ đầu 
các ngón tay đến cù chỏ; thứ ba được tính đến bả vai. Vậy 
một khi bắt được tên trộm với đầy đủ bằng chứng và nhân 
chứng thì cần phải chặt ở đâu bàn tay, đến cù chỏ hay đến bả 
vai thì Nabi  đã chứng minh bằng hành động là đã cắt bàn 
tay tên trộm. 
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Vì vậy nhiệm vụ của Rasul  là phân tích, giải thích 
mọi bí ẩn trong giáo lý Islam, cho nên tất cả tín đồ Muslim 
phải mực mực tuân lệnh Người bởi tuân lệnh Người chính là 
tuân lệnh Allah, như đã phán: 

﴿ َۖ ّّ � ََ َط 
َ
َْل َ�َوۡد َ ِِ �لّرس   )٨٠ :ي ري  تلنساء( ﴾ّّ  ي ِط

Ai vâng lời Rasul (Muhammad) thì coi như đã tuân lệnh 
Allah. Al-Nisa: 80 (chương 4). Và Rasul  đã nói:  

َطاَي�ن  َم ْ ((
َ
َطاعَ  َ�َق ْ  ب

َ
ِّ  ب  ))ت

“Ai tuân lệnh Ta là đã tuân lệnh Allah.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi. 

Cho nên từ ِطي﴿
َ
ر َ  hãy tuân lệnh muốn nhấn  ﴾ُ ـْ 

mạnh lần nữa việc nghe lời di huấn của Rasul Muhammad  
là bổn phận của Người Muslim và sự tuân lệnh này hoàn 
toàn không mang ý nghĩa Shirk (tổ hợp trong thờ phượng), 
cũng không mang ý nghĩa Rasul  tự do muốn qui định giáo 
luật, giáo lý như thế nào tùy ý. Trong Qur’an có rất nhiều 
câu Kinh bảo phải tuân lệnh Allah và tuân lệnh Rasul , 
điển hình như: 

َ َو�َس  ﴿ ّّ ر �  ْ ُ ِطي
َ
ر َ  ْٓ ن  َّ ِيَ  ءَ  َّ َٱ  � ا 

َ
ه ُ َْن َ�ّ ُۡ �َۡسـَم ــُ 

َ
ر َ�ۡنه  َوَ  ْۡ ّل َْ  ٢َْ� ۥ َوَ� هَ

ُ َْن  ُۡ َ� �َۡسَم نَ  وَه  ُۡ ر َسمِ   ْ ِيَ  قَ ل َّ ر َك� ْـْ    ُ  22 - 21 :األنفال ﴾٢َوَ� هَ

Này hỡi những người có đức tin, hãy tuân lệnh Allah và 
Rasul (Muhammad) của Ngài, các ngươi chớ có quay 
lưng bỏ đi trong khi các ngươi đang nghe lệnh Y gọi * 
Các ngươi chớ có làm theo những kẻ tự xưng: “Chúng tôi 
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nghe nhưng thật ra chúng chẳng lắng nghe”. Al-Anfaal: 
21 - 22 (chương 8), Allah phán ở chương khác: 

ُ ْ ر ﴿ ِطي
َ
ر َ  ْٓ ن  َّ ِيَ  ءَ  َّ َٱ  � ا 

َ
ه ّ�َ ُۡ  ُ ۡعَ�ٰلَ

َ
ر َ  ْٓ َْل َوَ� ق ۡبِطل  ُ ْ ر �لّرس  ِطي

َ
َ َوَ ّّ �٣﴾ 

 ]٣٣: مم [

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và hãy 
tuân lệnh Rasul (Muhammad), và các ngươi đừng tự xóa 
sạch mọi hành đạo tốt đẹp của mình. Muhammad: 33 
(Chương 47). 

Ngoài ra, việc tuân lệnh Allah và Rasul  là điều 
kiện thành đạt ở trần gian và ngày sau, Allah phán: 

ْ  ر ﴿ ْل ن َاو 
َ
َ ُۡ َُ بَۡينَٱ   ُ ِْ�ِۦ ِ�َۡح ِ َو�َس  ّّ ْٓ ر نَِ� � ُ ع  ََ نِذَ   ِّنِ ۡۡ َل �لۡم  ْۡ ََّم  َ�َن قَ ِ ن

  ُ �َِك ه  ّ ََ ور
 
نَ ۚ َوَ ُۡ َط

َ
نَ  َوَ ُۡ َْن  َسمِ ۡفلِح   ]51: ي ري تل ر[ ﴾٥�لۡم 

Quả thật, lời nói của những người có đức tin khi được mời 
gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài để phân xử giữa họ thì 
chỉ đáp: “Chúng tôi xin vâng lời và làm theo !”. Những 
người này đích thực là những người sẽ thắng lợi. Al-Noor: 
51 (chương 24) 

Việc tuân lệnh Allah và Rasul  là điều kiện mang 
lại chiến thắng vinh quang, Allah phán: 

ًَ  َعِظيًم  ﴿ ْۡ ََ فَ ۥ َ�َوۡد فَ   �َْ َ َو�َس  ّّ � ِِ َّ  ي ِط  ٧١: األحزاب ﴾  ٧َو

Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài 
thì y đã chiến thắng, một chiến thắng vinh quang. Al-
Ahzaab: 71 (chương 33). 
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Việc tuân lệnh Allah và Rasul  là điều kiện để 
hưởng được lòng thương xót  của Allah như Ngài phán: 

َن ﴿ ُۡ ه رَۡ�ْ   ُ ّل َُ َْل لَ َ وَ�لّرس  ّّ ر �  ْ ُ ِطي
َ
 132: آل عمران ﴾١َوَ

Các người hãy tuân phục Allah và Rasul (Muhammad) 
để mong rằng cho các người được thương xót (cứu rỗi). 
Ali I’mraan: 132 (chương 3). 

Việc tuân lệnh Allah và Rasul  là điều kiện để 
được hưởng phước cùng giới Nabi, giới Siddeeq, giới tử đạo 
và giới sùng đạo, như được phán: 

َِ  �سّبِِ�ِ ﴿ ِّ ّّ  َعَلۡيٱُِ  � َُ َُ َۡ
َ
ِيَ  � َّ � َِ َّ �َِك  ّ ََ ور

 
َْل فَأ َ وَ�لّرس  ّّ � ِِ َّ  ي ِط َ   َۧو

�َِك َ��ِيوٗ  ّ ََ ور
 
َ  َ ۚ وََحس  ََ ٰلِِح ّّ َٱَد ٓءِ وَ�ل ََ وَ�له  يوِ ِدِ  ]69: ي ري تلنساء[ ﴾٦  وَ�لِصِ

Và ai vâng lệnh Allah và Rasul (Muhammad) thì sẽ là 
người cùng hội cùng thuyền với những người đã được 
Allah ban cho Ân huệ trong hàng ngũ Nabi, hàng ngũ 
những người trung thực, hành ngũ những người hy sinh 
vì chính nghĩa của Allah và hàng ngũ những người hiền 
lương và ngoan đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn gồm 
những người đó! Al-Nisa: 69 (chương 4). 

Bên cạnh đó Allah khuyến cáo những ai dám kháng 
lệnh Allah và Rasul Muhammad , Ngài phán: 

رۚ ﴿ و  َْل وَ�ۡحَذ�  ر �لّرس   ْ ُ ِطي
َ
َ َوَ ّّ ر �  ْ ُ ِطي

َ
 92: المائدة ﴾َوَ

Và các ngươi hãy tuân lệnh Allah, hãy tuân lệnh Rasul 
(Muhammad) và khuyến cáo các ngươi dám bất tuân. 
Al-Maa-idah: 92 (chương 5), Allah phán ở chương khác: 



Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah 
 

13 

َْن َ�ۡ  ﴿ َ لِف  ِيَ  �  َّ ٌُ فَۡليَۡحَذ�ِ � ِ�ـ
َ
ُۡ َعَذ ٌب َ ۡو ي ِصيبَٱ 

َ
ُۡنٌَة َ ِ ُۡ ف ن ه ِصيبَٱ 

َ
ۡمرِهِۦٓ َ

َ
َ 

 ٦٣: النور  ﴾٦

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của 
Ngươi (Muhammad) nên biết rằng: nếu làm thế, chúng 
sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau 
đớn. Al-Noor: 63 (chương 24), Allah phán ở chương khác: 

ُ  �لرّ ﴿  ُ ٰ َّ ٓ ءَ هَٰ َ َو ّّ ۖ نِّن � َ ّّ ر � ـْ  رۚ وَ�ّقو   ْ ُۡ َ�ۡنـه  فَـ�ـَُٱ   ُ ٰ َّ  َََٱٰ وه  َو ذ  ْل  فَو  س 
 ٧: الحشر  ﴾٧ َشِديد  �ۡلَُِو بِ 

Và điều gì do Rasul ban cho các người thì hãy nhận nó và 
điều gì bị Rasul cấm các người thì hãy tránh xa nó ngay. 
Các ngươi hãy kính sợ Allah, bởi Ngài rất mạnh bạo trong 
việc trừng phạt. Al-Hashr: 7 (chương 59), Allah phán ở 
chương khác: 

﴿ َ ّّ ۚ نِّن � َ ّّ ر �  ْ ِْ�ۦِۖ وَ�ّقو  ِ َو�َس  ّّ َ يََدِي � َۡ ْ ر  َ م  ر َ� ق َوِدِ ن ْ  َّ ِيَ  ءَ  َّ َٱ  � ا 
َ
ه ّ�َ

 ُٞ ٌِ َعلِي  )١: لحجراتسورة ا( ﴾١َسمِي

Hỡi những người có đức tin! Chớ đừng qua mặt mà đi 
trước Allah và Thiên sứ của Ngài (về mọi vụ việc). Hãy 
kính sợ Allah, quả thật, Allah là Đấng nghe thấy và am 
tường mọi việc. (Chương 49 – Al-Hujuraat, câu 1). 

Ai kháng lệnh Allah và Rasul  là đã rơi vào thất bại 
thảm hại, như đã phán: 

َّ َضَ�ٰٗ� ﴿ َْ� ۥ َ�َوۡد َض َ َو�َس  ّّ �  ِ ُۡ َّ  َا بِينٗ  َو  ٣٦: األحزاب ﴾٣  ّ 
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Và ai bất tuân Allah và Rasul của Ngài thì chắc chắn rõ 
ràng bị lầm lạc. Al-Ahzaab: 36 (chương 33), Allah phán ở 
chương khác: 

ٮٰه  ﴿ َْ َِ َه َ  مِّمِ  �ّقبَ َض
َ
َ  ۡ َّ ۚ َو ُۡ َْ ٓءَه  ۡه

َ
ُ َْن َ ِ ِّب َم  يَ َّ

َ
� ُۡ ر لََك فَ�ۡعلَ َُِييبْ   ُۡ �َۡس فَإِن ّل

دٗ  َِ  �ى بَِغۡ�ِ ه  ِّ ََ ٰلِمِ َّ َۚ �ل ْۡ َ َ� َاۡٱِدي �ۡلَو ّّ ِۚ نِّن � : ي ري تلقصص[  ﴾٥ّّ
٥٠[ 

Nếu như bọn chúng không chịu nghe theo Ngươi 
(Muhammad), hãy biết rằng bọn chúng đã đuổi theo sở 
thích bản thân chúng. Còn có kẻ nào lại lầm lạc hơn kẻ 
chỉ biết làm theo sở thích không tuân theo chỉ đạo của 
Allah. Quả thật, Allah chẳng hề hướng dẫn nhóm người 
sai quấy. Al-Qasas: ٥٠ (Chương 28), Allah phán ở chương 
khác: 

هۥ  ي ۡدِخۡلـه  ـَـ ً�  َ�ٰـِ�ٗ ﴿ َُ و ـد  َُـّد ح  ـَْ� ۥ َو�ََُ َ َو�َس  ّّ �  ِ ُۡ َّ  َا   �ِيَٱـ  َوَ� ۥ َو
 َٞ ٱِ  ١٤ - ١٣: النساء  ﴾١َعَذ ٞب م 

Và ai không vâng lệnh Allah và Rasul của Ngài lại còn 
vi phạm các giới luật của Allah thì sẽ bị tống cổ vào hỏa 
ngục, trong đó chúng sẽ ở đời đời kiếp kiếp và sẽ hứng 
chịu một sự trừng phạt nhục nhã. Al-Nisa: 14 (chương 
4). 

Allah báo cho biết trước rằng vào ngày phán xét 
những kẻ kháng lệnh Allah và Rasul Muhammad  sẽ hối 
hận, sẽ than thân trách phận và đau khổ tột cùng nhưng sự 
hối hận không giúp ích gì cho họ vào ngày tận thế, 
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ْل  ﴿ ٰ يََدۡيهِ َاو  َ�َ  ُ ِ ّ  �لّظ ل َُ َۚ َا ْۡ ِْل َسَِيٗ� َو�َ َِ �لّرس  َّ   ُ َۡذ ّّ ٰلَۡيَِِ  � َٰ ٢ 
 ُۡ َ َِِ  ل ۡ�لََ�ٰ َ�ۡ َْ ٰ َٰ ِ ِۡذ ف َ�ـً  َخل ّّ
َ
ِكۡ  ٢ يٗ� � َِ َضّلِ  َعِ  �

َ
ََ ٓءَِ�� ّلَوۡد َ َد نِۡذ  ُۡ رِ  َ

وٗ�  ِ  َخذ  ٰ�َ� َن �لّهۡيَ�ٰ   لِۡ�ِ ََ  ٢٩ - ٢٧: الفرقان  ﴾٢ َو

Và vào Ngày mà kẻ làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu 
ngón tay vừa than thở: “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi 
theo con đường cùng với Rasul (Muhammad) thì đâu đến 
nổi nầy * Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng làm bạn 
với tên đó! * Chắc chắn, nó đã dắt tôi lạc xa rời Qur’an 
sau khi tôi đã tiếp thu Nó. Quả thật, Shayton là một tên 
phản bội loài người (vào lúc nguy khổ).” Al-Furqaan: 27 
– 29 (chương 25), Allah phán ở chương khác: 

َّ �لّس َعَة  َٔ �َۡ� ﴿ َُ َّ  ي ۡد�ِ�َك لَ ِۚ َو ّّ َٱ  عِنَد � ََّم  عِۡلم  ِ َۡ ن ل َك �سّ ٱ  َعِ  �لّس َعةِل ق 
ْن  قَرِ�بً    ُ ُۡ َسًُِ�   ٦هَ َعّد لَٱ 

َ
ٰفِرِ�َ  َوَ

ََ ََُ  �ۡل َ لَ ّّ بَدٗ َ�ِٰ�ِ ٦نِّن �
َ
ۖ� يَ  �ِيَٱ ٓ �

وَن َو�ِِٗ  نَ   ٦�   َوَ� ـَِص�ٗ ّ� َ�ِد  ُۡ َط
َ
ٰلَۡيَِنَ ٓ َ َٰ َن   ْ ْل ُۡ ِ� �سّ �ِ َاو  ٱ  ْه   َ َۚ ق َوّل   و  ْۡ يَ

 ۠�َْ نَ  �لّرس  ُۡ َط
َ
َ َوَ ّّ  ]66 - ٦٣: ي ري تألسزتب[ ﴾٦�

Thiên hạ hỏi Ngươi (Muhammad) khi nào đến ngày giờ 
tận thế. Hãy đáp chúng: “Kiến thức đó duy chỉ Allah mới 
tường tận”, và Ngươi nào biết rằng thời khắc tận thế 
ngày càng đang đến thật gần * Quả thật, Allah nguyền 
rủa những kẻ không có đức tin và Ngài chuẩn bị cho 
chúng hỏa ngục. Chúng sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp 
và sẽ không tìm ra một vị che chở hoặc một vị cứu tinh 
nào cả. Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị lật úp vào lửa, 
chúng sẽ than: “Ôi thật khổ thân chúng tôi! Phải chi 
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chúng tôi vâng lệnh Allah và vâng lời Rasul 
(Muhammad).” Al-Ahzaab: 64 – 66 (chương 33). 

Quí đạo hữu Muslim, Allah phán tiếp: 

﴿ ُۡۖ  ُ ِّن ۡمِر 
َ َۡ � �ِ ور

 
﴾َوَ  và cấp lãnh đạo (người Muslim) trong 

các người. đến đây Allah không lặp lại từ ِطي﴿
َ
ر َ  ْ ُ﴾  hãy tuân 

lệnh giống như đã lặp lại đối với Rasul , bởi Rasul  đã 
được Allah phù hộ tránh khỏi mọi sai lầm lẫn lộn về giáo luật 
Islam, giống như Ngài đã sắc lệnh: 

َِكۖ ﴿ ِّ ـزَِل نَِ�َۡك ِّ  ّ�
 
َ ٓ َّ  ۡۡ ِ ْل  بَِل َٱ  �لّرس  ا 

َ
ه  ٦٧: المائدة ﴾َٰ�ّ

Hỡi Rasul (Muhammad)! Hãy tuyên truyền tất cả mọi 
thông điệp được Thượng Đế mặc khải cho Ngươi. Al-
Ma-i-dah: 67 (chương 5), và Allah khuyến cáo Rasul  
rằng: 

﴿ َِ قَ وِ�
َ َۡ � َّ ُۡ َل َعَلۡينَ   َ ّْ ْۡ قََو َ َِ  ٤َول ۡنه  بِ�ۡ�َمِ ِّ َخۡذـَ  

َ نَ  ِّۡنه   ٤ََ ُۡ ُّ لََوَط  ُ
 ََ قِ َْ ۡ َحٍد َ�ۡنه  َ�ِٰيزِ�َ   ٤�ل

َ
َ  ِۡ ِّ  ُ  ُ  ٤٧ - ٤٤: الحاقة ﴾٤َ�َم  ِّن

Và giá như (Muhammad) dám bịa đặt một lời lẽ nào về 
TA (Allah) * Là TA đã túm bắt lấy Y bằng tay phải * Rồi 
TA sẽ cắt đứt động mạch chủ (của quả tim) Y * Chắc chắn 
không một ai trong các ngươi có khả năng bảo vệ cho Y 
khỏi (hành phạt của TA). Al-Haqqaah: 44 – 47 (chương 69). 
Cho nên tất cả những gì Rasul  truyền đạt, đó chính là lời 
thiên khải từ nơi Allah Vĩ Đại. Còn cấp lãnh đạo họ chỉ là 
người phàm bình thường không được phù hộ giống như Rasul 
, nên thấy được rằng có khi họ đúng và có khi họ sai. Những 
gì đúng với Qur’an và Sunnah thì chúng ta làm theo còn những 
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gì trái ngược với Qur’an và Sunnah thì chúng ta không tuân 
hành. 

Thân hữu Muslim, một khi cấp lãnh đạo mực mực tuân 
lệnh Allah và tuân lệnh Rasul  thì buộc giáo dân phải tuân 
lệnh họ, bởi Rasul  nói: 

َّ آلَ  عُ مْ تلسّ  َك يْ لَ يَ (( ُ  فن  ةُ ايَ تل  ))َك َن  ن كْ مَ آلَ  َك َن شَ نْ مَ آلَ  ُيْسنكَ آلَ  كَ ْسن �

“Bắt buộc anh phải tuân lệnh và thi hành (cấp lãnh đạo) 
trong hoàn cảnh dễ dàng, hoàn cảnh khó khăn, lúc tích cực 
và cả lúc tiêu cực.” Và Rasul  nói ở Hadith khác: 

)) ّْ ى َيَتَْآل َ  ِناُّ� ثََ يا  �َْع ن
َ
ت ب ُض را

ُ
ُ آلَ�َها َآلب   ))�ُنْكن

“Rồi sau này các ngươi sẽ thấy bị ép buộc và những điều 
các người ghét bỏ nó.” Mọi người hỏi: Xin Rasul  hãy chỉ 
bảo chúng tôi phải làm gì lúc đó? Người đáp: 

آلت(( ِّ
َ
ّْ  ب ْهن

َ
ّْ  ِنل َ  آلََيلُ ت َسّقُه ِّ  ))َسّقُ�ّ ت

“Các ngươi hãy hoàn thành bổn phận họ đã giao phó và 
cầu xin Allah quyền lợi của các ngươi.” Hadith do Al-
Bukhary ghi.  

Có lần vào ở cuối đời Rasul  đã khuyên Sahabah 
những lời khuyên làm rung động lòng người và các cặp mắt 
phải rơi lệ, thấy vậy mọi người nói: Dường như đây là lần 
gặp gỡ cuối cùng vậy thưa Rasul, xin Rasul hãy cho lời 
khuyên:  

)) ّْ يُ� آل ن
ُ
ن  بنتَْقَ ى ب ِّ اَيةن  َآلتلّسْمعن  ت َّ ت َآل�ن ْ  َآلتل ْْ ا ّيا َْ ّاهُ  َسََشن ِن

ْش  َم ْ  فَ  َُعن
 ّْ نُْ� ى من ت تْةتناَفاا ىَفَسَ�َ  �َْع ن ّْ  َكثن�ا نُسّنتن  َ�َعلَيُْ� ُلََفاءن  آلَُيّنةن  س

ْ
ُئ�َ  تل َمْه ن

ْ
 تل
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 َ ُ ذن  َيلَيَْها آلََيّل ت بنَها �ََمّسُك ت تلّ تشن ن ّْ  بناّلَ تجن ّاُ� ِن  َآل�ُن ُض رن  َآلُمَْ ثَا
ُ
ِن ّ  تأل

 فَ
 ّ ّ  بنْ َيةٌ  ُمَْ ثَةٍ  ُُ ُُ  ))َضَالَة بنْ َيةٍ  َآل

“Ta khuyên các ngươi hết lòng kính sợ Allah, hãy tuân 
phục và thi hành theo lệnh cấp trên cho dù vị lãnh đạo có 
xuất thân từ nô lệ da đen. Chắc chắn rằng sau này các 
ngươi sẽ thấy được rất nhiều sự tranh cãi. Lúc đó các 
ngươi hãy bám lấy đường lối Sunnah của Ta và của 
nhóm Al-Khalifah Al-Raashideen, các ngươi hãy cắn 
chặt nó bằng răng hàm. Và Ta khuyến cáo các ngươi việc 
cải cách, đổi mới trong tôn giáo, tất cả mọi cải cách, đổi 
mới trong tôn giáo là Bid-a’h và tất cả mọi Bid-a’h là rơi 
vào lầm đường lạc lối.” Hadith do Abu Dawood ghi. 

Tín đồ Muslim phải tuân lệnh cấp lãnh đạo không 
được phép kháng lệnh họ trong khi họ luôn tuân lệnh Allah 
và Rasul , như Rusul  đã nói: 

   ْ مَ ((
َ
 يُ  ّّ جَ ب

ْ
  ،تهللان  ا َ ََ ل

َ
  مَ  ْ َُ  تهللاُ  هُ لّ جَ ب

ْ
 ))ةن امَ يَ قن تل

“Ai tôn trọng người lãnh đạo thay quyền Allah sẽ được 
Allah tôn trọng y vào ngày tận thế.” Hadith do Abu 
Dawood ghi, và Rasul  nói:  

ا َ  َم ْ (( ََ
َ
ا َ  ب ََ

ْ
ن  ُيل ِّ ااَهُ  ت ََ

َ
ُ  ب ِّ  ))ت

“Ai lăng mạ, xem thường cấp lãnh đạo thay quyền Allah 
sẽ bị Allah lăng mạ xỉ nhục y.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

Quí đạo hữu Muslim, một khi chúng ta có bất đồng ý 
kiến với nhau về bất cứ vấn đề gì thì chúng ta đừng vội vã 
mắng chửi nhau, chia rẽ nhau, câm thù nhau. . . nếu làm thế là 
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chúng ta đã rơi vào cạm bẫy của kẻ thù. Để giải quyết sự việc 
chúng ta cần bình tĩnh mà tuân lệnh Allah, tuân lệnh Rasul  
và cấp lãnh đạo Muslim một khi họ luôn tuân lệnh Allah và 
Rasul , có thế chúng ta mới được tốt đẹp về mặt đạo, mặt đời 
và cả ngày sau giống như Allah đã từng hứa, 

)) َ
َ
ْْ ل ْ لن

َ
ّّ ب ُنَ  اتللُّه ْض ن  نَاِن

َ
ْصَمُة ب َ  ين َُ نَ 

ّ
َـ اَاتَ

َ
ْْ ل ْ ـلن

َ
�ْيَا اَآلب تلّـتن �نيَهـا  اَـاُِ

َ  نَاَمَعاشُ 
َ
ْْ ل ْ لن

َ
َ �َ  اَآلب ُِ  نَاآةن َ  اَاتلّتن �نيَها َمَعا

َ
يا ل َِ نَا ايَ �ن

َيَ
ْ
ّْ تل ئ َةـْ�ٍ  اَآلتْجَع ُُ  ن 

 َ
َ
َِ َرتَسةا ل َمْ 

ْ
ّْ تل ئ َشّ  اَآلتْجَع ُُ   ْ  ))من

“Lạy Allah! Xin hãy cải thiện tôn giáo của bầy tôi cho 
bầy tôi, bởi nó là điều bảo vệ bầy tôi; xin hãy cải thiện 
trần gian cho bầy tôi, bởi nó là sự sống của bầy tôi; xin 
hãy cải thiện ngày sau cho bầt tôi, bởi nó là nơi mà bầy 
tôi phải trở về. xin hãy ban cho chúng tôi thêm mọi điều 
tốt đẹp trong cuộc sống và xin hãy ban cho cái chết là sự 
nhẹ nhàng cho chúng tôi tránh được mọi điều xấu.” 

Sau khi Allah ra lệnh tuân lệnh Allah, tuân lệnh 
Rasul  và cấp lãnh đạo Muslim thì Ngài phán tiếp: 

﴿ ُۡ ءٖ  فَإِن هََ�ٰزَۡ�ُ  وه  نَِ� � ِ� َ�ۡ  ُ ْلِ فَر  ِ وَ�لّرس  ّّ﴾ 

Một khi các người có sự bất đồng ý kiến về bất cứ việc 
gì thì hãy cùng nhau quay trở lại với Allah và Rasul 
Allah phán lệnh này bởi vì Ngài luôn tin thông mọi việc, 
luôn biết trước rằng con người ắt sẽ có tranh cãi không sao 
tránh khỏi, âu đây cũng là đường lối tạo hóa của Allah, như 
đã phán: 

ََ وَ ﴿ َُۡلِِف  ُ َن   ْ ۗ  ١ َ� يََز ل ُۡ ّ َكۚ َولَِ�ٰلَِك َخلََوٱ  �َ َُ َّ  �ِّح  )١١٩،  ١١٨:َ ِ  ي ري(  ﴾نِّ� 
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Nhưng họ vẫn không ngừng bất đồng ý kiến ngoại trừ 
những ai được Thượng Đế của Ngươi thương xót. Và vì 
thế mà Ngài đã tạo ra họ. Hud: 118 - 119 (chương 11). 
Việc bất đồng ý kiến không sao tránh khỏi bởi trong tạo hóa 
Allah ban cho mỗi người đều khác nhau về trí tuệ và sự nhận 
thức giống như Ngài đã ban cho sự khác nhau giữa thiên lộc 
giàu nghèo. Cho nên, việc tranh cãi không phải là điều xấu 
mà cái xấu là điều làm cho đôi bên phải hận thù và chém 
giết lẫn nhau thì đó mới là điều xấu bởi trong xã hội luôn có 
sự tranh cãi và bất đồng ý kiến. Vì vậy, Allah đã ban chỉ đạo 
cho chúng ta mỗi khi rơi vào tranh cãi thì hãy, 

ءٖ ﴿ ۡ�َ �ِ ُۡ وه  نَِ� � فَإِن هََ�ٰزَۡ�ُ   ُ ْلِ فَر  ِ وَ�لّرس  ّّ﴾ 

Một khi các người có sự bất đồng ý kiến về bất cứ việc 
gì thì hãy cùng nhau quay trở lại với Allah và Rasul Học 
giả chuyên Tafseer Ibnu Al-Khatheer nói: “Đây là sắc lệnh 
từ Allah đối với đám bầy tôi Iman tin tưởng nơi Ngài, nếu 
giữa họ có xảy ra việc tranh cãi mọi việc về tôn giáo từ giáo 
lý chính đến các giáo lý phụ thì tất cả họ phải quay về tìm 
đáp áp trong Qur’an và các Hadith Saheeh (xác thực) từ 
Nabi, giống như Allah đã phán: 

﴿ ِۚ ّّ ۥٓ نَِ� � ه  ۡ�م  ءٖ فَح  ۡ�َ  ِّ ُۡ �ِيهِ  َّ  �ۡخَُلَۡفُ   ١٠: الشورى  ﴾َو

Và cho dù các người có tranh cãi về bất cứ điều gì thì sự 
phán quyết là do Allah định đoạt. Al-Shura: 10 (chương 
42).” 

Thân hữu Muslim, mỗi lần rơi vào tranh cãi về tôn 
giáo mỗi người chúng ta cần phải biết tự quay về với Qur’an và 
với Sunnah Saheeh có thể chúng ta mới có kết quả mỹ mãn và 
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tốt đẹp nhất và có thể chúng ta mới là người tín đồ Muslim hết 
lòng tin tưởng vào Allah, bằng ngược lại chúng ta không chịu 
quay lại Qur’an và Sunnah Saheeh thì chúng ta chẳng phải là 
người tín đồ Muslim tin tưởng Allah như Ngài phán ở cuối câu 
Kinh: 

ِۚ ��ِخرِ� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ ﴿ ْۡ ِ وَ�ۡ�َ ّّ َن بِ� ِّنْ  ۡۡ ُۡ ه  نُ 
  نِن ك 

ۡ
ۡحَس   هَأ

َ
 ﴾٥وِ�ً� َوَ

nếu các người là những người luôn tin tưởng vào Allah 
và vào ngày phán xử cuối cùng. Đó là lối giải cao minh và 
là sự phân tích chính xác. còn ở chương Al-Anfaal Allah 
phán ở ngay câu Kinh đầu tiên: 

ـََك  َٔ �َۡ� ﴿   لْ 
َ َۡ � َِ ـَف ِلل ق 

َ َۡ َُ َعِ  � ر ذَ   ْ ۡصـلِح 
َ
َ َوَ ّّ ر �  ْ ـِْلل فَـ�ّقو  ِ وَ�لّرس  ّ ِّ ـَف ل  

ۖ وَ  ُۡ  ُ ِ ََ بَۡين ِ ِّن ۡۡ  ّ نُُ   ۥٓ نِن ك   �َْ َ َو�َس  ّّ ر �  ْ ُ ِطي
َ
 1 :األنفال ﴾١َ

Các bằng hữu của Ngươi (Muhammad) hỏi Ngươi về 
chiến lợi phẩm thu được từ súc vật (trong trận chiến 
Badr) là của ai? Hãy bảo chúng: “Là của Allah và của 
Rasul. Các ngươi hãy hết lòng kính sợ Allah mà cải thiện 
mối quan hệ giữa các ngươi, và hãy tuân lệnh Allah và 
Rasul của Ngài nếu các ngươi là những người hết lòng tin 
tưởng (vào Allah và Rasul).” Al-Anfaal: 1 (chương 8).  

Thân hữu đồng đạo, nếu chúng ta là tín đồ Muslim 
tin tưởng Allah và tin vào ngày tận thế thì hãy nghe lời 
Allah, nghe lời Rasul  và cấp lãnh đạo Muslim một khi họ 
vẫn nghe lời Allah và Rasul . Nếu tín đồ Muslim chúng ta 
tin tưởng vào Allah và tin vào ngày tận thế thì mỗi khi có bất 
đồng ý kiến thì hãy cùng nhau quay trở lại Qur’an và Sunnah 
Saheeh. 
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U’lama nói rằng: “Việc Allah đặt điều kiện Iman của 
tín đồ Muslim về các điều khoảng đã được nêu trong câu 
Kinh vừa phân tích bởi vì nếu là tín đồ Muslim tin tưởng thật 
thụ vào Allah thì họ không hề hài lòng bất cứ giáo luật nào 
ngoại trừ giáo luật của Allah, bởi Allah phán: 

﴿ َُ ُۡ فَح 
َ
ۡ�ٗمـَ ِ ح  ّّ ۡحَس   َِّ  �

َ
َ  ۡ َّ ٰٱِلِّيةِ َاۡبغ َْنۚ َو َٰ �ٖ �ۡل ْۡ َْن    ِلَِوـ ْقِنـ   ﴾ ٥ي 

 ٥٠ :المائدة
Phải chăng họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ 
ngu muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt hơn Allah cho đám 
người có đức tin ? Al-Maa-idah: 50 (chương 5).” 

Thân hữu Muslim, thấy rằng trong câu Kinh này khi 
tín đồ Muslim có tranh cãi về bất cứ giáo lý nào trong Islam 
thì Allah ban chỉ đạo tìm kiếm đáp án trong Qur’an và tìm 
kiếm đáp án trong Sunnah Saheeh mà thôi, chứ không hề 
bảo tham khảo ý kiến của cấp lãnh đạo, điều này chứng 
minh rằng chân lý chỉ nằm trong Qur’an và trong Sunnah 
ngoài ra tất cả mọi người dù kiến thức của họ dù có đạt đến 
đâu thì chúng ta chỉ nghe theo họ khi lời nói đó đúng với 
Qur’an và đúng với Sunnah Saheeh, còn lời nói đó ngược lại 
Qur’an và Sunnah Saheeh thì chúng ta bỏ sang một bên. 

Thân hữu Muslim, điểm nổi bật của người có đức tin 
Iman vào Allah và tin tưởng vào ngày sau là họ không hề vì 
chút lợi ích trần gian mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung 
của cộng đồng. Ngược lại thấy rằng ở họ luôn sẵn sàng hi 
sinh tư lợi vì lợi ích chung của cộng đồng.  

Đến đây ý nghĩa thật sự của câu Kinh nêu trên là: 

Hỡi người tin tưởng vào Allah và tin tưởng vào ngày 
sau hãy tuân lệnh Allah. 
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Hỡi người tin tưởng vào Allah và tin tưởng vào ngày 
sau hãy tuân lệnh Rasul . 

Hỡi người tin tưởng vào Allah và tin tưởng vào ngày 
sau hãy tuân lệnh cấp lãnh đạo Muslim. 

Hỡi người tin tưởng vào Allah và tin tưởng vào ngày 
sau, một khi các ngươi có tranh cãi thì hãy quay về với 
Qur’an và Sunnah, đó chính là điều mà Allah đã qui định 
cho các ngươi, có thế các ngươi mới hưởng được tốt đẹp ở 
trần gian và sự hoàn mỹ ở kết quả cuối cùng trong ngày tận 
thế. 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an và 
phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của Allah 
phán truyền: 

ر َصـل  ﴿  ْ نـ  َّ ِيـَ  ءَ  َّ َٱـ  � ا 
َ
ه ّ�َ ۚ ِ ِ ِۚ  �سّـ

ۥ ي َصل َْن َ�َ �َِ�َُه  ّ ََ َّ َ َو ّّ ر َعلَۡيـهِ نِّن �  ْ
ر �َۡسلِيًم    ْ  ٥٦: األحزاب ﴾٥وََسِلِم 

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu 
xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. Al-
Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 

ِّ ت(( َ يا َ  ّ َآلتسن َ ََ  ِّ ت هللاُ َمْ  َ   )) َيلَيْهن َيْشا

“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 
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ي ىـَيلَ  لّيَْت ـَ   اـَكمَ  ، ٍ ـُمَمّ  آلن  ىـآلََيلَ   ٍ ـُمَمّ  ىـَيلَ  ّئ ـَ   ّّ ـتللّهُ  َن  َّ ـِنبَْ ت
ي آلن  ىـآلََيلَ  َن بَْ ت ي ِناَّك  ،َّ ـِن ي  ٌ ـَحن  آلن  ىـآلََيلَ   ٍ ـُمَمّ  ىـَيلَ  بَارنكْ  ّّ ـتللّهُ  . ٌ ـَ�ن
َت  اـَكمَ  ، ٍ ـُمَمّ 

ْ
ي ىـَيلَ  بَاَر� َن ي آلن  ىـآلََيلَ  َّ ـِنبَْ ت َن ي ٌ ـسَ  ِناَّك  ،َّ ـِنبَْ ت ي من   ٌ ـَ�ن

Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành 
cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như 
Ngài đã ban cho Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả 
thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng. 

ٍب الَ َ�َْشُع َآلمنـ ْ 
ْ
ْ  قَل  َ�نَْفُع َآلمن

ٍّ الَ
ْ
ل ْ  ين  بنَك من

ّّ ِناّا �َُع ذُ �َْفـٍس الَ �َْشـَُْع  تللُّه
َِْيَ يٍ الَ �ُْستََجاُب لََها   ْ  َآلمن

Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở về kiến thức vô ích, 
về con tim không biết sợ, về con tim tấm lòng không biết đủ 
và về lời cầu xin không được chấp nhận. 

 

ُه َ 
ْ
لَُك تل

َ
ّّ ِناّا �َْسأ َ� للُّه غن

ْ
َعَفاَف َآلتل

ْ
 ى َآلتّلَق َآلتل

Lạy Allah, xin hãy ban cho bề tôi sự chỉ đạo, lòng kính sợ, 
sự thanh bạch và sự giàu có. 


