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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
Nhân danh Allah 

Đấng Rất mực Độ lượng 

Đấng Rất mực Khoan dung 
 

Lời mở đầu 
 

قه  اده ََلُم لََعَ نَبهيَُّه الصَّ ََلُة َوالسَّ ، َوالصَّ َ ْيح ه رَبِّ الحَعالَمه ُد لِله َمح اَْلح
 َ َعهْيح مجح

َ
بههه أ ه وََصحح ٍد ولَََعَ آِله ه نَبهيِّنَا حُمَمَّ ْيح مه

َ
ُد: األ  .. َوبعح

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah 

, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài, cầu xin 

bằng ăn và phúc lành cho vị Nabi trung thực và ngay 

chính của Ngài, vị Nabi của chúng ta Muhammad, và cho 

gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người 

... 

 Đây là cuốn sách về kiến thức Tawhid mà tôi đã 

cố gắng rút gọn lại với lối trình bày dễ hiểu. Tôi đã thu 

thập từ nhiều nguồn tài liệu của các vị Imam lớn của 

chúng ta, đặc biệt là các sách của Sheikh Islam Ibnu 

Taymiyah, các sách của học giả Ibnu Al-Qayyim, các 

sách của Sheikh Islam Muhammad bin Abdul-Wahaab 

cùng với các học trò của ông thuộc các thành phần Imam 

lớn trong con đường Da’wah (tuyên truyền) ân phúc.  

Không cần phải bàn cãi rằng kiến thức về giáo lý 

đức tin Islam là kiến thức nền tảng cho việc giáo dục và 

thực hành, và là một yếu tố thiết yếu làm nên giá trị của 

các hành vi và việc làm ngoan đạo để Allah  chấp 
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nhận. Đặc biệt trong thời đại của chúng ta ngày nay, thời 

đại mà có đầy dẫy dòng lệch lạc, đầy dẫy trường phái dị 

giáo: dòng vô thần, dòng thần bí tu đạo khổ hạnh, dòng 

thờ mồ mả và thần tượng, dòng lệch lạc sai với đường lối 

Sunnah của Thiên sứ . Tất cả những dòng lệch lạc này 

đều trở nên nguy hiểm nếu như người Muslim không 

trang bị vũ khí từ giáo lý đức tin đúng đắn dựa sát theo 

Qur’an, Sunnah và giáo lý đức tin của những thế hệ tiền 

bối Salaf (Sahabah và Tabi’een). Quả thật, với vũ khí này 

người Muslim mới có thể bảo vệ được bản thân mình 

khỏi những dòng lệch lạc đó; và một trong những điều 

mà người Muslim cần phải có sự chăm sóc đầy đủ là phải 

giáo dục con cái giáo lý đức tin đúng đắn này theo các 

nguồn gốc thuần túy của nó. 

بههه .. ه وََصحح ٍد َوآِله  وََصَّلَّ اهلُل وََسلََّم لََعَ نَبهيِّنَا حُمَمَّ
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị 

Nabi của chúng ta Muhammad và cho gia quyến của 

Người cùng các bạn đạo của Người ..  

Tác giả 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kitaab Tawhid 
3 

 

PHẦN MỘT 

Sự lệch lạc trong đời sống con người và cái nhìn 

tổng quan về Kufr (vô đức tin), chủ nghĩa vô thần, 

Shirk (sự đa thần) và Nifaaq (ngụy tạo đức tin) 

 

Chương thứ nhất 

Sự lệch lạc trong đời sống con người 

Chương thứ hai 

Shirk – khái niệm và phân loại 

Chương thứ ba 

Kufr – khái niệm và phân loại 

Chương thứ tư 

Nifaaq – khái niệm và phân loại 

Chương thứ năm 

Thực tế về: Jahiliyah (thời ngu muội) – nghịch đạo 

– lệch lạc – bỏ đạo 

(Phân loại và giáo lý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương thứ nhất 
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Sự lệch lạc trong đời sống con người 
 

Allah Tối Cao và Ân Phúc đã tạo hóa con người và 

mọi vạn vật mục đích để thờ phượng Ngài và chính Ngài 

ban bổng lộc và nuôi dưỡng họ. Ngài  phán:  

نَس إَِّلَّ ِِلَۡعبُُدوِن َوَما ﴿ نَّ َوٱۡۡلِ ِۡزٖق   ٥٦َخلَۡقُت ٱۡۡلِ ِن ر  رِيُد مِۡنُهم م 
ُ
َمآ أ

ن ُيۡطعُِموِن 
َ
رِيُد أ

ُ
زَّاُق ذُو ٱلُۡقوَّةِ ٱلَۡمتنُِي  ٥٧َوَمآ أ َ ُهَو ٱلرَّ  ﴾٥٨إِنَّ ٱَّللَّ

 [75، 75اذلاريات :   سورة]

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ 

để chúng thờ phượng riêng TA. TA không đòi hỏi 

bổng lộc từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng 

nuôi dưỡng TA. Quả thật, Allah mới là Đấng ban 

bổng lộc cho tất cả, Ngài là Đấng của mọi quyền lực 

và sức mạnh. (Chương 51 – Azh-zhariyat, câu 56 - 

58). 

Theo bản năng tự nhiên của mỗi linh hồn, khi 

chúng ta bỏ mặc nó thì nó sẽ thừa nhận và khẳng định 

Allah  là Thượng Đế, là Đấng Chủ Tể, nó sẽ yêu 

thương Allah  và thờ phượng Ngài không tổ hợp với 

Ngài bất cứ điều gì. Nhưng những tên Shaytan từ con 

người và loài Jinn đã bày vẽ, xúi giục và dẫn nó khỏi 

điều đó. Bởi thế, Tawhid là trọng tâm của bản năng còn 

Shirk là điều ngoại lai được tác động từ bên ngoài. Allah, 

Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 
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ِيِن َحنِيف  ﴿ قِۡم وَۡجَهَك لِل 
َ
ِ ٱلَِِّت َفَطَر ٱنلَّاَس َعلَۡيَهاۚ ََّل اۚ فِۡطَرَت ٱفَأ َّللَّ

ۡكََثَ ٱنلَّاِس ََّل َيۡعلَُموَن 
َ
ِيُن ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنَّ أ َٰلَِك ٱل  ِۚ َذ َتۡبِديَل ِِلَلِۡق ٱَّللَّ

 [30]سورة الروم:  ﴾٣٠

Do đó, hãy định diện của Ngươi (Muhammad) 

hướng về tôn giáo thuần túy (chỉ tôn thờ Allah), tôn 

giáo theo bản năng tự nhiên mà Allah đã tạo hóa con 

người vì nó. Không có một sự thay thế nào cho tôn 

giáo này của Allah. Đó là tôn giáo đúng đắn, tuy 

nhiên, đa số nhân loại không biết. (Chương 30 – 

Arrum, câu 30). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُُّّيُوَلَُُُّّمْولُود ُُُّّكلُّ} بََواهُُُّّاْلِفْطَرةِ،ََُّعَ
َ
َدانِهُُِّّفَأ وُُُّّْيَهوِّ

َ
َانِهُُِّّأ وُُُّّْيَنِّصِّ

َ
َسانِهُُِّّأ  {ُيَمجِّ

 رواه ابلخاري ومسلم.
“Tất cả mọi đứa trẻ đều được sinh ra trên Fitrah (tôn 

giáo tự nhiên của bản năng: chỉ tôn thờ Allah) nhưng 

cha mẹ chúng làm cho chúng thành người Do thái, 

hoặc Thiên Chúa hoặc Bái hõa giáo” (Albukhari, 

Muslim). 

Như vậy, bản chất nguồn gốc của con cháu Adam 

là bản chất Tawhid: chỉ tôn thờ một mình Allah . 

Tôn giáo: là Islam từ thời của Adam  và thế hệ 

con cháu sau Người trải qua bao kỷ nguyên, bao thời đại 

rất dài. Allah  phán: 
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ة  ﴿ مَّ
ُ
ِ َفبََعَث ٱ َوَِٰحَدة   ََكَن ٱنلَّاُس أ ُ ٱنلَّبِي  ََ ََ َّللَّ ز

َ
ِِرِيَن َوأ ِيَن َوُمن ِ َن ُمََِّ 

ِ ِِلَۡحُكَم َبنۡيَ ٱنلَّاِس فِيَما ٱۡختَلَُفواْ فِيهِ  َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب  سورة ] ﴾بِٱۡۡلَق 
 [312ابلقرة: 

Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng đồng duy nhất. 

Sau đó vì họ lầm lạc nên Allah dựng lên các vị Nabi 

làm những vị vừa mang tin mừng vừa cảnh báo về tin 

dữ, và Allah gởi xuống cùng với họ những kinh sách 

chứa đựng điều chân lý để họ dựa vào đó mà giải 

quyết và phân xử nhân loại về những vấn đề mà họ 

thường tranh chấp nhau. (Chương 2 – Albaqarah, câu 

213). 

Shirk và sự lệch lạc về giáo lý đức tin xảy ra đầu 

tiên trong cộng đồng của Nabi Nuh (Noah) , và Người 

là vị Thiên sứ đầu tiên trên trái đất này. Allah  phán: 

وَۡحۡيَنآ إََِلَٰ زُوحٖ ﴿
َ
وَۡحۡينَآ إَِِلَۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِ  إِنَّ ِۚۚ َوٱنلَّبِي  سورة ] ﴾َن مِن  َبۡعِدِ
 [162النساء: 

Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) 

giống như TA đã mặc khải cho Nuh (Noah) và các 

Nabi sau Y. (Chương 4 – Annisa, câu 163). 

Ibnu Abbas  nói: Khoảng thời gian giữa Nabi 

Adam  và Nabi Nuh  là mười thế kỷ, tất cả họ 

(những người trong các kỷ nguyên này) đều theo tôn giáo 

Islam. 
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Ibnu Al-Qayyim nói(1): Đây là câu nói đúng thực 

và được dùng làm cơ sở giáo lý, và quả thật, cách đọc 

câu Kinh của Abu bin Ka’ab tức câu Kinh 213 chương 

Albaqarah: 

ِ َفَبَعَث ٱٱۡختَلَُفواْ فَ ﴿ ُ ٱنلَّبِي   ﴾نَ َّللَّ
Họ đã tranh cãi nhau nên Allah đã dựng lên các vị 

Nabi. 

Cơ sở cho cách đọc này là lời phán của Allah : 

ة  ﴿ مَّ
ُ
ٓ أ ْ  َوَِٰحَدة   َوَما ََكَن ٱنلَّاُس إَِّلَّ  [85]سورة يونس:  ﴾فَٱۡختَلَُفوا

Và nhân loại trước đây chỉ là một cộng đồng chung 

một tôn giáo (thờ phượng một mình Allah) nhưng về 

sau họ bất đồng ý kiến với nhau. (Chương 10 – 

Yunus, câu 19). 

Do sự bất đồng ý kiến và tranh cãi nhau về tôn 

giáo chân lý, nên Allah  đã dựng lên các vị Nabi dưới 

lòng thương xót của Ngài, giống như dân Ả Rập sau đó 

đều ở trên tôn giáo thuần túy của Nabi Ibrahim  cho 

đến khi Amru bin Lahy Al-Khazaa’i thay đổi tôn giáo 

của Nabi Ibrahim , và y đã mang các thần tượng đến 

với vùng đất của dân Ả Rập và mang đến vùng đất Hijaaz 

với một hình thức riêng biệt, dân Ả rập đã thờ phượng 

thần linh khác ngoài Allah . Sự Shirk (thờ đa thần) đã 

lan ra trong xứ sở thiêng liêng này và lan xa ra ngoài. 

Thế là Allah  dựng lên một vị Nabi cuối cùng, đó là 

Muhammad, để kêu gọi nhân loại trở về với Tawhid (tôn 

                                           
(1)

 Igha-thah Al-Luhfaan (2/102). 
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thờ một mình Allah) và đi theo tôn giáo của Nabi 

Ibrahim .  

Nabi Muhammad  đã chiến đấu vì con đường 

chính nghĩa của Allah  bằng sự chiến đấu quên mình và 

Người  đã chiến đấu cho đến khi họ đã quay trở về với 

Tawhid và tôn giáo của Nabi Ibrahim , Người đã phá 

hủy hết tất cả các bục tượng và hoàn tất tôn giáo của 

Allah  và hoàn thiện ân huệ của Ngài cho nhân loại. 

Tôn giáo chân lý và thuần túy này đã diễn ra trong suốt 

nhiều thế kỷ ân phúc cho đến khi sự ngu dốt phổ biến và 

lan rộng trở lại ở các thế kỷ sau đó, những tôn giáo ngoại 

lai khác bắt đầu xâm nhập vào, Shirk bắt đầu quay trở lại 

với nhiều cộng đồng bởi nhiều nhà tuyên truyền lệch lạc, 

bởi việc xây cất trên các mồ mả mục đích để tôn vinh các 

vị ngoan đạo thần tượng; vì quá yêu thương và tôn kính 

các vị đó họ đã xây các tượng đài trên các mộ của họ rồi 

sau đó xây các bục tượng và thờ phượng chúng ngoài 

Allah  dưới nhiều hình thức: cầu xin, khấn vái, giết tế, 

thề nguyện ngay tại mồ mả hay đài tưởng niệm của họ. 

Họ cho rằng đó chỉ là hình thức Tawassul (nhờ cậy) đến 

các vị ngoan đạo làm trung gian giữa họ với Allah  chứ 

không thờ phượng họ, nhưng họ đã quên đấy chính là câu 

nói của những người thờ đa thần của các thế kỷ đầu: 

ِ ُزلَۡفى ﴿ ِبُوزَآ إََِل ٱَّللَّ  [3سورة الزمر: ] ﴾َما َنۡعبُُدُهۡم إَِّلَّ ِِلَُقر 

Chúng tôi không tôn thờ họ mà chỉ nhờ họ đưa 

chúng tôi đến gần Allah mà thôi. (Chương 39 – 

Azzumar, câu 3). 

Thật ra, hình thức Shirk này đã xảy ra trong nhân 

loại từ xưa đến nay. Đa số nhân loại đều có đức tin về 
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dạng Tawhid Rubu-biyah (tin Allah là Đấng Tạo Hóa và 

Điều Hành), họ chỉ làm Shirk trong thờ phượng mà thôi, 

như Allah  đã phán: 

ُِِّۡكوَن ﴿ ِ إَِّلَّ وَُهم مُّ ۡكََثُُهم بِٱَّللَّ
َ
 [801سورة يوسف: ] ﴾١٠٦َوَما يُۡؤمُِن أ

Và đa số bọn họ không tin tưởng Allah nếu họ vẫn 

tôn thờ đa thần. (Chương 12 – Yusuf, câu 106). 

Con người không phủ nhận sự hiện hữu và tồn tại 

của Thượng Đế trừ một số ít trong nhân loại như Fir’aun 

(Pharaoh), những người theo chủ nghĩa vô thần trong thời 

đại ngày nay. Sự phủ nhận của họ về sự tồn tại của Allah 

 là do sự tự cao tự đại của họ, thực chất trong tâm 

khảm bản thân họ có sự thừa nhận sự hiện hữu của 

Thượng Đế và Đấng Tạo Hóa, như Allah  đã phán: 

زُفُسُهۡم ُظلۡم  ﴿
َ
 [81سورة انلمل: ] ﴾اۚ ا وَُعلُو   وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقنَۡتَهآ أ

Chỉ vì sự tự cao tự đại một cách ngông cuồng, chúng 

đã phủ nhận mặc dầu trong thâm tâm, chúng nhìn 

nhận đó là sự thật. (Chương 27 – An-Naml, câu 14) 

Tâm trí và ý thức hệ của họ đều thừa nhận rằng 

mọi tạo vật chắc hẳn phải có Đấng Tạo Hóa, mọi sự tồn 

tại chắn hẳn phải có Đấng làm cho nó tồn tại, và vũ trụ 

càn khôn này hoạt động theo một hệ thống vô cùng tinh 

vi và trật tự như thế chắc hẳn phải có Đấng điều hành 

Siêu việt, Toàn năng và Chí minh. Người nào phủ nhận 

Ngài thì người đó: hoặc là bị mất trí, hoặc là tự cao tự đại 

một cách ngông cuồng. 
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Chương thứ hai 

Shirk – khái niệm và phân loại 
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 Khái niệm Shirk:  

Shirk là gán ghép với Allah  đối tác ngang vai 

trong việc chia sẻ sự trông coi, điều hành vũ trụ và mọi 

vạn vật và trong việc thờ phượng. Đa phần là gán ghép 

với Allah  đối tác trong thờ phượng như cầu xin ai (vật) 

khác ngoài Allah , hoặc có những hành vi nào đó trong 

các dạng thờ phượng như giết tế, thề nguyện, kính sợ, hy 

vọng, yêu thương đối với ai (vật) khác ngoài Allah .)2( 

Shirk là tội lớn nhất trong các đại trọng tội bởi 

những điều sau đây: 

1. Cho rằng tạo vật mang các thuộc tính của Đấng 

Tạo Hóa, Thượng Đế của mọi vạn vật. Ai Shirk với Allah 

 bất cứ ai hay bất cứ vật gì thì có nghĩa rằng y đã gán 

cho người đó hay vật đó mang các thuộc tính của thần 

thánh và siêu việt của Ngài. Đó là điều vô cùng bất công, 

Allah  phán: 

َك لَُظلٌۡم َعِظيٞم ﴿ ۡ ِ  [83]سورة لقمان:  ﴾١٣إِنَّ ٱلِّ 

Quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm 

trọng”. (Chương 31 – Luqman, câu 13). 

Bất công có nghĩa là đặt một sự việc hay một điều 

nào đó không đúng chỗ của nó. Ai thờ phượng ai (vật gì) 

ngoài Allah  có nghĩa rằng y đã đặt sự thờ phượng 

không đúng chỗ của nó, y đã hướng sự việc không đúng 

                                           
(2)

 Trong Qur’an, Allah  gọi những người thờ đa thần là 

Mushrikoon hoặc Mushrikeen tức những người tổ hợp với Ngài 

các thần linh ngang vai. 
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đối tượng để hướng tới, đó là sự bất công vô cùng 

nghiêm trọng. 

2. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc cho biết rằng 

Ngài không tha thứ cho ai không sám hối về tội Shirk, 

Ngài phán: 

َٰلَِك لَِمن يََشآءُ ﴿ ۚ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذ َك بِهِ ن يَُِّۡ
َ
َ ََّل َيۡغفُِر أ سورة ] ﴾إِنَّ ٱَّللَّ

 [15النساء: 

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk 

nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho 

người nào Ngài muốn. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

3. Allah, Đấng Tối Cao cho biết rằng Ngài cấm Thiên 

Đàng đối với người làm Shirk và Ngài sẽ đày họ vào Hỏa 

Ngục đời đời kiếp kiếp, Ngài phán:  

﴿ ُ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱَّللَّ ُۖ َوَما إِزَُّهۥ َمن يُِِّۡۡك بِٱَّللَّ َُٰه ٱنلَّاُر َوى
ۡ
َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنََّة َوَمأ

زَصارٖ 
َ
َٰلِِمنَي مِۡن أ  [23سورة املائدة: ] ﴾ ٧٢ لِلظَّ

Quả thật, người nào  làm điều Shirk với Allah thì y 

sẽ bị cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa 

ngục. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được 

ai giúp đỡ. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

4. Việc làm Shirk làm mất hết giá trị của mọi việc 

làm. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: 

ا ََكزُواْ َيۡعَملُوَن ﴿ ُكواْ َۡلَبَِط َعۡنُهم مَّ ۡۡشَ
َ
 [55سورة األنعام: ] ﴾٨٨َولَۡو أ

Nhưng nếu họ tổ hợp những thần linh khác cùng với 

Allah (trong việc thờ phượng) thì tất cả các việc làm 
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của họ đều trở nên hoài công vô ích. (Chương 6 - Al-

An’am, câu 88). 

ۡكَت َِلَۡحَبَطنَّ ﴿ ۡۡشَ
َ
ِيَن مِن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِِحَ إَِِلَۡك ِإَوََل ٱَّلَّ

ُ
َولََقۡد أ

 [66سورة الزمر: ] ﴾٦٥نَّ مَِن ٱۡلَخَِِٰسِيَن َعَملَُك َوََلَُكونَ 

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi 

trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu 

Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh 

khác cùng với Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở 

thành vô nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng 

bọn của những kẻ thất bại thật thảm hại. (Chương 39 

– Azzumar, câu 65). 

5. Shirk là tội lớn nhất trong các đại trọng tội, Thiên 

sứ của Allah  nói: 

لَُّ}
َ
نَبُِّئُكمُُّّْأ

ُ
ْكَبُُِّّأ

َ
 {الَْكَبائِرُُِّّبِأ

“Các ngươi có muốn Ta nói cho các ngươi biết tội lớn 

nhất trong các đại trọng tội không?”. 

Các vị Sahabah nói: Chúng tôi muốn thưa Thiên sứ 

của Allah. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

يْنُُِّّوَُعُقوُقُُّّ،ُّبِاللُُِّّاإِلْْشَاكُُّ}   رواه ابلخاري ومسلم. {الَْواِلَ
“Shirk với Allah và bất hiếu với cha mẹ” (Albukhari, 

Muslim). 
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Học giả Ibnu Al-Qayyim nói ̣(3):]Allah Tối Cao 

phán cho biết rằng mục đích của việc tạo hóa là để tạo 

vật của Ngài nhận thức về các đại danh, các thuộc tính 

của Ngài và thờ phượng Ngài không tổ hợp với Ngài bất 

cứ điều gì, và để nhân loại làm theo công lý, cái công lý 

mà với nó trời đất được dựng lên, Ngài phán: 

نۡلَا َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلِۡمزَياَن ِِلَُقوَم ﴿ ََ ز
َ
رَۡسلۡنَا رُُسلَنَا بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

 [57سورة اْلديد: ] ﴾ٱنلَّاُس بِٱلۡقِۡسِط  

Quả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến 

với những Bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng 

với họ Kinh sách và chiếc Cân (công lý) để nhân loại 

đi theo công lý. (Chương 57 – Al-Hadid, câu 25). 

Allah Tối Cao cho biết rằng Ngài đã gởi đến các 

Sứ giả của Ngài và ban xuống các Kinh sách của Ngài để 

nhân loại đi theo công lý, và điều lớn nhất của công lý là 

Tawhid, còn Shirk là bất công như Allah  đã phán: 

َك لَُظلٌۡم َعِظيٞم ﴿ ۡ ِ  [83لقمان:  ]سورة ﴾١٣إِنَّ ٱلِّ 

Quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm 

trọng”. (Chương 31 – Luqman, câu 13). 

Shirk là điều bất công trên mọi sự bất công và 

Tawhid là công lý trên mọi điều công lý. Bởi thế, điều gì 

phủ nhận ý nghĩa này thì đó là tội lớn nhất trong các đại 

trọng tội ... Shirk là điều phủ nhận ý nghĩa này cho nên 

nó là tội lớn nhất trong các đại trọng tội, Allah  nghiêm 

cấm Thiên Đàng đối với tất cả mọi người làm điều Shirk 

                                           
(3) Al-Jawaab Al-Ka-fi trang 109. 



 

 

Kitaab Tawhid 
15 

bởi vì họ đã thờ phượng các thần linh khác bỏ đi nghĩa 

vụ thờ phượng Ngài. Allah Tối Cao không chấp nhận các 

việc làm của những người làm điều Shirk hoặc không 

cho họ ân huệ được cầu xin ân xá. Người làm điều Shirk 

là kẻ thiếu hiểu biết nhất trong những kẻ thiếu hiểu biết 

về Allah  khi mà họ chọn lấy tạo vật của Ngài làm thần 

linh, và thực chất người làm điều Shirk không thể bất 

công với Thượng Đế của y mà y chỉ bất công với chính 

bản thân mình.  [  

6. Shirk là điều xấu xa đáng khinh miệt mà Allah  

phải quay lưng một cách hoàn toàn. 

 Phân loại Shirk 

Shirk có hai dạng: Đại Shirk và tiểu Shirk. 

 Dạng thứ nhất: Đại Shirk 

Đại Shirk trục xuất người bề tôi khỏi tôn giáo và 

đưa người chủ thể của nó phải đời đời bị đày trong Hỏa 

Ngục khi chết đi mà vẫn chưa sám hối. Đại Shirk là 

hướng một dạng thức nào đó trong các dạng thức thờ 

phượng tới ai (vật) khác ngoài Allah  như cầu nguyện 

khấn vái ai (vật) ngoài Allah ; giết tế, thề nguyện đến 

ai (vật) khác ngoài Allah  từ mồ mã, Jinn và Shaytan; 

sợ người chết hoặc Jinn hoặc Shaytan gây hại hay làm 

cho bệnh tật; và hy vọng ai (vật) khác ngoài Allah  về 

những điều, những sự việc chỉ nằm trong khả năng của 

Allah  từ điều phúc lành, từ việc tránh điều dữ. Một 

trong những hình thức thuộc đại Shirk ở thời nay là xây 

các tượng đài tưởng niệm trên mồ mả của những người 

ngoan đạo, những vị thần tượng. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 
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ِ َما ََّل يَُُضُُّهۡم َوََّل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهىُؤََّلٓءِ  َويَۡعُبُدونَ ﴿ مِن ُدوِن ٱَّللَّ
 ِۚ  [85]سورة يونس:  ﴾ُشَفَعىُؤزَا ِعنَد ٱَّللَّ

Và họ thờ phượng ngoài Ngài những kẻ đã không 

làm hại cũng chẳng mang lợi gì cho họ và họ nói: 

“Những vị này là những vị can thiệp giùm cho chúng 

tôi với Allah”. (Chương 10 – Yunus, câu 18). 

 Dạng thứ hai: Tiểu Shirk 

Tiểu Shirk không trụ xuất người bề tôi khỏi tôn 

giáo nhưng làm giảm Tawhid, và là phương tiện dẫn đến 

đại Shirk. Tiểu Shirk được phân thành hai loại: 

- Loại thứ nhất: Shirk công khai, đó là qua lời nói và 

hành vi. Về lời nói chằng hạn như lời thề thốt với ai (vật) 

ngoài Allah, Thiên sứ của Allah  nói: 

كََُُّّفَقدُُّّْاللُُِّّبَِغْيَُُِّّحلََفَُُّّمنُّْ} ْْشَ
َ
 رواه ابلخاري  مسلم. {أ

“Ai thề với ai (vật) ngoài Allah là đã làm điều Shirk” 

(Albukhari, Muslim). 

Và chẳng hạn như lời nói: “ ئحَت َما َشاَء اهلُل وَ  شه ” – “Ma-

sha-Allah wa shi’ta” có nghĩa là “Điều Allah và anh 

muốn”. Thiên sứ của Allah  nói với người đàn ông đã 

nói với Người “ ئحَت َما َشاَء اهلُل وَ  شه ”: 

َجَعلَْتِنُّ}
َ
ا؟ُّقُْل:لِِلُُِّّأ  رواه ابن ماجه والنسايئ وأمحد. {وَْحَدهُُُّّاللَُُُّّشاءََُُّّماُّنِدَّ
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“Ngươi muốn lấy Ta làm thần linh cùng với Allah ư? 

Hãy nói: ‘ وَْحَدهُُُّّاللَُُُّّشاءََُُّّما ’ – ‘Điều chỉ một mình Allah 

muốn’.” (Ibnu Ma-jah, Annasa-i và Ahmad). 

Và lời nói: “Nếu không có Allah  và anh thì ...” 

cũng là lời nói thuộc dạng tiểu Shirk thuộc loại công 

khai; lời nói đúng là nên nói “Nếu không có Allah, rồi 

không có anh thì ..” hoặc “Nếu không nhờ Allah, rồi nhờ 

anh thì ...”, bởi vì từ liên kết “rồi” mang ý nghĩa trước 

sau để nói lên ý muốn của người bề tôi theo sau ý muốn 

của Allah  như Ngài đã phán: 

ُ رَبُّ ٱلَۡعَٰلَِمنَي ﴿ ن يََشآَء ٱَّللَّ
َ
ٓ أ  [32اتلكوير :  سورة] ﴾ ٢٩َوَما تََشآُءوَن إَِّلَّ

Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng đường. 
Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra 

trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ 

trụ và muôn lòai muốn. (Chương 81 – Al-Takwir, câu 

28, 29). 

Riêng từ liên kết “và” thì không mang ý trước sau 

của sự việc mà mang nghĩa gộp chung và chia sẻ; chẳng 

hạn như khi nói: Sự việc đều nhờ Allah  và anh, lời nói 

này mang nghĩa rằng sự việc là nhờ phúc của Allah  

đồng thời nhờ phúc của anh tức phúc của anh và của 

Allah  ngang bằng nhau. 

Về hành vi thuộc tiểu Shirk công khai chẳng hạn 

như đeo các khoen bùa, các sợi dây chỉ được yếm bùa 

chú, ..., nhằm mục đích tránh tà và bệnh tật. Nếu tin rằng 

những thứ đó là những nguyên giúp xua đuổi điều dữ và 

tránh được tà ma bệnh tật thì đó là tiểu Shirk, bởi vì 

Allah  không tạo ra những thứ đó làm nguyên nhân; 
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còn nếu tin rằng bản thân những thứ đó có thể đẩy lùi tà 

ma và tránh bệnh tật thì đó là đại Shirk bởi vì đã mong 

mỏi và hy vọng ở nơi ai (vật) ngoài Allah  về những 

điều chỉ nằm trong quyền năng của Ngài. 

- Loại thứ hai: loại tiểu Shirk thầm kín, là loại Shirk 

nằm sâu thẩm trong tâm như Riya’ (không thành tâm, 

hoặc không hoàn toàn vì Allah , thích phô trương vì lợi 

ích nào đó). Thí dụ: một người làm việc làm ngoan đạo 

muốn để mọi người ca tụng và khen ngợi chẳng hạn như 

y chu đáo dâng lễ nguyện Salah hay làm Sadaqah mục 

đích muốn người đời ca tụng và khen; hoặc y thường 

xuyên tụng niệm hay trau chuốt giọng đọc khi đọc 

Qur’an để người đời khen là có giọng đọc hay.  

Riya’, khi nó lẫn vào việc làm thì nó sẽ làm mất 

giá trị của việc làm. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ٓ ُجواْ َفَمن ََكَن يَرۡ ﴿ اَدةِ ا َوََّل يُِِّۡۡك بِعِبَ  َََٰٰلِح  ءَ َرب ِهِۚ فَلۡيَۡعَمۡل َعَمل  لَِقا
َحَد ا 

َ
 [111الكهف :  سورة] ﴾ ١١٠َرب ِهِۚٓ أ

Do đó, người nào mong muốn được gặp Thượng Đế 

của y thì hãy làm việc thiện tốt và chớ đừng Shirk với 

Thượng Đế của y một ai (vật) khác trong lúc thờ 

phượng Ngài. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 110). 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ْخَوَفُُّّإِنَُّّ}
َ
َخاُفَُُّّماُّأ

َ
كَُُُّّعلَْيُكمُُُّّأ ْ ْصَغرُُُّّالِّشِّ

َ
 .{ األ

“Quả thật, điều Ta lo sợ nhất cho các ngươi là tiểu 

Shirk” 
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Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tiểu 

Shirk là gì? Thiên sứ của Allah  nói: 

يَاءُُّ}  رواه أمحد والطرباين. {الرِّ

“Riya’.” (Ahmad, Attabra-ni). 

Một trong những dạng thức tiểu Shirk thuộc loại 

thầm kín là hành động với tâm niệm vì muốn lợi ích vất 

chất của trần thế, chẳng hạn như người đi Hajj hoặc 

Azaan hoặc làm Imam chỉ vì mục đích tiền bạc, hoặc 

người truyền dạy kiến thức giáo lý hoặc đi Jihaad chỉ vì 

đồng tiền. Thiên sứ của Allah  nói:  

يَنارَُُِّّعْبدُُُّّتَِعَسُّ} ْرَهمُُِّّ،ُّتَِعَسَُّعْبدُُُّّالِّ َِميَصِة،ُّ،ُّتَِعَسَُّعْبدُُُّّالِّ تَِعَسُُّّاْلْ
َِمْيلَةُِّ ْعِطىَُُّّإِنُُّّْ،َُّعْبُدُّاْلْ

ُ
 رواه ابلخاري. {َسِخَطُُُّّيْعَطُُّّلَمَُُّّْوإِنُُّّْ،َُّرِضَُُّّأ

“Thật khổ hạnh và đáng thương thay cho nô lệ Dinar 

(đồng tiền vàng), thật khổ hạnh và đáng thương thay 

cho nô lệ Dirham (đồng tiền bạc), thật khổ hạnh và 

đáng thương thay cho nô lệ quần áo, nếu y được ban 

cho thì y hài lòng và nếu không được ban cho thì y bất 

mãn.” (Albukhari). 

Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: ]Đối với Shirk 

trong ý muốn và tâm niệm thì nó như đại dương không 

bờ và ít ai thoát khỏi nó được. Bởi thế, ai làm việc làm 

không vì sắc diện của Allah  và định tâm một điều gì 

đó không hướng tới Ngài nhưng lại mong được ân phước 

từ nơi Ngài thì người đó đã Shirk trong định tâm và ý 

muốn của mình. Ngược lại với điều này là Ikhlaas, đó là 

sự thành tâm tức toàn tâm toàn ý vì Allah  trong việc 
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làm, lời nói và tâm niệm. Đó là sự thuần túy của tôn giáo 

Ibrahim  mà Allah  ra lệnh cho tất cả các bề tôi của 

Ngài phải đi theo và Ngài không chấp nhận bất kỳ tôn 

giáo nào khác. Tôn giáo thuần túy đó chính là Islam như 

Allah  đã phán: 

َِٰم دِين  ﴿ ا فَلَن ُيۡقبََل مِۡنُه وَُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ مَِن َوَمن يََۡتَِغ َغۡۡيَ ٱۡۡلِۡسَل
 [ 85:سورة آل عمران] ﴾ ٨٥ٱۡلَخَِِٰسِيَن 

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo 

Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận 

và vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những kẻ thua 

thiệt. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85). 

Đấy là tôn giáo của Nabi Ibrahim , ai ghét bỏ nó 

thì người đó thuộc những người điên rồ.[(4) 
 

 

 

 

 

 
Chương thứ ba 

Kufr – khái niệm và phân loại 
 

                                           
(4)

 Al-Jawaab Al-Ka-fi trang 115. 



 

 

Kitaab Tawhid 
21 

 Khái niệm Kufr:  

Kufr trong tiếng Ả Rập có nghĩa là sự che đậy và 

phủ kín; còn trong giáo lý, Kufr mang nghĩa trái ngược 

với đức tin Iman tức không có đức tin nơi Allah  và 

Thiên sứ của Ngài  dù có sự phủ nhận hay không có sự 

phủ nhận, thậm chí chỉ cần có sự nghi ngờ hoặc phản đối 

hoặc đố kỵ hoặc tự cao tự đại hoặc đi theo một số dục 

vọng nghịch lại với Bức Thông Điệp của Allah  và Sứ 

Mạng của Thiên sứ ; tuy nhiên, sự phủ nhận là đại 

Kufr. 

(Qua khái niệm, Kufr có thể tạm dịch là sự vô đức 

tin nơi Allah  và Thiên sứ của Ngài ). 

 Phân loại Kufr:  

Có hai dạng Kufr: Đại Kufr và tiểu Kufr 

 Dạng thứ nhất: Đại Kufr, là dạng trục xuất người 

bề tôi khỏi tôn giáo. Dạng này có năm loại: 

1- Loại thứ nhất: Kufr bởi sự phủ nhận, bằng chứng 

cho điều này là lời phán của Allah Tối Cao: 

ِن ٱۡفََتَىَٰ ََعَ ﴿ ۡظلَُم مِمَّ
َ
ۥٓۚ َوَمۡن أ ا َجآَءُِ ِ لَمَّ َب بِٱۡۡلَق 

َِّ ۡو َك
َ
باا أ ِِ ِ َك  ٱَّللَّ

لَۡيَس ِِف َجَهنََّم َمۡثو  
َ
َٰفِرِيَن ى أ  [68]سورة العنكبوت:  ﴾٦٨ل ِلَۡك

Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ 

thừa cho Allah hoặc phủ nhận điều Chân lý khi nó 

đến với y?! Chẳng phải trong Hỏa Ngục sẽ có một chỗ 

dành cho những kẻ vô đức tin đó sao? (Chương 29 – 

Al-Ankabut, câu 68).  
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2- Loại thứ hai: Kufr bằng sự bất tuân và tự cao tự đại 

mặc dù có sự tin tưởng, bằng chứng cho điều này là lời 

phán của Allah : 

ََبَٰ َوٱۡستَۡكََبَ لِلَۡمَلىئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلِإَوذۡ قُلۡنَا ﴿
َ
ٓ إِبۡلِيَس أ َدَم فََسَجُدٓواْ إَِّلَّ

َٰفِرِيَن   [23سورة ابلقرة : ] ﴾ ٣٤َوََكَن مَِن ٱلَۡك
Và khi TA (Allah) bảo các Thiên thần hãy quỳ xuống 

phủ phục trước Adam thì tất cả chúng đã quỳ xuống 

phủ phục ngoại trừ tên Iblis, hắn đã từ chối và ngạo 

mạn, thế là hắn trở thành một trong những kẻ vô đức 

tin. (Chương 2 – Albaqarah, câu 34). 

3- Loại thứ ba: Kufr bằng ý nghĩ, bằng chứng cho 

điều này là lời phán của Allah Tối Cao: 

ۥ وَُهوَ َظالِمٞ ﴿ َ  َوَدَخَل َجنَّتَُه ِ ۚٓ نل  ِ ِ ِِ ن تََِيَد َهَٰ
َ
ُظنُّ أ

َ
ۚ قَا ََ َمآ أ بَد  ۡفِسهِ

َ
 ٣٥ا أ

اَعَة قَآئَِمة   ُظنُّ ٱلسَّ
َ
ِجَدنَّ  َوَمآ أ

َ
ِ ََل ِۡنَها ُمنَقلَب  َخۡۡي  َولَئِن رُّدِدتُّ إََِلَٰ َرّب  ا ا م 

َكَفۡرَت  ٣٦
َ
ۥٓ أ ِي َخلََقَك مِن تَُرابٖ قَا ََ ََلُۥ َصاِحُبُهۥ وَُهَو ُُيَاوُِرُِ  بِٱَّلَّ

ََٰك رَُجل  ُثمَّ َسوَّ  ُثمَّ مِن نُّۡطَفةٖ  ٓ  ٣٧ ى ِ ۡۡشُِك بَِرّب 
ُ
ِ َوََّلٓ أ ُ َرّب  َِٰكنَّا۠ ُهَو ٱَّللَّ

لَّ
َحد  
َ
  [38 - 26سورة الكهف : ] ﴾٣٨ا أ

Và y đi vào ngôi vườn của mình và y tự làm cho bản 

thân mình sai quấy, y nói: “Tôi không nghĩ rằng ngôi 

vườn này sẽ tiêu tan, và tôi cũng không nghĩ rằng giờ 

tận thế sẽ xảy ra, và nếu tôi được đưa trở về gặp 

Thượng Đế của tôi thì chắc chắn tôi sẽ được nhiều 

điều tốt đẹp hơn cả ngôi vườn này nữa”. Người bạn 

của y đáp lại lời y trong lúc hai người đang nói 
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chuyện: “Phải chăng anh phủ nhận Đấng đã tạo anh 

ra từ cát bụi, rồi từ một giọt tinh dịch rồi sàu đó Ngài 

uốn nắn anh thành một người đàn ông hoàn chỉnh 

như thế này ư?”. Riêng đối với tôi thì Ngài là Allah, 

Thượng Đế của tôi và tôi không gán ghép với Thượng 

Đế của tôi bất cứ ai. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 35 – 

38). 

4- Loại thứ tư: Kufr bằng sự phản kháng, bằng chứng 

cho điều này là lời phán của Allah : 

ُرواْ ُمۡعرُِضوَن ﴿ ِِ ز
ُ
آ أ ِيَن َكَفُرواْ َعمَّ  [2سورة األحقاف : ] ﴾ ٣َوٱَّلَّ

Và những kẻ không có đức tin đã phản đối và chống 

lại điều mà họ đã được cảnh báo. (Chương 46 – Al-

Ahqaf, câu 3). 

5- Loại thứ năm: Kufr bằng sự ngụy tạo đức tin được 

gọi là Nifaaq, bằng chứng cho điều này là lời phán của 

Allah, Đấng Tối Cao: 

نَُّهۡم َءاَمُنواْ ُثمَّ َكَفُرواْ َفُطبَِع ﴿
َ
َٰلَِك بِأ َٰ قُلُوبِهِۡم َفُهۡم ََّل َيۡفَقُهوَن َذ

ََعَ
 [2سورة املنافقون : ] ﴾٣

Sở dĩ như thế là vì chúng có niềm tin nhưng sau đó 

chúng lại phủ nhận đức tin, do đó, quả tim của chúng 

bị niêm kín lại nên chúng không hiểu gì cả. (Chương 

63 – Al-Munafiqun, câu 3). 

 Dạng thứ hai: Tiểu Kufr, là dạng không trục xuất 

người bề tôi khỏi tôn giáo. Đây là dạng thuộc các việc 

làm trái lệnh và tội lỗi được Kinh Qur’an và Sunnah gọi 
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là sự vô đức tin nhưng nó chưa đến mức đại Kufr. Những 

thí dụ cho dạng Kufr này: 

- Phủ nhận ân huệ của Allah  như được nói trong 

lời phán của Ngài: 

ُ َمثَل  َوََضََب ٱ﴿ ۡطَمئِنَّة   ََكزَۡت َءامَِنة   قَۡريَة   َّللَّ تِيَها رِزُۡقَها رََغد   مُّ
ۡ
ِن يَأ ا م 

ِ َمََكنٖ 
ۡنُعِم ٱ ُك 

َ
ِ فََكَفَرۡت بِأ  [113سورة انلحل : ] ﴾َّللَّ

Và Allah đã đưa ra một thí dụ so sánh: Có một thị 

trấn an ninh và yên bình, mọi nguồn lương thực đã 

đến với nó từ khắp mọi nơi một cách rất dồi dào 

nhưng nó đã phủ nhận những ân huệ đó của Allah. 

(Chương 16 – An-Nahl, câu 112). 

- Đánh chiến với người Muslim như Thiên sứ của 

Allah  nói: 

 رواه ابلخاري ومسلم. { ُكْفرٌَُُّّوقَِتاُلُُُّّفُُسوٌق،ُّالُْمْسلِمُُِِّّسَباُبُّ}
“Chửi rủa người Muslim là tội lỗi và đánh chiến với 

người Muslim là vô đức tin” (Albukhari, Muslim). 

اًراَُّبْعِدىُّتَرِْجُعواُّلَُّ} ُُّّرِقَاَبَُُّّبْعُضُكمُُّّْيَْْضُِبُُُّّكفَّ رواه ابلخاري  {َبْعض 
 ومسلم.

“Các ngươi chớ quay về với Kufr thời sau Ta bằng 

cách đánh vào cổ của nhau (đánh giết nhau).” 

(Albukhari, Muslim). 

- Thề thốt với ai (vật) ngoài Allah , Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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ْوَُُُّّّكَفرَُّ َفَقدُُّّْاللُُِّّبَِغْيَُُِّّحلََفَُُّّمنُّْ}
َ
كَُّأ ْْشَ

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {أ

“Người nào thề với ai (vật) khác ngoài Allah thì là kẻ 

đã Kufr hoặc Shirk” (Albukhari, Muslim). 

Tuy nhiên, Allah  vẫn gọi những ai phạm đại 

trọng tội là người có đức tin. Ngài phán: 

ْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِصاُص ِِف ٱلَۡقتۡ ﴿ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ سورة ] ﴾ َل  َيى
 [855ابلقرة: 

Hỡi những người có đức tin, TA đã ban hành luật 

Qisas (tử hình) cho việc giết người. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 178). 

Người giết người vẫn không bị trục xuất khỏi 

những người có đức tin và y vẫn được gọi là người anh 

em của những người có đức tin, Allah  phán: 

ءٞ ﴿ ِخيهِ ََشۡ
َ
َدآٌء إَِِلۡهِ فَ  َفَمۡن ُعِفَ ََلُۥ مِۡن أ

َ
ِبَاُع  بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ٱت 

 [855سورة ابلقرة: ] ﴾بِإِۡحَسَٰٖن  

Nhưng nếu phạm nhân nào được anh (em) của nạn 

nhân lượng thứ cho phần nào thì hãy làm theo yêu 

cầu hợp lý của y và bồi thường cho nạn nhân một 

cách tốt đẹp. (Chương 2 – Albaqarah, câu 178). 

Anh em trong câu Kinh là anh em trong đạo. 

Trong câu Kinh khác, Allah  phán: 

ُۖ فَإِن  َبَغۡت ﴿ ْ بَيۡنَُهَما ۡصلُِحوا
َ
ْ فَأ ِإَون َطآئَِفتَاِن مَِن ٱلُۡمۡؤمِننَِي ٱۡقتَتَلُوا

َء إََِلى  َٰ تَِفٓ ۡخَرىَٰ فََقَٰتِلُواْ ٱلَِِّت َتۡبِِغ َحِتَّ
ُ
َُٰهَما ََعَ ٱَۡل ِۚ فَإِن  إِۡحَدى ۡمرِ ٱَّللَّ

َ
أ
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َ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي  ُْۖ إِنَّ ٱَّللَّ قِۡسُطٓوا
َ
ۡصلُِحواْ بَيۡنَُهَما بِٱلَۡعۡد َِ َوأ

َ
 ٩فَآَءۡت فَأ

َ لََعلَُّكۡم  ْ ٱَّللَّ َخَوۡيُكۡمۚ َوٱتَُّقوا
َ
ْ َبنۡيَ أ ۡصلُِحوا

َ
ٞ فَأ إِنََّما ٱلُۡمۡؤِمنُوَن إِۡخَوة

 [11، 2:  اْلجرات سورة] ﴾١٠تُرََۡحُوَن 
Nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy hòa giải giữa 

đôi bên. Nhưng nếu nhóm này áp bức và lấn át nhóm 

kia thì hãy đánh nhóm áp bức cho đến khi họ trở về 

phục tùng mệnh lệnh của Allah. Bởi thế, nếu họ chiêu 

hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công 

bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những 

người công bằng vô tư. Quả thật, chỉ những người có 

đức tin mới là anh em của nhau. Bởi thế, các ngươi 

hãy giải hòa giữa hai người anh em của các ngươi và 

các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi 

được thương xót (nơi Ngài). (Chương 49 – Al-Hujurat, 

câu 9, 10). 

(Những lời nói vừa được nêu trên là những lời 

được  nói trong Sharh Attaha-wiyah trang 361 do nhà 

xuất bản Al-Maktab Islami). 

 

 

 

Chương thứ tư 

Nifaaq – khái niệm và phân loại 
 

 Khái niệm Nifaaq: 
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Theo nghĩa của từ Nifaaq có nghĩa là đạo đức giả 

hoặc giả danh giả nghĩa hoặc là sự hai mặt tức ở bên này 

thì thể hiện bộ mặt này nhưng khi đến với bên kia thì thể 

hiện bộ mặt khác. 

Theo nghĩa của giáo lý, Nifaaq là bên ngoài thể 

hiện Islam nhưng bên trong lại là vô đức tin và mang tâm 

niệm xấu. Sở dĩ nó được gọi như vậy trong giáo lý bởi vì 

bản chất tồn tại hai bộ mặt, mặt thật là vô đức tin và mặt 

giả là có đức tin, nó đi vào giáo lý bằng cánh cửa này 

nhưng đi ra bằng cánh cửa khác. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

 [15سورة اتلوبة: ] ﴾٦٧إِنَّ ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقوَن ﴿

Quả thật những kẻ Muna-fiq (ngụy tạo đức tin) là 

những kẻ dấy loạn và bất tuân. (Chương 9 – 

Attawbah, câu 67). 

Có nghĩa là những kẻ thường ra khỏi phạm vi giáo 

lý. Allah  xem những kẻ Muna-fiq còn xấu xa hơn 

những kẻ Kafir (vô đức tin), Ngài phán: 

ۡسَفِل مَِن ٱنلَّارِ إِنَّ ﴿
َ
ۡرِك ٱَۡل  [815 - 817 سورة النساء:] ﴾ٱلُۡمَنَٰفِقِنَي ِِف ٱلَّ

Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng 

của hố lửa (Hỏa Ngục). (Chương 4 – Annisa’, câu 145 

– 147). 

َ وَُهوَ َخَِٰدُعُهمۡ ﴿  [813، 815سورة النساء: ] ﴾إِنَّ ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي يَُخَِٰدُعوَن ٱَّللَّ

Quả thật, những tên giả tạo đức tin tìm cách lừa dối 

Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm 

bẫy của chúng). (Chương 4 – Annisa’, câu 142, 143). 
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ِ َوبِٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمننَِي ﴿ َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقو َُ َءاَمنَّا بِٱَّللَّ
زُفَسُهۡم َوَما  ٨

َ
ٓ أ ْ َوَما ََيَۡدُعوَن إَِّلَّ ِيَن َءاَمنُوا َ َوٱَّلَّ يَُخَِٰدُعوَن ٱَّللَّ

ُ َمَرض   َرٞض ِِف قُلُوبِهِم مَّ  ٩يَۡشُعُروَن  اَدُهُم ٱَّللَّ ََ ِِلُم  بَِما فَ
َ
اٌب أ َِ ُۖ َولَُهۡم َع ا

بُوَن  ِِ  [80 - 5سورة ابلقرة: ] ﴾ ١٠ََكزُواْ يَۡك

Và trong nhân loại, có người nói rằng chúng tôi tin 

nơi Allah và tin vào Ngày Sau nhưng thực chất họ 

không hề tin gì cả. Chúng dối lừa Allah và những 

người có đức tin nhưng thật ra chúng chỉ dối lừa 

chính bản thân của chúng mà chúng không biết. 

Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dối), 

thế là Allah gia tăng thêm làm bệnh của chúng trầm 

trọng hơn nữa để rồi chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn 

về những gì mà chúng giả dối và ngụy tạo. (Chương 2 

– Albaqarah, câu 8 - 10). 

(Như vậy, Nifaaq có thể tạm dịch là sự ngụy tạo 

đức tin hoặc giả danh Islam hoặc là sự giả tạo hoặc là 

đạo đức giả; những kẻ mang trong người bản chất này 

được gọi là những kẻ Muna-fiq). 

 Phân loại Nifaaq: Có hai dạng 

1. Dạng thứ nhất: Nifaaq I’tiqa-di (Nifaaq đức 

tin), là đại Nifaaq, bên ngoài biểu hiện Islam nhưng bên 

trong là Kufr. Dạng này trục xuất người chủ thể ra khỏi 

tôn giáo Islam một cách hoàn toàn và y sẽ bị đày xuống ở 

tận đáy của Hỏa Ngục. Quả thật, Allah  đã mô tả những 

người của Nifaaq với những bản chất và đặc điểm hoàn 

toàn xấu xa: họ là những kẻ vô đức tin, họ chế giễu và 
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nhạo báng Islam và các tín đồ của nó, họ cùng phe với kẻ 

thù của Islam.  

Những người Muna-fiq hiện diện trong mọi thời 

đại, đặc biệt vào thời điểm mà Islam đã trở nên cường 

thịnh họ không thể lộ diện sự hận thù thì họ biểu hiện sự 

qui thuận Islam để mưu đồ chống phá ở bên trong. Mục 

đích là để sống cùng với những người Muslim và được 

bảo toàn tính mạng và tài sản của họ. Vẻ ngoài họ biểu 

hiện đức tin nơi Allah , nơi các Thiên thần của Ngài, 

các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài và 

Ngày Sau nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại.   

Dạng Nifaaq này có sáu loại: 

1- Phủ nhận Thiên sứ của Allah . 

2- Phủ nhận một số điều được Thiên sứ của Allah  

mang đến. 

3- Thù ghét Thiên sứ của Allah . 

4- Thù ghét một số điều được Thiên sứ của Allah  

mang đến. 

5- Vui mừng khi thấy tôn giáo của Thiên sứ  bị suy 

yếu 

6- Cay ghét khi thấy tôn giáo của Thiên sứ  giành 

thắng lợi. 

2. Dạng thứ hai: Nifaaq A’mali (Nifaaq qua hành 

vi), là có hành vi của những người Muna-fiq (ngụy tạo 

đức tin hoặc đạo đức giả) nhưng trong tim vẫn còn đức 

tin Iman. Dạng này không trục xuất người tín đồ khỏi tôn 

giáo, tuy nhiên, nó là phương tiện dẫn tới điều đó. Và 

người chủ thể của dạng Nifaaq này, ở nơi y vừa tồn tại 
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đức tin Iman vừa tồn tại bản chất của Nifaaq. Khi nào 

dạng Nifaaq này trở nên nhiều thì người chủ thể sẽ trở 

thành một kẻ Muna-fiq thực thụ; bằng chứng cho điều 

này là lời của Thiên sứ : 

ْرَبعٌُّ}
َ
ُِّمْنُهنََُُّّّخلَّةٌُُّّفِيهََُُِّّكنَْتَُُّّوَمنَُُّّْخالًِصاُُّمَنافًِقاََُّكنَُُّّفِيهُُُِّّكنََُُّّّمنُُّّْأ

ُُّّنَِفاق ُُِّّمنَُُّّْخلَّةٌُُّّفِيهََُُِّّكنَْتُّ َثُُّّإَِذاُّيََدَعَهاَُّحّتَّ َُّغَدرَََُُّّعَهدََُُّّوإَِذاَُّكَذَبَُُّّحدَّ
ْخلََفَُُّّوَعدََُُّّوإَِذا

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {فََجرََُُّّخاَصمََُُّّوإَِذاُّأ

“Có bốn điều mà ai có chúng trong người là kẻ Muna-

fiq thực thụ còn ai có trong người một điều nào đó 

trong số chúng thì y là người mang trong mình một tố 

chất của Nifaaq trừ phi y từ bỏ nó: khi nói thì dối, khi 

giao ước thì bội ước, khi hứa thì không giữ lời, và khi 

tranh luận thì buông lời xấu xa.” (Albukhari, Muslim). 

Người nào tập hợp tất cả bốn đặc điểm này trong 

người thì y đã tập hợp những điều xấu trong con người y 

và y được coi là người thuộc những người Muna-fiq; còn 

ai mang trong người một đặc điểm nào đó trong bốn đặc 

điểm này thì y đã để trong người y một bản chất xấu của 

sự Nifaaq. 

Quả thật, một người bề tôi có thể tập hợp những 

điểm tốt và những điểm xấu, những đặc điểm của đức tin 

Iman và những đặc điểm của sự vô đức tin Kufr. Y sẽ 

đáng nhận phần ân thưởng hoặc sẽ đáng lãnh sự trừng 

phạt tùy theo những gì xứng đáng phải như thế. Sự xao 

lãng lễ nguyện Salah cùng với tập thể tại Masjid là một 

thuộc tính của người Muna-fiq, và Nifaaq là điều xấu và 

rất nguy hiểm. Các vị Sahabah  đều rất lo sợ cho bản 
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thân mình rơi vào Nifaaq; Ibnu Abu Malikah nói: tôi 

sống kịp thời với ba mươi vị Sahabah của Thiên sứ , tất 

cả họ đều lo sợ Nifaaq dính vào bản thân họ. 

 Sự khác nhau giữa đại Nifaaq và tiểu 

Nifaaq: 

1. Đại Nifaaq trục xuất người chủ thể ra khỏi tôn giáo 

còn tiểu Nifaaq thì không trục xuất người chủ thể ra khổi 

tôn giáo. 

2. Đại Nifaaq có sự khác biệt giữa thầm kín và công 

khai trong đức tin, còn tiểu Nifaaq có sự khác biệt giữa 

thầm kín và công khai trong hành vi. 

3. Đại Nifaaq không tồn tại trong con người của 

những người có đức tin, còn tiểu Nifaaq có thể tồn tại 

trong con người của những người có đức tin. 

4. Đại Nifaaq hầu như người chủ thể không có sự 

sám hối, khác với tiểu Nifaaq rằng người chủ thể của nó 

có thể sám hối với Allah  và được Ngài chấp nhận sự 

sám hối của y. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Có 

một phần nào đó thuộc bản chất của sự Nifaaq trong bản 

thân của người có đức tin nhưng rồi họ sám hối với Allah 

. Có thể trong trái tim của y có sự tái diễn của một số 

điều Nifaaq nhưng Allah  đã phù hộ y tránh khỏi nó. 

Người có đức tin luôn có sự thử thách bởi sự cám dỗ và 

quấy nhiễu của Shaytan và Kufr làm cho tấm lòng của họ 

có sự gò bó; như các vị Sahabah đã nói: “Thưa Thiên sứ 

của Allah , quả thật chúng tôi thấy trong bản thân mình 

rằng thứ gì giáng mạnh từ trên trời xuống trái đất tốt cho 
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chúng tôi hơn việc chúng tôi nói về nó (Nifaaq). Thế là 

Thiên sứ của Allah nói: Đó là đức tin Iman thực thụ”.[ (5) 

Riêng đối với những người chủ thể của đại Nifaaq 

thì Allah  phán về họ: 

 [85]سورة ابلقرة:  ﴾١٨ُصمُّ  بُۡكٌم ُعۡۡمٞ َفُهۡم ََّل يَرِۡجُعوَن ﴿

Chúng giống như những kẻ điếc, câm, và mù, không 

thể quay về. (Chương 2 – Albaqarah, câu 18). 

Có nghĩa là trong lòng sẽ không quay về với chính 

đạo tức Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ ََعمٖ ﴿
نَُّهۡم ُيۡفتَنُوَن ِِف ُك 

َ
َوََّل يََرۡوَن أ

َ
َتنۡيِ  أ ۡو َمرَّ

َ
ةا أ رَّ ُثمَّ ََّل َيتُوبُوَن َوََّل مَّ

ُروَن  كَّ َِّ  [851]سورة اتلوبة:  ﴾١٢٦ُهۡم يَ

Há chúng không nhận thấy mỗi năm chúng đã gặp 

phải tại họa một hay hai lần hay sao? Nhưng chúng 

vẫn không chịu ăn năn hối cải và không chịu tỉnh 

ngộ. (Chương 9 – Attawbah, câu 126). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Quả thật, các 

học giả đã bất đồng quan điểm với nhau về việc sự sám 

hối của họ có được chấp nhận hay không bởi vì điều đó 

không thể biết được khi mà họ luôn thể hiện Islam ở bên 

ngoài.[(6)
 

 

 

                                           
(5) Xem Kitaab Al-Iman trang 238. 
(6)

 Xem Fata-wa tổng hợp (28/434, 435). 
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Chương thứ năm 

Jaahiliyah (thời ngu muội) – Fisq 

(nghịch đạo) – Dhalaal (lệch lạc) – 

Riddah (bỏ đạo) 

 

 Jaahiliyah (thời ngu muội): Là tình trạng của 

dân Ả Rập trước thời Islam về Jahl (thiếu hiểu biết, dốt) 

về Allah , về các Thiên sứ của Ngài cũng như ngu dốt 

về tôn giáo đích thực của Ngài. Niềm kiêu hãnh và tự hào 
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của họ trước Islam là ở dòng tộc, giai cấp và quyền lực 

và những thứ phù phiếm khác(7).  

Nói về sự Jahl tức sự thiếu hiểu biết về kiến thức 

giáo lý hoặc không đi theo kiến thức thì Sheikh Islam 

Ibnu Taymiyah  nói: ]Ai không hiểu biết về điều chân 

lý thì người đó là người Jaahil (dốt) một cách đơn thuần; 

nhưng nếu ý có tâm niệm chống lại điều chân lý thì y là 

kẻ Jaahil một cách ngoan cố. Như vậy, trước khi Thiên 

sứ của Allah  được dựng lên thì thiên hạ đang ở trong 

thời kỳ Jaahiliyah, một danh từ có nguồn gốc từ Jahl có 

nghĩa là ngu dốt, không hiểu biết. Những gì họ nói và họ 

làm thật ra chỉ là những bịa đặt và sáng chế từ những 

người Jaahil đã bày ra cho họ; tương tự, tất cả những gì 

của những người Do Thái và những người Thiên Chúa 

khác với những điều được các vị Thiên sứ của Allah 

mang đến đều là những điều của Jaahiliyah. Đó là tình 

trạng Jaahiliyah nói chung một cách bao quát; riêng tình 

trạng sau khi Thiên sứ của Allah  được dựng lên thì có 

thể vùng đất này sẽ khác với vùng khác chẳng hạn như 

vùng đất của những người vô đức tin là vùng đất 

Jaahiliyah hoặc người này sẽ không giống người kia 

chẳng hạn như một người trước khi vào Islam thì y là 

người Jaahiliyah cho dù y có sống trong vùng đất Islam. 

Ai tiếp nhận điều chân lý mà Thiên sứ Muhammad  

mang đến thì người đó đã thoát khỏi tình trạng Jaahiliyah 

và cộng đồng tín đồ này của Người  vẫn mãi đi trên 

con đường chân lý này cho đến giờ Tận Thế. Có thể danh 

từ Jaahiliyah hiện hữu ở một số vùng đất của những 

                                           
(7)

 Al-Bidaayah Wa Annihaayah của Ibnu Katheer: 1/323. 
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người Muslim để mô ta về những người Muslim, chẳng 

hạn như lời nói của Thiên sứ : 

ْرَبعٌُّ}
َ
ِّتُُِّّفُُّّأ مَّ

ُ
ْمرُُِِّّمنُُّّْأ

َ
َاِهلِيَّةُُِّّأ

ْ
ُكوَنُهنَُُّّّلَُُّّاْل ْحَساِبُُِّّفُُّّالَْفْخرَُُُّّيْْتُ

َ
ُّاأل

ْعنُُّ نَْساِبُُِّّفَُُّّوالطَّ
َ
 رواه مسلم.ُّ{َوانلَِّياَحةُُُّّبِانللُجومَُُِّّوالِْستِْسَقاءُُُّّاأل

“Trong cộng đồng tín đồ của Ta, vẫn còn bốn điều của 

thời Jaahiliyah mà chúng không được bỏ: tự hào về 

dòng tộc, xúc phạm gia phả, cầu mưa qua thuật chiêm 

tinh và Niyaahah(8)” (Muslim). 

Chẳng hạn như Thiên sứ của Allah  nói với Abu 

Zdar: 

بَاُّيَا}
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {َجاِهلِيَّةٌُُّّفِيَكُُّّاْمُرؤٌُُّّإِنََّكَُُّّذر ُُّّأ

“Này Abu Zdar, quả thật, ngươi là một người còn 

trong mình thói Jaahiliyah”(9) (Albukhari, Muslim)[ .(10) 

                                           
(8)

 Niyaahah: là sự biểu hiện nổi đau và lòng thương tiếc đến người 

chết một cách thái quá bằng cách khóc la, gào thét, bứt tóc, xé 

quần áo, tự tát vào má và vật vả. 
(9)

 Nguyên Hadith: Ông Ma’roor bịn Suwaid thuật lại: Có lần tôi đi 

ngang qua Abu Zdar , tôi thấy ông mặc một cái áo và người giúp 

việc của ông cũng mặc một cái áo giống như cái của ông, tôi nói: 

Nếu anh mặc kết hợp hai cái áo lại thì nó sẽ trở thành loại áo 

Hullah (sang trọng hơn). Ông Abu Zdar  nói: Có lần, giữa tôi và 

một người anh em của tôi (trong Islam) có lời qua tiếng lại, mẹ của 

anh ta là người A’Jami (không phải là người Ả Rập) và tôi đã nói 

với anh ta đồ A’Jami. Anh ta đem chuyện thưa với Thiên sứ của 

Allah . Khi tôi gặp Người  thì Người nói: 

بَا يَا}
َ
ُرؤ   إهنََّك  َذر   أ لهيَّة   َك فهي امح  {َجاهه
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Tóm lại: Jaahiliyah là biến thể của danh từ Jahl 

có nghĩa là không hiểu biết, nó được phân thành hai 

dạng: 

1- Jaahiliyah nói chung là những gì ở thời trước khi 

Thiên sứ của Allah  được dựng lên, và nó đã chấm dứt 

khi Người Thiên sứ của Allah  được dựng lên. 

2- Jaahiliyah nói riêng đối với một số xứ sở, một số 

người, và nó vẫn còn tồn tại. Điều này làm rõ ra cái sai 

của những ai cho rằng Jaahiliyah của thế kỷ này. Câu nói 

đúng chính là Jaahiliyah của một số người trong thế kỷ 

này hoặc của đa số người trong thế kỷ này. Việc nói bao 

hàm tất cả là không đúng và không được phép, bởi vì 

Jaahiliyah tổng quát đã biến mất khi Thiên sứ của Allah, 

Muhammad , được dựng lên. 

                                                                                           
“Này Abu Zdar, quả thật, ngươi là một người còn trong mình 

thói Jaahiliyah” 

Tôi nói với Người: Thưa Thiên sứ của Allah, ai chửi những người 

đàn ông là người đó chửi cha và mẹ của anh ta. Thiên sứ của Allah 

 nói: 

بَا يَا}
َ
ُرؤ   إهنََّك  َذر   أ لهيَّة   فهيَك  امح َوانُُكمح  ُهمح  َجاهه يُكمح  ََتحَت  اهللُ  َجَعلَُهمُ  إهخح يحده

َ
 أ

ُموُهمح  عه طح
َ
ا فَأ مَّ ُكلُونَ  مه

ح
بهُسوُهمح  تَأ

لح
َ
ا َوأ مَّ لهبُُهمح  َما تَُكلُِّفوُهمح  َولَ  تَلحبَُسونَ  مه  فَإهنح  َيغح

تُُموُهمح  ينُوُهمح  ََكَّفح عه
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {فَأ

“Này Abu Zdar, quả thật, ngươi là một người còn trong mình 

thói Jaahiliyah; họ là những người anh em của các ngươi, 

Allah để họ dưới quyền của các ngươi, bởi thế, các ngươi hãy 

cho họ ăn với những gì các ngươi ăn, hãy cho họ mặc những gì 

các ngươi mặc và các ngươi chớ bắt họ làm quá sức của họ, 

nếu các ngươi giao cho họ công việc thì các ngươi hãy phụ giúp 

họ” (Albukhari, Muslim). 
(10)

 Iqtida’ Assiraat Al-Mustaqeem (1/225 – 227). 
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 Fisq (nghịch đạo): 

Fisq theo nghĩa của từ có nghĩa là ra khỏi; còn theo 

giáo lý Fisq được dùng để gọi sự rời bỏ việc tuân lệnh 

Allah  và nó gồm sự rời bỏ hoàn toàn và sự rời bỏ một 

phần: sự rời bỏ hoàn toàn chẳng hạn như gọi người Kafir 

là kẻ nghịch đạo hay là kẻ phản nghịch; còn sự rời bỏ 

một phần chẳng hạn như gọi người có đức tin làm các đại 

trọng tội là kẻ nghịch đạo. 

Fisq được phân thành hai dạng 

Dạng thứ nhất: Fisq mang nghĩa Kufr tức sự vô 

đức tin là sự phản nghịch. Người vô đức tin được gọi là 

kẻ phản nghịch. Allah, Đấng Tối Cao nói về Iblis trong 

lời phán của Ngài: 

ۡمرِ َرب ِهِۚٓ  ﴿
َ
 [70سورة الكهف: ] ﴾َفَفَسَق َعۡن أ

Hắn đã nghịch lại mệnh lệnh Thượng Đế của hắn. 

(Chương 18 – Al-Kahl, câu 50). 

Trong câu Kinh khác Allah  phán: 

ِيَن فََسُقواْ ﴿ ا ٱَّلَّ مَّ
َ
ِعيُدواْ َوأ

ُ
ن ََيۡرُُجواْ مِنَۡهآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ُۖ ُُكََّمآ أ َُٰهُم ٱنلَّاُر َوى

ۡ
َفَمأ

بُوَن  ِ  ِ ِي ُكنتُم بِهِۚ تَُك اَب ٱنلَّارِ ٱَّلَّ َِ  ﴾٢٠فِيَها َوقِيَل لَُهۡم ُذوقُواْ َع
 [50سورة السجدة: ]

Còn đối với những ai nghịch đạo thì chỗ ở của chúng 

sẽ là Hỏa Ngục. Mỗi lần chúng muốn thoát ra khỏi đó, 

chúng sẽ bị đẩy vào trong trở lại và có lời bảo chúng: 

“Các ngươi hãy nếm hình phạt của Hỏa Ngục, điều 
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mà các ngươi đã từng phủ nhận”. (Chương 32 – As-

Sajdah, câu 20). 

Dạng thứ hai: Người Muslim làm điều tội lỗi 

được gọi là người làm điều Fisq tức là người nghịch đạo 

(người Faasiq) nhưng sự nghịch đạo này không trục xuất 

y khỏi Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وُهۡم ﴿ ۡرَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجِلُ
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ُثمَّ لَۡم يَأ َوٱَّلَّ

ة  ثََمَٰننَِي جَ  بَد   ۡلَ
َ
ْوَلىئَِك ُهُم ٱۡلَفَِٰسُقوَن  اۚ َوََّل َتۡقبَلُواْ لَُهۡم َشَهََٰدةا أ

ُ
 ﴾٤َوأ

 [1سورة انلور: ]

Và những ai buôc tội những người phụ nữ trinh thục 

nhưng không đưa ra đủ bốn nhân chứng thì hãy đánh 

chúng tám mươi roi và sau đó chớ bao giờ nhận lời 

chứng nhận từ chúng nữa bởi vì chúng là những kẻ 

nghịch đạo. (Chương 24 – Annur, câu 4). 

Các học giả Tafseer từ Fisq trong câu Kinh này có 

nghĩa là sự bất tuân và nghịch lại mệnh lệnh của Allah(11). 

 Dhalaal (sự lệch lạc): 

Dhalaal có nghĩa là trệch khỏi con đường ngay 

thẳng, nó trái nghĩa với sự hướng dẫn. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

﴿ ۚ ِن ٱۡهتََدىَٰ فَإِنََّما َيۡهتَِدي نِلَۡفِسهُِۖۚ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَها  ﴾مَّ
 [87سورة اإلرساء: ]

                                           
(11)

 Kitaab Al-Iman của sheikh Islam Ibnu Taymiyah. 
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Ai theo Chỉ đạo thì việc theo đó chỉ có lợi cho bản 

thân y còn ai lạc đạo thì việc lạc đạo đó chỉ bất lợi cho 

chính bản thân y. (Chương 17 – Al-Isra’, câu 15). 

Dhalaah được dùng cho nhiều ý nghĩa: 

1. Nó được dùng để chỉ sự Kufr, Allah Tối Cao phán: 

ِ َوَمَلىئَِكتِهِۚ َوُكتُبِهِۚ َورُُسلِهِۚ ﴿ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّللَّ
ا  ََٰل  بَعِيدا  [126سورة النساء: ] ﴾ ١٣٦َضلَّ َضَل

Và người nào phủ nhận Allah, phủ nhận các thiên 

thần của Ngài, các kinh sách của Ngài, các Sứ giả của 

Ngài và Ngày Tận thế thì quả thật y đã lầm lạc rất 

xa. (Chương 4 – Annisa’, câu 136). 

2. Nó được dùng để chỉ tội Shirk, Allah Tối Cao 

phán: 

ا ﴿ ََٰل  بَعِيدا ِ َفَقۡد َضلَّ َضَل  [881سورة النساء: ] ﴾١١٦َوَمن يُِِّۡۡك بِٱَّللَّ

Và người nào Shirk với Allah thì quả thật y đã quá 

lầm lạc. (Chương 4 – Annisa’, câu 116). 

3. Nó được dùng để chỉ sự trái đạo nhưng chưa đến 

mức Kufr chẳng hạn như người ta nói: những nhóm lệch 

lạc ý nói những nhóm làm trái đạo. 

4. Nó được dùng để chỉ sự nhầm lẫn, như lời nói của 

Nabi Musa : 

ٓال نَِي ا قَا ََ َفَعلۡتَُهآ إِذ  ﴿ زَا۠ مَِن ٱلضَّ
َ
 [50سورة الشعراء: ] ﴾٢٠َوأ

(Musa) đáp: “Qur thật, tôi đã nhầm lẫn khi tôi làm 

điều đó”. (Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 20). 
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5. Nó được dùng để chỉ sự quên và đãng trí, Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

َِر ﴿ ك  َِ َُٰهَما َفتُ ن تَِضلَّ إِۡحَدى
َ
ۡخَرىَٰۚ أ

ُ
َُٰهَما ٱَۡل  [555سورة ابلقرة: ] ﴾إِۡحَدى

Mục đích là nếu một trong người nữ nhân chứng đó 

quên thì người này sẽ nhắc người kia. (Chương 2 – 

Al-Baqarah, câu 282). 

6. Nó được dùng để chỉ sự lạc mất, chẳng hạn như 

nói con lạc đà đã lạc mất. 

 Riddah (sự bỏ đạo) 

Khái niệm 

- Theo nghĩa của từ Riddah là sự trở lại. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ۡدبَارُِكمۡ ﴿
َ
ى أ واْ ََعَ  [58سورة املائدة: ] ﴾َوََّل تَۡرتَدُّ

Và các ngươi chớ lui về phía sau của các ngươi. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 21). 

Có nghĩa là các ngươi chớ đừng quay trở lại. 

- Theo thuật ngữ giáo lý, Riddah được dùng để chỉ 

sự vô đức tin sau Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ْوَلىئَِك  َوَمن يَۡرتَِدۡد مِنُكۡم َعن دِينِهِۚ َفيَُمۡت وَُهَو ََكفِرٞ ﴿
ُ
َحبَِطۡت فَأ

وْ 
ُ
ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ  َوأ ۡعَمَٰلُُهۡم ِِف ٱلُّ

َ
وَن أ ۡصَحَُٰب ٱنلَّارِ  ُهۡم فِيَها َخَِٰلُ

َ
َلىئَِك أ

 [585سورة ابلقرة: ] ﴾٢١٧
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Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình 

trạng vô đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở 

nên vô nghĩa ở đời này và ở cõi Đời Sau. Những kẻ đó 

sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, chúng sẽ ở trong đó đời đời 

kiếp kiếp. (Chương 2 – Albaqarah, câu 217). 

Các dạng Riddah: 

Riddah diễn ra khi vi phạm một điều nào đó từ 

những điều làm hư Islam, và những điều làm hư Islam thì 

có rất nhiều được phân thành bốn dạng: 

1- Riddah bằng lời nói: Chửi rủa, xúc phạm Allah 

, Thiên sứ của Ngài , các Thiên Thần của Ngài hoặc 

bất cứ ai trong các vị Thiên sứ, các vị Nabi của Ngài. Tự 

xưng biết điều vô hình hoặc tự nhận bản thân mang trọng 

trách sứ mạng tiên tri hoặc tin vào những lời kêu gọi này 

hoặc cầu xin khấn vái ai (vật) khác ngoài Allah  hoặc 

nhờ vả ai (vật) trong tạo vật của Allah  về điều chỉ 

thuộc riêng quyền năng của Allah , ... 

2- Riddah bằng hành động: Cúi đầu quỳ lạy bục 

tượng, cây cối, đá, mồ mả hoặc giết tế dâng cúng đến 

chúng; vứt quyển Kinh Qur’an tại những nơi ô uế và dơ 

bẩn; học hỏi và sử dụng ma thuật bùa ngải; phân xử theo 

giới luật ngoài giáo luật của Allah  và cho rằng điều đó 

được phép. 

3- Riddah bằng tâm niệm: Quan niệm rằng việc 

Shirk với Allah , việc Zina, uống rượu, cho vay lấy lãi 

là Halal; hoặc quan niệm rằng bánh mì là Haram; hoặc lễ 

nguyện Salah là không bắt buộc; ... tức quan niệm những 

điều Halal là Haram và ngược lại hoặc những điều bắt 

buộc thành không bắt buộc và ngược lại. 
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4- Riddah bằng sự ngờ vực về một điều nào đó 

trong giáo luật của Allah : chẳng hạn như ngờ vực việc 

cấm Shirk hay cấm Zina, rượu hoặc ngờ vực về sự Halal 

của bánh mì; hoặc nghi ngờ về sứ mạng của Thiên sứ  

hay bất cứ vị Thiên sứ nào khác trong các vị Thiên sứ 

của Allah . 

Giới luật đối với người Riddah khi đã được xác 

định rõ ràng: 

1- Yêu cầu người Riddah sám hối: Nếu trong thời 

hạn ba ngày, người đó sám hối và trở lại với Islam thì 

Alhamdulillah. 

2- Nếu người Riddah từ chối việc sám hối thì bắt 

buộc phải lấy đi tính mạng của y bởi Thiên sứ của Allah 

 đã nói: 

َلَُُّّمنُّْ}  رواه ابلخاري. {فَاْقُتلُوهُُُِّّديَنهُُُّّبَدَّ
“Ai thay đổi tôn giáo của mình thì hãy giết chết y” 

(Albukhari). 

3- Niêm phong tài sản của người Riddah trong suốt 

thời gian yêu cầu sám hối, nếu y quay lại với Islam thì 

giao lại tài sản cho y còn không thì tài sản đó sẽ được 

sung vào công quỹ của Islam (khi bị giết hoặc do y chết 

trong tình trạng Riddah). 

4- Quyền thừa kế gia tài giữa người Riddah và 

dòng họ của y sẽ bị cắt đứt, y không có quyền thừa kế từ 

họ và họ cũng không thừa kế từ y. 

5- Nếu người Riddah chết hoặc bị giết trong tình 

trạng Riddah thì y sẽ không được tắm, không được dâng 
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lễ nguyện Salah và cũng không được chôn cất tại khu 

chôn cất của những người Muslim, mà y sẽ được chôn 

cất tại khu chôn cất của những người ngoại đạo. 
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Đi theo chủ nghĩa vô thần và các trường phái 

Jaahiliyah 

Chương 9 

Cái nhìn về vật chất của đời sống trần tục 

Chương 10  

Bùa chú 

Chương 11 

Thề thốt với ai (vật) khác Allah và sự nhờ vả, xin sự 

phù hộ từ tạo vật của Allah 

 

Chương 1 

Tự xưng biết điều của cõi vô hình 

qua việc xem vân tay, xem quẻ, 

thuật chiêm tinh, ... 

 

Khái niệm điều vô hình 

Điều vô hình là những điều, những sự việc, những 

sự vật, những hiện tượng mà con người không nhìn thấy 

dù ở tương lai hay ở trong quá khứ. 

Allah, Đấng Tối Cao khẳng định kiến thức về 

những điều vô hình này là chỉ dành riêng cho Ngài, chỉ 

một mình Ngài duy nhất mới biết rõ về chúng, Ngài 

phán: 

﴿ ۚ ُ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إَِّلَّ ٱَّللَّ
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰو سورة انلمل: ] ﴾قُل َّلَّ َيۡعلَُم َمن ِِف ٱلسَّ

66] 
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Hãy bảo họ (Muhammad!): Không một ai trong các 

tầng trời và trái đất biết được điều vô hình ngoại trừ 

Allah. (Chương 27 – Annaml, câu 65). 

Bởi thế, không một ai biết được điều vô hình ngoại 

trừ một mình Allah  duy nhất. Có thể Ngài để cho các 

vị Thiên sứ của Ngài biết một số điều vô hình tùy theo ý 

muốn của Ngài và sự sáng suốt của Ngài, Ngài phán: 

َٰلُِم ﴿ ا َع َحدا
َ
َٰ َغۡيبِهِۚٓ أ إَِّلَّ َمِن ٱۡرتَََضَٰ مِن  ٢٦ٱلَۡغۡيِب فََل ُيۡظهُِر ََعَ

 [55، 51سورة اجلن: ] ﴾رَُّسو َٖ 

Chỉ riêng Ngài biết điều vô hình, bởi thế, Ngài không 

tiết lộ điều vô hình ở nơi Ngài cho bất kỳ ai trừ vị Sứ 

giả nào mà Ngài hài lòng. (Chương 72 – Al-Jinn, câu 

26, 27). 

Có nghĩa là Allah  không phơi bày bất cứ điều 

vô hình nào cho bất kỳ ai trừ phi đó là người được Ngài 

lựa chọn mang Bức Thông Điệp của Ngài đến với nhân 

loại và Ngài chỉ tiết lộ theo ý muốn và sự chí minh của 

Ngài. Và sứ giả của Ngài bao hàm Thiên thần và người 

phàm, ngoài hai loài này không có bất kỳ loài nào khác 

được Ngài tiết lộ bởi lời phán của Ngài đã khẳng định 

điều đó. 

Như vậy, ai tự xưng mình biết điều vô hình dưới 

bất kỳ hình thức nào – trừ những ai nằm trong trường 

hợp ngoại lệ được Ngài giao phó cho trọng trách sứ mạng 

Thiên sứ -  thì kẻ đó là tên dối trá vô đức tin, dù sự tự 

xưng đó dưới hình thức xem vân tay, xem quẻ, bói toán, 

bùa thuật, thuật chiêm tinh hay những hình thức nào 

khác. 
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Một số căn bệnh mà họ nói do nguyên nhân này 

bởi nguyên nhân kia, tất cả đều chỉ dùng Jinn và Shaytan, 

họ thể hiện cho thiên hạ thấy các sự việc bằng sự lừa gạt 

và gian lận. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Những 

tên thầy bói như thể mỗi người trong bọn họ được tên 

Qareen Shaytan thông tin về nhiều điều vô hình mà hắn 

đã nghe trộm được từ trên trời, và tất cả chúng đều pha 

trộn giữa sự thật và giả dối .. và những người này (thầy 

bói) thường dâng cúng lên Shaytan thức ăn như trái cây, 

bánh kẹo .. 

Có thể những tên thầy bói sẽ thông tin cho những 

người đến xem bằng thuật chiêm tinh – dùng vị trí cũng 

như hoạt cảnh của các sao để phỏng đoán về những sự 

kiện xảy ra trên trái đất chẳng hạn như phỏng đoán về 

thời điểm có gió đến, có mưa, giông bão và những thứ 

khác mà họ cho rằng nó xảy ra do các vị trí của tinh tú. 

Họ còn cho rằng mỗi một người có số mạng tùy theo một 

vì sao nhất định nào đó chẳng hạn như họ nói nếu người 

có số mạng ngôi sào này cưới người có số mang ngôi sao 

này thì sẽ như thế này, hoặc ai đi xa với ngôi sao này thì 

sẽ gặp phải chuyện thế này, hoặc ai sinh ra dưới sự chiếu 

mạng của vì sao này thì sẽ hạnh phúc thế này hay khổ 

đau thế kia. Một số tạp chí thường đăng tải thông tin về 

thuật tử vi rằng nếu ngôi sao thế này thì người này sẽ xảy 

ra thế này. 

Quả thật, một số người thiếu hiểu biết cũng như 

yếu đức tin Iman đã tìm đến những tên thầy bói và xem 

tướng số này để xem về tương lai của họ, cuộc sống mai 

sau của họ, về hôn nhân và gia cảnh của họ, ... Người nào 

cho rằng mình biết điều vô hình hoặc tin những ai tự 
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xưng biết điều vô hình thì người đó là kẻ thờ đa thần vô 

đức tin bởi vì y đã làm điều tổ hợp với Allah  về những 

điều chỉ nằm trong quyền năng của riêng Ngài. Các ngôi 

sao di chuyển theo quĩ đạo của nó là được Allah  sắp 

đặt cho chúng chứ chúng không có bất cứ một quyền 

năng nào để ban cho sự hạnh phúc, làm cho đau khổ, làm 

cho sống hay làm cho chết. Tất cả đều thuộc các việc làm 

của những tên Shaytan, những tên mà đã nghe trộm 

thông tin trừ trên trời. 
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Chương 2 

Sihr (bùa thuật), bói toán và tướng số 

 

Bùa thuật, bói toán và xem tướng số, tất cả đều là 

việc làm của Shaytan, không được phép trong Islam.  

 Sihr (bùa thuật): 

Sihr là một khái niệm về những điều gây ảnh 

hưởng một cách thầm kín và bí ẩn. 

Bùa thuật, ma thuật hay bùa ngải được gọi là Sihr 

bởi vì nó là những thứ, những điều kín ẩn mà mắt thường 

khó quan sát thấy. Sihr thường ở dạng những lời thần 

chú, những nút thắt, những tờ giấy được ghi những kí 

hiệu kì quặc, những dòng chữ khó hiểu cùng với những 

phương thuốc quái lạ. Sihr là thật, nó thực sự gây ảnh 

hưởng đến tâm hồn và thể xác của con người, nó gây 

bệnh tật, gây tử vong và thường được dùng để chia cắt vợ 

chồng.  

Ảnh hưởng của Sihr có hiệu lực là do sự cho phép 

và quyền năng của Allah  và dĩ nhiên đó là việc làm 

của Shaytan. Mọi người chỉ đạt được năng lực Sihr khi 

nào đã làm điều Shirk với Allah  và dâng cúng đến các 
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linh hồn dơ bẩn. Chính vì lẽ này mà giáo lý đã liên kết nó 

với Shirk khi Thiên sứ của Allah  nói: 

ْبعَُُّّاْجَتنُِبوا}  {الُْموبَِقاِتُُّّالسَّ

“Các ngươi hãy tránh xa bảy điều hủy diệt” 

Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, 

những điều hủy diệt đó là gì thì Người nói: 

كُُّ} ْ ْحُرُّ...ُّ،ُّبِاللُُِّّالِّشِّ  رواه ابلخاري ومسلم. {َُّوالسِّ
“Shirk với Allah và Sihr ...” (Albukhari, Muslim). 

Sihr nằm trong việc làm Shirk từ hai 

phương diện: 

Phương diện thứ nhất: Trong Sihr có nhờ vả đến 

sự giúp đỡ của Shaytan, có sự dâng cúng đến chúng và 

tuân thủ theo những chỉ thị của chúng. Do đó, Sihr thuộc 

những điều chỉ dạy của Shaytan như Allah  đã phán: 

ْ ُيَعل ُِموَن ٱنلَّاَس ﴿ َيَِٰطنَي َكَفُروا َوَما َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنَّ ٱلشَّ
ۡحرَ  ِ  [805سورة ابلقرة: ] ﴾ٱلس 

Sulayman đã không phủ nhận đức tin mà chính 

những tên Shaytan đã phủ nhận đức tin, chúng chỉ 

dạy nhân loại phép thuật. (Chương 2 – Albaqarah, câu 

102). 

Phương diện thứ hai: Trong đó có sự tự xưng biết 

về điều vô hình và tự xưng có quyền năng ngang vai với 

Allah . Đó là sự vô đức và lệch lạc. Allah, Đấng Tối 

Cao và Toàn Năng phán: 
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َُٰه ﴿ ى ]سورة ابلقرة:  ﴾َما ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ مِۡن َخَلَٰٖق  َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشََتَ
805] 

Và quả thật, họ biết rằng ai mua bán phép thuật thì 

sẽ không được hưởng bất cứ phần tốt đẹp nào ở Đời 

Sau. (Chương 2 – Albaqarah, câu 102). 

Quả thật, nhiều người đã lơ là với sự nghiêm trọng 

của Sihr. Không những vậy, họ còn xem Sihr là một lĩnh 

vực học thuật cần phải tự hào và hãnh diện, họ khen tặng 

và tuyên dương những người làm Sihr với các món quà 

nhằm khích lệ những người đó; họ tổ chức các câu lạc 

bộ, các bữa tiệc và các cuộc thi dành cho thuật Sihr và 

mời gọi hàng ngàn người tham dự và cổ vũ. Đây thật là 

một sự thiếu hiểu biết về giáo lý cũng như lơ là trong tín 

ngưỡng. 

 Bói toán và xem tướng số: 

Tất cả hai dạng này đều thuộc hình thức tự xưng 

biết được điều vô hình. Hai dạng này thường thông tin 

những điều sẽ xảy trong tương lai ở trên trái đất hoặc 

thông tin về vật bị mất hay thất lạc. Cả hai đều nhờ vả 

đến những tên Shaytan chuyên đi nghe trộm tin tức từ 

trên trời. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َٰ َمن َتََنَّ َُ ﴿ زََ ِئُُكۡم ََعَ
ُ
َيَِٰطنُي َهۡل أ ثِيمٖ  ٢٢١ٱلشَّ

َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ
َٰ ُك   َتََنَّ َُ ََعَ

بُوَن يُلُۡقوَن ٱلسَّ  ٢٢٢ ِِ ۡكََثُُهۡم َكَٰ
َ
 [332 - 331سورة الشعراء: ] ﴾٢٢٣ۡمَع َوأ

Há TA (Allah) sẽ phải báo cho các ngươi biết rằng ai 

là kẻ mà những tên Shaytan thường xuống gặp ư? 

Chúng (những tên Shaytan) thường xuống nhập với 



 

 

Kitaab Tawhid 
51 

từng kẻ tội lỗi dối trá. Chúng kể lại về những điều 

nghe được nhưng đa số bọn chúng thường nói dối. 
(Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 221 – 223). 

Shaytan nghe trộm những lời đàm thoại của các vị 

Thiên Thần ở trên trời rồi mách lại vào tai của những tên 

thầy bói với những điều thật lẫn những điều nói dối, sau 

đó, những tên thầy bói dùng những lời được mách và dối 

thêm cả trăm điều nữa. Thiên hạ thiếu hiểu biết cứ tin 

vào những lời của thầy bói trong khi Allah  là Đấng 

duy nhất biết được điều vô hình.  

Bởi thế, ai tự nhận mình có quyền năng chia sẻ 

cùng với Allah  về bất cứ điều vô hình nào bằng sự bói 

toán hay hình thức nào khác hoặc ai đó tin vào sự mạo 

nhận đó thì người đó đã Shirk với Allah  về những điều 

chỉ nằm trong quyền năng siêu việt của Ngài.  

Sự bói toán và xem tướng số không nằm ngoài 

phạm vi Shirk bởi vì nó dâng cúng những tên Shaytan 

với những điều chúng yêu thích.  

Bói toán và xem tướng số là Shirk cả trong 

Rububiyah và trong Uluhiyah của Allah , trong 

Rububiyah vì nó đã tự nhận là đối tác chia sẻ với Allah 

 trong việc làm của Ngài còn trong Uluhiyah vì nó đã 

hướng một điều gì đó của thờ phượng tới những ai (vật) 

khác ngoài Allah . Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời 

của Thiên sứ : 

َتَُُّّمنُّْ}
َ
وََُُّّْكِهناًُُّّأ

َ
قَهَُُُّّعرَّافاًُُّّأ نِْزَلُُّّبَِماَُّكَفرََُُّّفَقدَُُّّْيُقوُلُُّّبَِماَُّفَصدَّ

ُ
ُُّّأ ََُّعَ

د ُّ  رواه أبو دواد والرتمذي وأمحد.ُّ{ُُُّمَمَّ
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“Ai tìm đến thầy bói hoặc thầy tướng số rồi tin vào 

những điều y nói thì người đó đã vô đức tin với những 

điều được ban xuống cho Muhammad ” (Abu 

Dawood, Tirmizdi và Ahmad). 

Một trong những điều cần phải lưu ý là những tên 

thầy bói, thầy tướng số hay thầy bùa đều quấy rối niềm 

tin của thiên hạ dưới vỏ bọc của những thầy thuốc chữa 

bệnh. Họ thường bảo người bệnh giết tế dâng cúng ai 

(vật) khác Allah , có thể giết tế một con cừu dưới một 

hình thức thế này hay giết tế một con gà với hình thức thế 

nọ; hoặc họ viết chữ tượng hình, những kí hiệu kì quặc 

và khấn vái Shaytan rồi đeo nó vào cổ của người bệnh 

hay đặt nó trong hộp đựng hoặc trong nhà của người 

bệnh. Một số khác thì biểu hiện như những chuyên gia 

am hiểu về những điều vô hình, họ sẽ mách bảo về những 

điều vô hình và cho biết địa điểm của các vật thất lạc và 

mất tích; những người thiếu hiểu biết đến tìm họ và hỏi 

họ về đồ vật bị mất thì họ sẽ nói cho những người đó biết 

qua trung gian Shaytan. Một số thầy bói, thầy bùa khác 

thì hiện thân thành những người có những năng lực siêu 

thường như đi vào lửa mà không hề hấn gì, hoặc dùng 

các khí cụ tự đánh đập cơ thể mà không có bất cứ sự tổn 

thương nào, hoặc nằm trên đường cho xe trọng tải nặng 

di chuyển qua người mà không gặp mối nguy hiểm nào, 

... Tất  cả thực chất đều là bùa thuật từ Shaytan hoặc là 

những trò ảo thuật gây ảo giác cho người xem giống như 

những tên pháp sư của Fir’aun (Pharaon).  

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói về cuộc tranh 

luận của ông với các thầy bùa Al-Bataa-ihiyah Al-

Ahmadiyah. Một người thầy bùa Al-Bataa-hiyah nói một 
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cách cao giọng rằng chúng tôi có những năng lực thế này 

thế này và họ tự nhận có những thuộc tính siêu nhiên và 

họ có thể an toàn từ lửa. Sheikh Islam nói: ]Tôi đã lớn 

tiếng và tức giận, tôi nói: tôi xin tuyên bố thách đấu với 

tất cả những người Ahmadi từ đông sang tây tức về điều 

mà họ đã làm trong lửa rằng tôi sẽ làm giống như họ, nếu 

ai bị bỏng thì người đó thua cuộc, có lẽ tôi cũng đã nói: 

nếu ai bị bỏng thì người đó sẽ bị Allah  nguyền rủa .. 

tuy nhiên, sau khi chúng tôi tắm với giấm và nước nóng 

thì những người cầm quyền và người dân đã hỏi tôi về 

việc làm đó, tôi nói: bởi vì họ đánh lừa mọi người trong 

việc tiếp xúc với lửa bằng cách dùng thủ thuật, đó là họ 

dùng mở ếch và cây cam chanh và đá để thể hiện rằng họ 

có khả năng chịu được lửa. Tôi nói với người Ahmadi 

đó: tôi và anh sẽ gởi thân mình cho Đấng Chủ Tể sau khi 

cơ thể chúng tôi đã phủ lên lớp lưu huỳnh. Tôi nói: nào 

hãy đứng dậy .. tôi đã nhiều lần bảo y đứng dậy, rồi y 

định lấy tay cởi áo ra .. tôi nói: không, kẻo anh có thể tắm 

bằng nước nóng và giấm .. thế là sự lo lắng hiện rõ trên 

mặt của họ .. tôi nói: thôi, đốt lửa lên và để ngón tay vào 

nếu ngón tay của ai bị bỏng thì người đó sẽ bị Allah  

nguyền rủa hoặc tôi nói thì người đó bị thua cuộc .. khi 

tôi nói như thế thì y thay đổi sắc mặt và trở nên thấp 

hèn(12). Ý nghĩa trong câu chuyện là muốn làm rõ rằng 

những người này là những tên đánh lừa và dối trá thiên 

hạ bằng những thủ thuật kín đáo để che mắt mọi người. 

 

 

Chương 3 
                                           

(12) Fata-wa tổng hợp quyển 1/ 446 – 465. 
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Giết tế, dâng cúng, nguyện thề và 

tôn vinh các đền thờ và lăng mộ 
 

 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã ngăn tất cả mọi 

con đường dẫn tới điều Shirk và cảnh báo các tín đồ 

tránh xa những con đường đó. Một trong những điều mà 

Thiên sứ của Allah  cảnh báo là cầu xin mồ mả. Thiên 

sứ của Allah  đã đặt ra các quy chế trong thờ phượng: 

 Thiên sứ của Allah  cảnh báo việc ngưỡng mộ và 

kính trọng thái quá đối với những nhà lãnh đạo cũng như 

những người ngoan đạo; bởi vì điều đó dẫn đến việc tôn 

thờ họ, Người nói: 

يلَهاُّيَا}
َ
ينُُِِّّفَُُّّواْلُغلُوَُُّّّإِيَّاُكمُُّّْانلَّاُسُُّّأ ْهلََكُُّّفَإِنََّماُّالِّ

َ
َُّقْبلَُكمََُُُّّكنََُُّّمنُُّّْأ

ينُُِِّّفُُّّالُْغلُولُّ  رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. {الِّ

“Này hỡi người dân, các ngươi hãy tránh xa việc thái 

quá trong đạo bởi quả thật những người trước các 

ngươi đã bị hủy diệt do sự thái quá trọng đạo” 
(Tirmizhi, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

ْطَرِتَُُّّكَماُُّتْطُروِنُُّّلَُّ}
َ
نَاُّفَإِنََّماَُّمْريََم،ُّاْبنَُُّّانلََّصاَرىُّأ

َ
َُّفُقولُواَُّعْبُد،ُّأ

 .رواه ابلخاري {َوَرُسوُلُُُّّاللَُُِّّعْبدُُّ

“Các ngươi đừng ca ngợi và ngưỡng mộ Ta giống như 

những người Thiên Chúa đã ca ngợi và ngưỡng mộ 

người con trai của Maryam (Nabi Ysa), quả thật Ta 

chỉ là một người bề tôi, bởi thế, các ngươi hãy nói: 
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người bề tôi của Allah và Thiên sứ của Ngài” 

(Albukhari) 

 Thiên sứ của Allah  cảnh báo về việc xây cất bên 

trên mồ mả; ông Abu Al-Hiyaaj Al-Asadi nói: Ali bin 

Abu Talib  đã nói với tôi: “Chẳng phải tôi cử anh đi 

với những điều mà Thiên sứ của Allah đã cử tôi đi, đó 

là hãy đập phá đừng chừa bất cứ bục tượng nào và 

hãy làm cho bằng phẳng các ngôi mộ đừng để bất kỳ 

ngôi mộ nào nhô cao lên.” (Muslim, Tirmizdi, Annasa-i, 

Abu Dawood và Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  cấm xây dựng lăng mộ và tô 

trát chúng. Ông Jabir  nói: “Thiên sứ của Allah cấm 

tô trát mộ, cấm ngồi lên mộ và cấm xây cất bên trên 

chúng” (Muslim, Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i và 

Ahmad). 

 Thiên sứ của Allah  cảnh báo việc dâng lễ 

nguyện Salah tại khu chôn cất; bà A’ishah  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

ُُّّاللُُُّّلَْعَنةُُّ} َُذواَُّوانلََّصاَرىُّاْْلَُهودََُُِّّعَ نْبَِيائِِهمُُُّّْقُبورَُُّّاَّتَّ
َ
متفق ُّ{َمَساِجدَُُّّأ

 عليه.

“Allah nguyền rủa những người Do thái và những 

người Thiên Chúa về việc họ lấy mộ của các vị Nabi 

của họ làm các Masjid” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  nói:  
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لَُّ}
َ
نْبَِيائِِهمُُُّّْقُبورََُُّّيتَِّخُذونَََُُّّكنُواَُّقْبلَُكمََُُّّْكنََُُّّمنَُُّّْوإِنَُُّّّأ

َ
َُّوَصاِِلِيِهمُُّّْأ

لََُُّّمَساِجدَُّ
َ
َُُّّمَساِجدَُُّّاْلُقُبورََُُّّتتَِّخُذواُّفَلَُُّّأ ْنَهاُكمُُّّْإِّنِّ

َ
رواه  {َذلَِكَُُّّعنُُّّْأ

 مسلم.

“Chẳng phải là những người trước các ngươi đã lấy 

mộ các vị Nabi của họ và mộ những vị ngoan đạo của 

họ làm các Masjid, bởi thế, các ngươi chớ lấy mồ mả 

làm Masjid quả thật Ta cấm các ngươi việc làm đó” 

(Muslim). 

Việc lấy mộ làm Masjid có nghĩa là dâng lễ 

nguyện Salah tại đó cho dù không xây cất Masjid bên 

trên nó đi chăng nữa. Dâng lễ nguyện Salah tại bất kỳ 

chỗ nào trong khu mộ đều được coi là việc lấy mộ làm 

Masjid bởi vì Thiên sứ của Allah  đã nói: 

ْرُضُُِّّلَُُُّّجِعلَْتُّ}
َ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُّ{َوَطُهوًراَُّمْسِجًداُّاأل

“Ta được ban cho mặt đất như là Masjid và để tẩy 

sạch” (Albukhari, Muslim). 

Quả thật có không ít người đã đi ngược lại với sự 

cấm đoán này, họ đã phạm vào những điều mà Thiên sứ 

của Allah  cảnh báo để rồi họ đã rơi vào đại Shirk. Họ 

xây bên trên mồ mả các Masjid, các tượng đài, lăng mộ 

và biến chúng thành nơi thăm viếng mang tất cả mọi hình 

thức Shirk như giết tế dâng cúng, cầu xin khấn vái, thề 

nguyện, ... 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: ]Ai tập hợp giữa 

Sunnah của Thiên sứ về vấn đề mồ mả, vấn đề Người ra 

lệnh và nghiêm cấm cũng như những gì mà các Sahabah 
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của Người đã đi qua với những gì mà đa số người đang 

làm trong thời đại ngày nay thì sẽ thấy cả hai có sự mâu 

thuẫn và không thể hòa hợp được. 

Thiên sứ của Allah  cấm dâng lễ nguyện Salah 

hướng đến mồ mả thì những người đó lại dâng lễ nguyện 

ngay tại mồ mả; Thiên sứ của Allah   cấm lấy mồ mả 

làm Masjid thì những người đó lại xây Masjid bên trên 

mồ mả; Thiên sứ của Allah  cấm đốt nến ở mồ mả thì 

những người đó lại thắp đèn lên ở đó; Thiên sứ của Allah 

 cấm lấy khu mồ mả làm nơi tụ tập lễ hội thì những 

người đó lại lấy khu mồ mả làm nơi tu tập lễ hội và nghi 

thức thờ phượng; Thiên sứ của Allah  ra lệnh bảo làm 

bằng phẳng phần mộ – ông Abu Al-Hiyaaj Al-Asadi nói: 

Ali bin Abu Talib  đã nói với tôi: “Chẳng phải tôi cử 

anh đi với những điều mà Thiên sứ của Allah đã cử 

tôi đi, đó là hãy đập phá đừng chừa bất cứ bục tượng 

nào và hãy làm cho bằng phẳng các ngôi mộ đừng để 

bất kỳ ngôi mộ nào nhô cao lên.” (Muslim, Tirmizdi, 

Annasa-i, Abu Dawood và Ahmad). Và một Hadith khác 

trong Sahih Muslim, ông Thamaamah bin Shufai nói: 

“Lúc chúng tôi cùng với Fadha-lah bin Ubaid ở xứ 

Rome tại Rhodes, có một người trong chúng tôi qua 

đời, Fadha-lah đã ra lệnh làm bằng phẳng ngôi mộ 

của người đó rồi ông nói: tôi đã nghe Thiên sứ của 

Allah bảo phải làm bằng phẳng ngôi mộ” – thì những 

người đó lại quyết liệt làm trái với hai Hadith này, họ vô 

tư đắp mộ nhô lên khỏi mặt đất và xây thành lăng mộ bên 

trên ... 

Bởi thế, hãy nhìn vào sự khác biệt giữa hệ thống 

giáo lý của Thiên sứ  và những gì mà những người đó 
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đã và đang làm, chẳng phải nghi ngờ gì nữa rằng sự việc 

đó là điều nghịch đạo và tội lỗi ... 

Thiên sứ của Allah  qui định việc đi viếng mộ là 

chỉ nhằm mục đích để các tín đồ lưu tâm và nghĩ đến 

cuộc sống Đời Sau và để các tín đồ thể hiện sự tử tế đối 

với những người đã khuất bằng sự cầu nguyện Allah  

điều phúc lành và sự tha thứ cho họ, và đây không những 

là việc làm tử tế đối với người đã chết mà còn là việc làm 

tử tế đối với chính bản thân của người đi viếng. Tuy 

nhiên, những người đó lại lật ngược mục đích của giáo 

lý, họ đã biến sự việc thành điều Shirk, họ đi ngược lại 

hoàn toàn với ý nghĩa và mục đích của Thiên sứ ; họ 

lấy việc đi viếng mộ làm phương tiện cho điều Shirk, họ 

đi viếng mộ không phải để cầu xin Allah  tha thứ và 

ban phúc lành cho người chết trong mộ mà là để cầu xin 

người trong mộ điều phúc lành, cầu xin sự phù hộ và che 

chở từ người trong mộ ..[ (13). 

Với những lời trên đã cho thấy rõ rằng việc nguyện 

thề, dâng cúng đến những nơi thăm viếng là đại Shirk; 

bởi vì việc làm đó đã trái với sự hướng dẫn và chỉ đạo 

của Thiên sứ  khi Người cấm xây cất bên trên các mộ, 

cấm lấy mồ mả làm Masjid; bởi vì Thiên sứ  bảo người 

đi viếng mộ cầu xin Allah  tha thứ và ban điều phúc 

lành cho người chết thì họ lại cầu xin người chết ban điều 

phúc lành và che chở cho họ, nguyện thề và dâng cúng 

đến người chết trong mộ; những ngôi mộ trở thành những 

thần linh được thờ phượng cùng với Allah  hoặc được 

thờ phượng ngoài Allah . Thiên sứ của Allah  nói: 

                                           
(13) Ighaathah Al-Luhfaan (1/ 214, 215, 217). 
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 رواه أمحد.ُّ{ُيْعَبدَُُُّّوثَناًَُُّّقْبِىََُّتَْعْلُُّّلَُُّّاللَُّهمَُّّ}

“Lạy Allah, xin Ngài đừng làm cho ngôi mộ của bề tôi 

thành bục tượng được thờ phượng” (Ahmad). 

Lời cầu nguyện này có nghĩa là sau này sẽ xuất 

hiện một điều gì đó trong vấn đề này đối với những mồ 

mả ngoài ngôi mộ của Thiên sứ  và điều đó thực sự đã 

xảy ra ở nhiều quốc gia Islam. Riêng ngôi mộ của Thiên 

sứ  thì đã được Allah  bảo vệ bởi lời cầu nguyện của 

Người. Mặc dù đã có nhiều sự việc trái nghịch với giáo 

lý xảy ra trong Masjid của Người từ một số người thiếu 

hiểu biết và mê tín dị đoạn, tuy nhiên, họ không có khả 

năng chạm đến ngôi mộ của Người  bởi vì ngôi mộ của 

Người  nằm trong nhà của Người chứ không phải nằm 

trong Masjid, hơn nữa nó được rào bao quanh bởi những 

lớp tường thành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4 
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Tôn vinh các bức tượng và các đài 

tưởng niệm 

 

Bức tượng là những hình tượng của con người hay 

của động vật hoặc những gì có linh hồn; còn tượng đài là 

những biểu tượng đặc trưng cho một sự kiện lịch sử nào 

đó hay một nhân vật nào, có thể là một công trình kiến 

trúc hay chỉ là một khối đá, để nhằm tưởng nhớ công lao 

hay ghi nhớ đến một sự kiện nào đó. 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cảnh báo về 

những hình ảnh của những sự vật có linh hồn, đặc biệt  

đối với các hình tượng được tôn vinh về con người như 

các hình tượng của các vị học giả, các vị vua chúa, các vị 

tu hành, các nhà lãnh đạo, ... 

Các hình ảnh này dù được vẽ trên bảng, trên giấy, 

trên bức tường, trên quần áo hay được vẽ bằng máy tải 

quang phổ biến của thời đại nay; hoặc được điêu khắc và 

nắn tạc thành các bức tượng. 

Thiên sứ của Allah  cấm treo các hình ảnh lên 

tường hay những gì khác và Người cấm dựng lên các bức 

tượng dù chỉ với mục đích tưởng nhớ hay lưu niệm bởi vì 

đó là phương tiện dẫn đến Shirk. Quả thật, Shirk đầu tiên 

xảy ra trên trái đất bắt nguồn từ các tranh ảnh, và việc 

treo, dựng lên các hình ảnh. Sự việc này xảy ra trong 

cộng đồng của Nabi Nuh (Noah) . Trong cộng đồng 

của Nuh  có những người đàn ông ngoan đạo và hiền 

lương, khi họ chết đi thì cả cộng đồng đều đau buồn và 

thương tiếc cho họ, thế là Shaytan đã thì thào vào tai 
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người dân của Nuh  và xúi họ dựng lên các hình tượng 

của những người ngoan đạo và hiền lương đó tại nơi mà 

họ thường ngồi và đặt tên cho mỗi hình tượng theo tên 

của những người ngoan đạo và hiền lương đã chết. Tuy 

nhiên, người dân của Nuh  làm điều này chỉ nhằm 

mục đích tưởng nhớ đến những người đã khuất chớ chưa 

có thờ phượng họ, cho đến khi thế hệ này chết đi thì thế 

hệ con cháu sau này của họ mới dần dần thờ phượng các 

hình tượng đó. Vì lẽ đó, Allah  mới lựa chọn Nuh  

làm Thiên sứ của Ngài  ngăn cấm họ điều Shirk mà họ 

đã làm với các hình tượng nhưng người dân của Nuh  

đã không chấp nhận lời kêu gọi của Người mà vẫn ngoan 

cố thờ phượng các hình tượng đó, không những vậy, họ 

còn biến các hình tượng thành các thần linh ngoài Allah 

. Allah Tối Cao phán về họ: 

ا ﴿ ُرنَّ َود   َِ ُرنَّ َءالَِهتَُكۡم َوََّل تَ َِ ْ ََّل تَ َوََّل ُسَواَع  َوََّل َيُغوَث َوقَالُوا
ا   [53سورة نوح: ] ﴾ ٢٣َوَيُعوَق َونَِۡس 

Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người 

và chớ bỏ các thần: Wadd, Suwa, Yaghut, Ya’uq, và 

Nasr. (Chương 71 – Nuh, câu 23). 

Đây là tên gọi của những người ngoan đạo và hiền 

lương đã qua đời mà người dân của Nuh  đã nắn tạc 

thành các bức tượng để tưởng nhớ và tôn vinh họ. 

Việc tưởng nhớ và lưu niệm của họ trở thành việc 

làm Shirk với Allah  và nghịch lại với vị Thiên sứ của 

Ngài. Nó là nguyên nhân mà Allah  đã hủy diệt họ 

bằng trận lụt kinh hoàng, một sự trừng phạt nghiêm khắc 

của Allah  và là một bài học để đời cho tạo vật của 
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Ngài. Đây là bằng chứng cho sự nguy hiểm của việc vẽ 

tranh ảnh và nắn tạc hình tượng. Chính vì vậy Thiên sứ 

của Allah  đã nguyền rủa những người vẽ tranh ảnh (về 

sự vật có linh hồn); Người cho biết rằng những người đó 

là những người bị trừng phạt nặng nhất trong nhân loại 

vào Ngày Phục Sinh; Người ra lệnh bảo phải đập phá hết 

các bức tượng và tranh ảnh; và Người cho biết rằng các 

Thiên Thần không vào bất kỳ ngôi nhà nào có treo hình 

ảnh. Tất cả những điều này đều chỉ vì hình ảnh là thứ 

nguy hiểm khôn lường ảnh hưởng đến tín ngưỡng của 

cộng đồng tín đồ.  

Như vậy, Shirk xảy ra đầu tiên trên trái đất bắt 

nguồn từ việc dựng lên các hình ảnh. Dù hình ảnh, bức 

tượng, các tượng đài được dựng lên tại các phòng hội 

họp, các quảng trường, các công viên thì tất cả đều 

Haram theo qui định của giáo lý bởi vì tất cả đều là 

phương tiện dẫn đến Shirk và sự hư hại đức tin.  

Ngày nay, nếu những người ngoại đạo làm những 

điều này bởi vì họ không có đức tin để lưu giữ và bảo tồn 

thì những người Muslim không được bắt chước theo họ 

và tham gia cùng với họ trong việc làm này vì những 

người Muslim phải lưu giữ và bảo tồn đức tin của mình, 

cái mà nó là nguồn gốc của sức mạnh và hạnh phúc. 

 

 

Chương 5 

Giễu cợt, nhạo báng tôn giáo và xem 

thường sự tôn nghiêm của tôn giáo 
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Giễu cợt, nhạo báng tôn giáo là Riddah (chối bỏ 

Islam), là điều bị trục xuất khỏi Islam một cách hoàn 

toàn. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: 

َُِءوَن  ﴿ َٰتِهِۚ َورَُسوَِلِۚ ُكنتُۡم تَۡستَۡه ِ َوَءاَي بِٱَّللَّ
َ
ُرواْ قَۡد  ٦٥قُۡل أ ِِ ََّل َتۡعتَ

 [66، 66سورة اتلوبة: ]  ﴾  َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكمۚۡ 

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Chẳng lẽ với Allah, 

với các lời mặc khải của Ngài và với thiên sứ của Ngài 

các người dám buông lời giễu cợt ư?” Các ngươi chớ 

biện minh, quả thật các ngươi đã chối bỏ đức tin sau 

khi các ngươi đã tin tưởng. (Chương 9 – Attawbah, 

câu 65, 66). 

Câu Kinh này chỉ ra rằng giễu cợt và nhạo báng 

Allah  là sự vô đức tin, giễu cợt và nhạo báng Thiên sứ 

của Ngài  là sự vô đức tin, giễu cợt và nhạo báng các 

lời phán của Allah  là sự vô đức tin. Bởi thế, ai giễu cợt 

và nhạo báng một trong ba điều này có nghĩa là y đã giễu 

cợt và nhạo báng với cả ba điều.  

Những người Muna-fiq (giả tạo đức tin) đã giễu 

cợt và chế nhạo Thiên sứ của Allah  và các bạn đạo của 

Người nên câu Kinh này được mặc khải xuống. 

Những người xem thường Tawhid đối với Allah  

và luôn xem trọng việc cầu xin khấn vái đến ai (vật) khác 

ngoài Allah  khi được bảo đến với Tawhid và từ bỏ 

điều Shirk thì họ luôn xem thường điều đó, như Allah  

đã phán: 
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ُ رَُسوَّلا ﴿ ِي َبَعَث ٱَّللَّ ا ٱَّلَّ َِ َهَٰ
َ
ا أ وا َُ وزََك إَِّلَّ ُه ُِ ۡوَك إِن َيتَِّخ

َ
 ٤١ِإَوذَا َرأ

زَا َعلَۡيَهاۚ  ن َصََبۡ
َ
 [18]سورة الفرقان:  ﴾إِن ََكَد َِلُِضلُّنَا َعۡن َءالَِهتِنَا لَۡوََّلٓ أ

Và khi thấy Ngươi (Muhammad), chúng chỉ muốn 

chế nhạo Ngươi (bảo): “Phải chăng đây là kẻ mà 

Allah cử đến làm Sứ giả (cho bòn mình)? Quả thật, 

chỉ còn tí nữa là Y đã làm cho bọn mình từ bỏ những 

thần linh của bọn mình nếu bọn mình không kiên trì 

với các đấng ấy”. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 41). 

Những người thờ đa thần đã chế nhạo Thiên sứ của 

Allah  khi Người ngăn cản họ làm điều Shirk; và từ nào 

đến giờ họ vẫn luôn chế nhạo các vị Thiên sứ của Allah 

bằng cách cho rằng các vị Thiên sứ của Allah là những 

kẻ điên, những kẻ lầm lạc, những kẻ đần độn mỗi khi các 

vị Thiên sứ kêu gọi họ đến với Tawhid bởi vì trong bản 

thân họ luôn yêu thích và tôn vinh việc Shirk. Tương tự 

như thế, những người có tâm giống họ khi thấy ai đó kêu 

gọi đến với Tawhid thì những người đó sẽ có hành vi, lời 

nói hoặc thái độ chế giễu vì trong lòng họ đang tồn tại 

điều Shirk. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُِ مِن ُدونِ َوِمَن ٱنلَّاِس ﴿ زَداد   َمن َيتَِّخ
َ
ِ أ ِ ٱٱَّللَّ ُِۖ ا ُُيِبُّوَنُهۡم َكُحب   ﴾َّللَّ

 [166ابلقرة :  سورة]
Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những 

thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương 

chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. Còn 

những người có đức tin thì một lòng yêu thương 

Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 165). 
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Ai yêu thương một tạo vật nào đó giống như tình 

yêu thương dành cho Allah  thì người đó là kẻ đa thần. 

Bắt buộc phải có sự phân biệt giữa tình yêu vì Allah  

và tình yêu cùng với Allah . Những người yêu thương 

tạo vật cùng với Allah  là những người lấy mồ mả làm 

thần linh, chúng ta thấy họ thường chế nhạo những gì 

thuộc Tawhid và thờ phượng Allah  và tôn vinh các 

thần linh của họ, họ thề thốt với chúng, cầu xin chúng 

phù hộ che chở. Điều này được thấy rất rõ ở những nhóm 

người rằng họ thường xem việc cầu xin khấn vái một vị 

Sheikh nào đó trong mộ còn quan trọng hơn việc cầu xin 

khấn vái Allah  trong Masjid khi bị ếm bùa chú. Họ 

giễu cợt và xem thường những ai kêu gọi và hướng dẫn 

họ con đường của Tawhid. Đây là sự xem thường Allah 

, xem thường các lời phán của Ngài, xem thường vị 

Thiên sứ của Ngài và tôn vinh Shirk. Đây là điều mà 

nhiều Muslim đã vấp phải trong thời đại ngày nay. 

Sự chế giễu và nhạo báng được phân 

thành hai loại: 

Loại thứ nhất: Sự chế giễu và nhạo báng dưới 

hình thưc rõ rệt chẳng hạn như khi lời phán của Allah  

được mặc khải xuống thì lời của họ: chúng ta chưa từng 

thấy lời Kinh nào dí dỏm và hóm hỉnh thế này, tôn giáo 

của các người là tôn giáo vụng về, hoặc khi họ nhìn thấy 

những người duy trì trật tự giáo lý Islam thì họ nói: người 

của đạo đến rồi đây (với ý nghĩa giễu cợt), ... 

Loại thứ hai: Sự chế giễu và nhạo báng không lộ 

diện một cách rõ rệt, sự chế giễu và nhạo báng ở dạng 

này thì mênh mông và bao la chẳng hạn như một cái 
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nháy mắt, lè lưỡi, chề môi, hoặc dùng tay ra dấu khi đọc 

Qur’an hoăc khi nói đến Sunnah của Thiên sứ; hoặc khi 

nói đến vấn đề duy trì trật tự theo giáo lý thì một số 

người nói: Islam không phù hợp cho thế kỷ 20 mà chỉ 

phù hợp cho thời trung cổ, Islam nghiêm khắc quá trong 

sự trừng phạt, Islam bất công với phụ nữ khi cho phép ly 

dị và đa thê, hoặc lời của họ: hệ thống luật quốc gia tốt 

cho nhân loại hơn giáo luật của Islam; hoặc họ nói với 

những người kêu gọi tuyền truyền đến với Tawhid và 

ngăn cản thờ phượng mồ mả: đây là cực đoan, hay đây là 

Wahabi; hoặc khi gặp những người tuân thủ theo Sunnah 

của Thiên sứ thì nói: đạo đâu phải ở bộ râu, ... 

 

 

 

 

 

Chương 6 

Thực thi giới luật ngoài giáo luật mà 

Allah ban xuống 

 

Một trong những biểu hiện đức tin Iman nơi Allah 

Tối Cao và thờ phượng Ngài là hạ mình qui phục tuân 

thủ theo hệ thống giáo luật của Ngài một cách hài lòng, là 

phải quay trở về với Kinh sách của Ngài và Sunnah vị 

Thiên sứ của Ngài  mỗi khi có sự bất đồng quan điểm 

và suy nghĩ trong tranh chấp dân sự hay hình sự và trong 

mọi vụ việc của cuộc sống.  
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Quả thật, Allah  là Đấng Chí Minh và Sáng 

Suốt, mọi sự khôn ngoan và anh minh đều ở nơi Ngài. 

Bởi thế, bắt buộc tất cả những người thẩm phán, những 

người được giao cho quyền phân xử và phán xét phải 

phân xử và phán xét theo giáo luật mà Allah  đã ban 

xuống và bắt buộc tất cả các công dân Islam phải chấp 

hành và thực thi theo những gì Allah  đã ban xuống 

trong Kinh Qur’an của Ngài và trong Sunnah của vị 

Thiên sứ của Ngài . Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمتُم َبنۡيَ ﴿
َ
َمََٰنَِٰت إََِلى أ

َ
ْ ٱَۡل وا ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱَّللَّ

َ ََكَن  ا يَعُِظُكم بِهِۚٓ  إِنَّ ٱَّللَّ َ زِعِمَّ ْ بِٱلَۡعۡد َِ  إِنَّ ٱَّللَّ ن ََتُۡكُموا
َ
ٱنلَّاِس أ

 [ 65سورة النساء : ] ﴾ ٥٨ا َسِميَع ا بَِصۡي  

Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải giao hoàn 

tín vật về lại cho chú nhân của nó, và khi các ngươi 

phân xử thiên hạ thì hãy phân xử một cách công 

bằng. Quả thật, Allah là Đấng ân phúc khi Ngài đã 

dạy bảo các ngươi về điều đó, quả thật Allah là Đấng 

Hằng Nghe và Hằng Thấy. (Chương 4 – Annisa’, câu 

58). 

Allah  phán về nghĩa vụ của người có đức tin: 

ِطي﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمنُوٓا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ۡمرِ َيى

َ
ْوِِل ٱَۡل

ُ
ْ ٱلرَُّسو ََ َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ ُعوا

ََۡعتُۡم ِِف  ءٖ ِمنُكۡمُۖ فَإِن تََنَٰ ِ َوٱلرَُّسو َِ إِن ُكنتُۡم فَُردُّوُِ إََِل ٱ ََشۡ َّللَّ
َٰلَِك َخۡۡيٞ  ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  َذ وِيلا  تُۡؤمِنُوَن بِٱَّللَّ

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
سورة النساء: ] ﴾٥٩َوأ

75] 
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Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và 

tuân lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh 

đạo trong số các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có bất 

đồng và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó thì 

các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah 

(Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah của Nabi Muhammad 

) nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Đời 

Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất. (Chương 4 – An-

Nisa, câu 59). 

Sau đó, Allah  phán trình bày rõ rằng đức tin 

không thể đi cùng với sự phân xử và thực thi theo hệ 

thống luật ngoài những gì Ngài đã ban xuống: 

زَ ََِ مِن ﴿
ُ
زَ ََِ إَِِلَۡك َوَمآ أ

ُ
نَُّهۡم َءاَمنُواْ بَِمآ أ

َ
َُۡعُموَن أ ِيَن يَ لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ

َ
أ

ن يَۡكُفُرواْ بِهُِۖۚ 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَۡد أ ن َيَتَحاَكُمٓواْ إََِل ٱلطَّ

َ
َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ََٰل  بَعِ  ن يُِضلَُّهۡم َضَل
َ
ۡيَطَُٰن أ  [60سورة النساء: ]  ﴾٦٠ا يد  َوُيرِيُد ٱلشَّ

Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ 

đã xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã 

được ban xuống cho Ngươi và nơi điều đã được xuống 

vào thời trước Ngươi hay sao? Chúng muốn nhờ Tà 

thần xét xử công việc của chúng trong lúc chúng được 

lệnh phải tẩy chay Tà thần. Và Shaytan muốn dắt 

chúng lạc xa khỏi đạo. (Chương 4 – Annisa, câu 60). 

ُِموَك فِيَما َشَجَر بَيۡنَُهۡم ُثمَّ ََّل ََيُِدواْ فََل َوَرب َِك ََّل يُ ﴿ َٰ ُُيَك  ۡؤمِنُوَن َحِتَّ
زُفِسهِۡم َحرَج  

َ
ا ِِفٓ أ ِمَّ  [66سورة النساء: ] ﴾ ٦٥ا قََضۡيَت َويَُسل ُِمواْ تَۡسلِيم  ا م 
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Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng 

chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề 

cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh 

chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về 

quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn 

quy phục. (Chương 4 – Annisa, câu 65). 

Allah  đã phủ nhận đức tin Iman đối với ai 

không thực thi và chấp hành theo sự phân xử của Thiên 

sứ  cũng như không hài lòng và không phục trước sự 

phân xử của Người. Và Ngài cũng khẳng định sự vô đức 

tin đối với ai phân xử theo giới luật khác với hệ thống 

giáo luật mà Ngài đã ban xuống, Ngài phán: 

َٰفُِروَن َوَمن لَّۡم َُيُۡكم ﴿ ْوَلىئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُ فَأ ََ ََ ٱَّللَّ ز

َ
سورة ] ﴾٤٤بَِمآ أ

 [11املائدة: 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì 

đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 44). 

زَف ﴿
َ
َعنۡيِ َوٱَۡل

نَّ ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفِس َوٱلَۡعنۡيَ بِٱلۡ
َ
ٓ أ َوَكتَََۡنا َعلَۡيهِۡم فِيَها

ِ َوٱۡۡلُُروَح قَِصاٞصۚ  ن  ِ نَّ بِٱلس  ِ ِن َوٱلس 
ذُ
ُ
ذَُن بِٱَۡل

ُ
زِف َوٱَۡل

َ
َق  بِٱَۡل َفَمن تََصدَّ

ُۥ ٞ َلَّ اَرة ََ ََ ٱَوَمن  بِهِۚ َفُهَو َكفَّ ز
َ
ٓ أ ْوَلىئَِك ُهُم لَّۡم َُيُۡكم بَِما

ُ
ُ فَأ َّللَّ

َٰلُِموَن   [45سورة املائدة: ] ﴾٤٥ٱلظَّ

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì 

đó là những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 5 – Al-

Ma-idah, câu 45). 
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ْوَلىئَِك ُهُم ﴿
ُ
ُ فَأ ََ ََ ٱَّللَّ ز

َ
سورة ] ﴾٤٧ٱلَۡفَِٰسُقوَن َوَمن لَّۡم َُيُۡكم بَِمآ أ

 [47املائدة: 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì 

đó là những kẻ dấy loạn. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

47). 

Bắt buộc phải phân xử và thực thi theo điều Allah 

 đã ban xuống về tất cả mọi vấn đề tranh chấp, và khi 

những nhà phân xử hay các học giả nghiên cứu có sự bất 

đồng quan điểm với nhau về bất cứ sự việc nào đó thì họ 

phải trở về với Ngài tức Kinh Qur’an và Sunnah của 

Thiên sứ . Bởi thế không chấp nhận bất cứ bằng chứng 

giáo luật nào ngoài Kinh Qur’an và Sunnah. 

Phải tuân thủ theo Kinh Qur’an và Sunnah một 

cách toàn bộ chứ không theo một phần lại bỏ một phần 

như một số quốc gia mang danh nghĩa quốc gia Islam 

nhưng lại không thực thi theo toàn bộ giáo luật của Islam. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

لِۡم َكٓافَّة  ﴿ ِ ِيَن َءاَمنُواْ ٱۡدُخلُواْ ِِف ٱلس  َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ  [208سورة ابلقرة: ] ﴾َيى

Hỡi những người có đức tin! Hãy gia nhập Islam một 

cách trọn vẹn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 208). 

َفتُۡؤِمنُوَن بِبَۡعِض ٱلِۡكَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن بِبَۡعٖض  ﴿
َ
 [56سورة ابلقرة: ] ﴾أ

Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của Kinh 

sách và phủ nhận phần còn lại. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 85). 
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Tương tự, những người đi theo các trường phái 

cũng phải đối chiếu các lời nói của các vị Imam của họ 

với Kinh Qur’an và Sunnah, những gì tương đồng với hai 

nền tảng giáo lý này thì hãy nhận lấy chúng còn những gì 

trái với hai nền tảng giáo lý này thì hãy từ chối chúng, 

không được theo một cách mù quáng và cảm tính, đặc 

biệt là đối với các vấn đề tín ngưỡng thì các vị Imam đều 

hết sức bảo vệ - đây là tất cả trường phái của họ - cho 

nên, ai làm khác họ là không phải những người đi theo họ 

cho dù có mang danh nghĩa của họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡربَاب  ﴿
َ
ۡحبَارَُهۡم َورُۡهَبَٰنَُهۡم أ

َ
ٓواْ أ ُِ َ ِن ُدوِن ٱٱَّتَّ ِ وَٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريَمَ ا م   ﴾َّللَّ

 [21اتلوبة:  سورة]
Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công giáo làm 

Thượng Đế của chúng thay vì phải là Allah, và chúng 

nhận cả Nabi Ysa (Giê-su) con trai Maryam làm Thượng 

Đế của chúng. (Chương 9 – Attawbah, câu 31). 

Câu Kinh này không phải nói riêng về những 

người Thiên Chúa hay Do thái mà nó nói chung cho tất 

cả những ai có hành động giống như họ. Bởi thế, ai làm 

trái lệnh Allah  và trái với lệnh của Thiên sứ  thì y đã 

phân xử thiên hạ không theo điều Allah  đã ban xuống, 

hoặc nếu y yêu cầu điều đó để theo dục vọng của bản 

thân thì y đã tháo Islam và Iman khỏi cổ của mình cho dù 

y có khẳng định rằng y là người có đức tin. Quả thật, 

Allah Tối Cao đã chấp nhận những ai mong muốn điều 

đó và Ngài đã phủ nhận đức tin Iman của họ mặc dù họ 

cho rằng họ có đức tin.  
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Allah Tối Cao khẳng định: 

زَ ََِ مِن ﴿
ُ
زَ ََِ إَِِلَۡك َوَمآ أ

ُ
نَُّهۡم َءاَمنُواْ بَِمآ أ

َ
َُۡعُموَن أ ِيَن يَ لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ

َ
أ

ن يَۡكُفُرواْ بِهُِۖۚ 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَۡد أ ن َيَتَحاَكُمٓواْ إََِل ٱلطَّ

َ
َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ََٰل  بَعِ  ن يُِضلَُّهۡم َضَل
َ
ۡيَطَُٰن أ  [60سورة النساء: ]  ﴾٦٠ا يد  َوُيرِيُد ٱلشَّ

Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ 

đã xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã 

được ban xuống cho Ngươi và nơi điều đã được xuống 

vào thời trước Ngươi hay sao? Chúng muốn nhờ Tà 

thần xét xử công việc của chúng trong lúc chúng được 

lệnh phải tẩy chay Tà thần. Và Shaytan muốn dắt 

chúng lạc xa khỏi đạo. (Chương 4 – Annisa, câu 60). 

Bởi vì phủ nhận tà thần là trụ cột của Tawhid, 

giống như trong câu Kinh của chương Al-Baqarah nếu 

không đạt được trụ cột này thì không đạt được Tawhid. 

Và Tawhid là nền tảng của đức tin Iman, cái mà với nó 

tất cả mọi việc làm thiện tốt mang lại giá trị còn nếu 

không có nó thì tất cả mọi việc làm thiện tốt đều trở nên 

vô giá trị. 

ِ َفَقِد ٱۡستَۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ ﴿ َُٰغوِت َويُۡؤِمن  بِٱَّللَّ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطَّ
 [366:  ابلقرة سورة]  ﴾ََّل ٱزفَِصاَم لََها  

Do đó, người nào phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi 

Allah thì quả thật y đã nắm chặt sơi dây cứu rỗi 

không bao giờ đứt. (Chương 2 – Albaqarah, câu 256). 

Hiểu theo chiều ngược lại: ai phân xử và thực thi 

theo tà thần có nghĩa là người đó đã tin nơi chúng. 
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Và Allah  trách cứ những ai thực thi và chấp 

hành theo giáo luật của Allah  nhằm mục đích có lợi 

cho bản thân chứ không vì mục đích thờ phượng Ngài. 

Allah  phán: 

ۡعرُِضوَن ﴿ ِنُۡهم مُّ ۚ ِِلَۡحُكَم بَيۡنَُهمۡ إِذَا فَرِيٞق م  ِ َورَُسوَِلِ ِإَوذَا ُدُعوٓاْ إََِل ٱَّللَّ
ِعننَِي  ٤٨ ِۡ تُوٓاْ إَِِلۡهِ ُم

ۡ
َُّهُم ٱۡۡلَقُّ يَأ  [75 - 15]سورة انلور:  ﴾٤٩ِإَون يَُكن ل

Và khi chúng được gọi đến với Allah và Sứ giả của 

Ngài để Y phân xử giữa bọn chúng thì một phần tử 

trong bọn chúng lánh mặt bỏ đi. Nhưng nếu chúng 

nắm được phần phải thì chúng sẵn sàng đến gặp Sứ 

giả (Muhammad) ngay. (Chương 24 – Annur, câu 47 – 

52). 

Những kẻ đó chỉ quan tâm khi nào những điều đó 

đồng với ý thích của họ còn những gì không thuận với 

dục vọng của họ thì họ kịch liệt phản đối bởi vì họ không 

thờ phượng Allah  bằng việc để cho Thiên sứ của Ngài 

phân xử các vụ việc của họ. 

Giới luật về những ai phân xử và thực thi 

ngoài những gì Allah  ban xuống: 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َٰفُِروَن َوَمن لَّۡم َُيُۡكم ﴿ ْوَلىئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُ فَأ ََ ََ ٱَّللَّ ز

َ
سورة ] ﴾٤٤بَِمآ أ

 [11املائدة: 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì 

đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 44). 
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Câu Kinh này đã khẳng định việc phân xử và phán 

xét khác với những gì Allah  ban xuống là sự vô đức 

tin. Sự vô đức tin này có lúc thuộc dạng đại vô đức tin bị 

trục xuất khỏi tôn giáo và có lúc nó thuộc dạng tiểu vô 

đức tin không bị trục xuất khỏi tôn giáo. Điều này tùy 

theo hoàn cảnh của người phán xét và phân xử. Nếu y 

cho rằng việc phân xử và phán xét theo điều Allah  ban 

xuống là không bắt buộc hoặc xem thường giáo luật của 

Allah  và cho rằng những hệ thống luật khác do con 

người đặt ra tốt hơn, và giáo luật của Ngài không phù 

hợp với thời đại này hoặc y muốn phân xử và phán xét 

theo những gì khác với những gì Allah  ban xuống 

nhằm làm hài lòng những người vô đức tin và những 

người giả tạo đức tin, thì y là kẻ vô đức tin dạng đại bị 

trục xuất khỏi Islam. Nếu y cho rằng bắt buộc phải phân 

xử và phán xét theo những gì Allah  ban xuống nhưng 

y lại không thực thi theo thì y đáng bị trừng phạt cho việc 

nghịch đạo đó của y, đây được gọi là sự vô đức tin thuộc 

dạng tiểu. Riêng nếu một người thiếu hiểu biết trong giáo 

luật của Allah  mặc dù đã nỗ lực tìm hiểu, y có kiến 

thức sâu rộng về giáo luật nhưng phán đoán sai thì đó sự 

sai sót của con người không thể tránh khỏi, y sẽ được ban 

ân phước cho việc nỗ lực tìm kiếm lẽ đúng và sự sai sót 

của y được xí xóa và tha thứ. Và đây là giới luật đối với 

việc phán xét cho cá nhân, còn đối với các việc phán xét 

cho cộng đồng Muslin nói chung thì có sự khác biệt. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Nếu người xét xử 

là người ngoan đạo nhưng y xét xử một cách không hiểu 

biết về giáo lý của Allah  thì y thuộc cư dân nơi Hỏa 

Ngục; nếu y là người có kiến thức về giáo lý của Allah  

nhưng lại phân xử trái với điều chân lý mặc dù y thừa 
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biết đó là sai trái thì y thuộc cư dân nơi Hỏa Ngục; nếu 

phân xử vừa không công bằng vừa không có kiến thức 

giáo lý thì đáng là cư dân nơi Hỏa Ngục hơn; đây là giới 

luật đối với việc phán xét cho cá nhân. Riêng đối với việc 

phán xét về các vấn đề tôn giáo mang tính cộng đồng của 

những người Muslim như đổi điều chân lý thành điều sai 

lệch và biến điều sai lệch thành điều chân lý; đổi điều 

Sunnah thành điều Bid’ah và đổi điều Bid’ah thành điều 

Sunnah; đổi điều tốt thành điều xấu và đổi điều xấu thành 

điều tốt; ngăn cấm điều Allah  và Thiên sứ của Ngài  

bảo ban và cho phép làm điều Allah  và Thiên sứ của 

Ngài  ngăn cấm; thì đây hoàn toàn là một sắc thái khác 

với giáo luật mà Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài đã 

sắc lệnh, giáo luật mà tất các các vị Thiên sứ và tất cả các 

bề tôi của Ngài phải quay trở về với nó và Ngài là Đức 

Vua của Ngày Phán Xét cuối cùng: 

 [55سورة القصص: ] ﴾٨٨ٱۡۡلُۡكُم ِإَوَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن ََلُ ﴿

Mọi quyền xét xử đều thuộc nơi Ngài và các ngươi sẽ 

được đưa trở về trình diện Ngài. (Chương 28 – Al-

Qisas, câu 88). 

ۥ ََعَ ﴿ ِ ِِلُۡظهَِرُِ ۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َودِيِن ٱۡۡلَق  رَۡسَل رَُسوََلُ
َ
ِٓي أ ِهِۚۚ  ُهوَ ٱَّلَّ

ِيِن ُُك  ٱل 
ا  ِ َشهِيد   [55سورة الفتح: ] ﴾٢٨َوَكَفَٰ بِٱَّللَّ

Ngài là Đấng đã cử Sứ giả (Muhammad) của Ngài 

mang Chỉ đạo và Tôn giáo của Chân lý (Islam) đến để 

thắng tất cả mọi tôn giáo. Và Allah đủ làm một Nhân 

chứng (cho sự thật này). (Chương 48 – Al-Fath, câu 

28). 
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Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng ai không cho 

việc phân xử theo điều Allah  ban xuống cho vị Thiên 

sứ của Ngài là bắt buộc thì người đó là kẻ vô đức tin. Bởi 

thế ai phân xử thiên hạ theo lý riêng của bản thân y mặc 

dù y là người phân xử công bằng những không theo điều 

Allah  đã ban xuống thì y là kẻ vô đức tin (Kafir).  

Không ít người mang danh nghĩa Islam nhưng lại 

chỉ phân xử theo lề lối thông tục của họ (theo lề lối của 

các tiền nhân của họ và những người này là những người 

lãnh đạo được nhiều người đi theo) và họ thấy rằng nên 

đi theo các lề lối phân xử của những người đó mà không 

cần phải dựa theo Qur’an và Sunnah, đó là việc làm Kufr 

(vô đức tin). Quả thật, nhiều người trong nhân loại vào 

Islam nhưng vẫn đi theo lề lối thông tục xưa kia của họ; 

những người này nếu như đã biết rõ rằng chỉ được phép 

phân xử theo giáo luật của Allah  ban xuống nhưng lại 

không làm thế mà lại áp dụng giáo luật khác thì họ là 

những người vô đức tin.[ (14) 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 7 

                                           
(14)

 Minhaaj Assunnah Annabawiyah 
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Đòi quyền lập pháp và tự định đoạt 

Halal và Haram 

 

Việc thiết lập và định đoạt thống hiến pháp mà các 

bề tôi phải tuân thủ và chấp hành trong thờ phượng, giao 

tế xã hội và trong các vụ việc đời sống từ tranh chấp dân 

sự hay hình sự đều thuộc phạm vi và quyền hành của 

Allah, Đấng Tối Cao, Đâng Chủ tể của nhân loại, Đấng 

Tạo Hóa mọi vạn vật. 

ُ َربُّ ٱۡلَعَٰلَِمنَي ﴿ ۡمُر  َتبَاَرَك ٱَّللَّ
َ
ََّل ََلُ ٱِۡلَلُۡق َوٱَۡل

َ
 [63سورة األعراف : ] ﴾ ٥٤أ

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều 

thuộc nơi Ngài đó sao, thật phúc thay cho Allah, Đấng 

Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài! (Chương 7 – Al-

‘Araf, câu 54). 

Allah  là Đấng biết rõ điều gì tốt đẹp và cải thiện 

cho đám bầy tôi của Ngài và điều gì không tốt cho họ. 

Cho nên, mọi vấn đề tranh chấp, mọi vấn đề tranh luận, 

mọi vụ việc cần được giải quyết phải được đưa trở về với 

giáo luật của Ngài, Ngài phán: 

ءٖ ﴿ ََۡعتُۡم ِِف ََشۡ ُِ إََِل ٱ فَإِن تََنَٰ و ِ فَُردُّ ِ َوٱلرَُّسو َِ إِن ُكنتُۡم تُۡؤمِنُوَن بِٱَّللَّ َّللَّ
َٰلَِك َخۡۡيٞ  وِيلا  َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  َذ

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 [75سورة النساء: ] ﴾٥٩َوأ

Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với 

nhau về một vấn đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn 

đề đó trở về với Allah (Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah 

của Nabi Muhammad ) nếu các ngươi thực sự có 
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đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình tốt 

nhất. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

﴿ ِۚ ۥٓ إََِل ٱَّللَّ ءٖ فَُحۡكُمُه  [10سورة الشورى: ]  ﴾ َوَما ٱۡختَلَۡفتُۡم فِيهِ مِن ََشۡ

Và bất kỳ điều gì các ngươi không thống nhất ý kiến 

nhau thì hãy trình lên Allah quyết định. (Chương 42 

– Ash-Shura, câu 10). 

Allah  không chập nhận việc các bầy tôi của 

Ngài nhận lấy các hệ thống luật khác với hệ thống giáo 

luật Ngài, Ngài phán: 

﴿ ْ ىُؤا ۡم لَُهۡم ُۡشََك
َ
ِيِن َما لَم أ َِن ٱل  ۚ َۡشَُعواْ لَُهم م  ُ َذن  بِهِ ٱَّللَّ

ۡ
سورة ] ﴾ۡۡ يَأ

 [31الشورى: 
Hoặc phải chăng họ có những thần linh có quyền 

năng ngang hàng với Allah đã thiết lập cho họ một 

tôn giáo mà Allah không chấp thuận? (Chương 42 – 

Ash-Shura, câu 21). 

Bởi thế, ai chấp nhận một hế thống giáo luật nào 

đó ngoài hệ thống giáo luật của Allah  thì người đó đã 

làm điều Shirk với Ngài và ai làm một điều nào đó trong 

thờ phương không thuộc giáo lý của Allah  và Thiên sứ 

Ngài thì người đó đã làm điều Bid’ah; và tất cả mọi điều 

Bid’ah đều lệch lạc. Thiên sứ của Allah  nói: 

ْحَدَثَُُّّمنُّْ}
َ
ْمِرنَاُِّفُُّّأ

َ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُّ{َرد َُُّّفُهوَُُّّفِيهُُِّّلَيَْسَُُّّماَُّهَذاُّأ

“Ai bịa ra một điều gì đó mà nó không nằm trong sứ 

mạng của Ta thì y không được chấp nhận” (Albukhari, 

Muslim). 
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Trong lời dẫn riêng của Muslim: 

ْمُرنَاَُّعلَْيهُُِّّلَيَْسَُُّّعَملًَُُّّعِمَلَُُّّمنُّْ}
َ
ُّرواه مسلم.ُّ{َرد َُُّّفْهوَُُّّ،ُّأ

 “Ai làm một điều gì đó mà nó không phải là điều 

trong sứ mạng của Ta thì y không được chấp nhận” 

(Muslim). 

Những gì không được Allah  và Thiên sứ của 

Ngài  qui định thành giáo luật trong chính trị cũng như 

trong viếc phân xử mọi vụ việc của thiên hạ thì đó là luật 

của tà thần và của thời đại ngu muội Jaahiliyah. Allah  

phán: 

فَُحۡكَم ﴿
َ
ِ ُحۡكم  أ ۡحَسُن مَِن ٱَّللَّ

َ
َجَٰهِلِيَّةِ َيۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

يُوقِنُوَن  ا ل َِقۡومٖ ٱلۡ
 [61املائدة:  سورة] ﴾٥٠

Phải chăng họ mong được phân xử theo luật lệ của 

thời kỳ ngu muội? Và ai phân xử tốt hơn Allah cho 

đám người có đức tin? (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

50). 

ِ َعلَۡيهِ ِإَوزَُّهۥ لَفِۡسٞق  ﴿ َكرِ ٱۡسُم ٱَّللَّ
ِۡ ا لَۡم يُ ْ مِمَّ ُكلُوا

ۡ
ِإَونَّ  َوََّل تَأ

َيَِٰطنَي َِلُوُحوَن  ٓ ٱلشَّ ۡوِِلَا
َ
َطۡعتُُموُهۡم إِزَُّكۡم إََِلى أ

َ
ئِهِۡم ِِلَُجَِٰدلُوُكۡمُۖ ِإَوۡن أ

 .[121سورة األنعام: ] ﴾١٢١لَُمُِِّۡكوَن 

Và các ngươi chớ ăn thịt từ con vật không được 

nhân danh Allah lên nó, bởi vì đó là một sự phạm 

giới. Và quả thật Shaytan xúi giục bạn bè của nó 

tranh luận với các ngươi. Và nếu các ngươi nghe theo 
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chúng thì các ngươi sẽ trở thành những người thờ đa 

thần. (Chương 6 – Al-An’am, câu 121). 

Allah  qui định việc tuân thủ và đi theo Shaytan 

và những người bạn của chúng trong việc cho phép điều 

Ngài cấm và cấm điều Ngài cho phép là việc làm Shirk 

đối với Ngài. Tương tự, ai tuân thủ và đi theo các vị học 

giả cũng như các nhà lãnh đạo trong việc cấm điều Ngài 

cho phép và cho phép điều Ngài nghiêm cấm được xem 

là nhận lấy họ làm Thượng Đế ngoài Allah . Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ۡربَاب  ﴿
َ
ۡحبَارَُهۡم َورُۡهَبَٰنَُهۡم أ

َ
ٓواْ أ ُِ َ ِن ُدوِن ٱٱَّتَّ ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم ا م  َّللَّ

َٰه   ِمُرٓواْ إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدٓواْ إَِل
ُ
ٓ إَِلَٰهَ إَِّلَّ ُهوَۚ اُۖ ا َوَِٰحد  َوَمآ أ ا يُُِِّۡكوَن َّلَّ ۥ َعمَّ ُسبَۡحَٰنَُه
 [21اتلوبة:  سورة] ﴾ ٣١

Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công giáo làm 

Thượng Đế của chúng thay vì phải là Allah, và chúng 

nhận cả Nabi Ysa (Giê-su) con trai Maryam làm Thượng 

Đế của chúng, trong khi chúng chỉ được lệnh thờ phượng 

duy nhất một Thượng Đế, và không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Allah. Thật vinh quang và trong sạch 

cho Ngài về những gì mà chúng đã Shirk với Ngài. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 31). 

Tirmizdi và một số học giả khác có ghi rằng khi 

Thiên sứ của Allah  đọc câu Kinh này cho Udai bin 

Hatim Atta-i  thì ông ta nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

chúng tôi đâu có thờ phượng họ. Thiên sứ của Allah  

bảo: 
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{ُّ َحلَّ
َ
ُمْوَنَُّماُّأ لَيَْسََُّيِلِّْوَنُِِّلُْكِمَُّماَُّحرََّمُّالُلَُّفُتِحلِّْونَُه،َُّوَُيَرِّ

َ
الُلُّأ

ُمْونَُه؟ ُّ{َفُتَحرِّ
“Chẳng phải họ đã cho phép điều Allah nghiêm cấm 

tức họ đã bàn hành điều Halal, và họ cấm điều Allah 

cho phép tức họ đã ban hành điều Haram đó sao?” 

Udai bin Hatim  nói: Thưa, đúng như vậy. 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ُّ{ِعَباَدُتُهمُّْفَتِلَْكُّ}
“Đó chính là thờ phượng họ”. 

Việc tuân thủ và làm theo họ trong việc cho phép 

làm điều Allah  nghiêm cấm và nghiêm cầm điều Ngài 

cho phép có nghĩa là thờ phượng họ. Đó là việc làm 

Shirk thuộc dạng đại Shirk phủ nhận hoàn toàn Tawhid: 

“Không có Đấng nào đáng được thờ phượng ngoài 

Allah”. Lời Tawhid này mang nội dung rằng sự định đoạt 

điều Halal và Haram đều thuộc quyền hành của Allah . 

Những học giả nói điều này Haram và điều kia Halal 

nhưng câu nói của họ khác với giáo luật của Allah  

nguyên nhân không phải họ cố ý làm khác mà là do sai 

sót trong cách hiểu và nhìn nhận vấn đề của họ, và những 

người này mặc dù họ sai sót nhưng sai sót của họ được 

tha thứ và được ban cho ân phước vì sự nỗ lực muốn đạt 

được điều chân lý. Tuy nhiên, vẫn không được phép đi 

theo họ khi đã biết họ sai sót và trái với giáo lý của Allah 

. Nếu đi theo những học giả ngoan đạo này là điều 

không được phép thì làm sao có thể đi theo những giáo 
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luật do những con người vô đức tin và những con người 

theo chủ nghĩa vô thần thiết lập? 

Quả thật, ai đi theo những người vô đức tin có 

nghĩa là đã nhận lấy họ làm Thượng Đế ngoài Allah . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 8  

Đi theo chủ nghĩa vô thần và các 

trường phái 
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 Đi theo chủ nghĩa vô thần:  
Chủ nghĩa vô thần là những chế độ và tư tưởng 

không tin vào Thượng Đế chẳng hạn như chủ nghĩa thế 

tục, chủ nghĩa tư bản, và những chủ nghĩa khác. Nếu 

những ai thuộc các chủ nghĩa này xưng danh Islam thì họ 

thường thuộc những người Muna-fiq (ngụy tạo đức tin). 

Những người Muna-fiq lấy danh nghĩa Islam làm vỏ bọc 

bên ngoài nhưng bên trong là những kẻ vô đức tin như 

Allah Tối Cao phán: 

ِيَن َءاَمنُواْ قَالُٓواْ َءاَمنَّ ﴿ ۡواْ إََِلَٰ َشَيَِٰطينِهِۡم قَالُوٓاْ إِزَّا ِإَوذَا لَُقواْ ٱَّلَّ
ا ِإَوذَا َخلَ

َُِءوَن   [81سورة ابلقرة: ] ﴾١٤َمَعُكۡم إِنََّما ََنُۡن ُمۡستَۡه

Và khi gặp những người có đức tin, chúng nói: 

“Chúng tôi tin” nhưng khi ở riêng cùng với những tên 

Shaytan của chúng thì chúng nói: “Quả thật, chúng 

tôi theo phe của quí ngài, chúng tôi chỉ giễu cợt họ mà 

thôi”. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 14). 

بَُّصوَن بُِكۡم فَإِن ََكَن لَُكۡم َفۡتحٞ ﴿ ِيَن َيََتَ َِن ٱ ٱَّلَّ لَۡم زَُكن م 
َ
ِ قَالُوٓاْ أ َّللَّ

َٰفِرِيَن زَِصيبٞ  َعُكۡم ِإَون ََكَن لِلَۡك ْ  مَّ لَۡم نَۡستَۡحوِۡذ َعلَۡيُكۡم قَالُٓوا
َ
أ

َِن ٱلُۡمۡؤمِننَِيۚ   [131سورة النساء: ] ﴾َوَنۡمنَۡعُكم م 

Những kẻ đang dòm ngó các ngươi, khi Allah ban 

cho các ngươi một thắng lợi nào đó thì chúng bảo (các 

ngươi): “Chẳng phải chúng tôi luôn đứng về phe của 

quí vị đó sao?”. Và nếu những kẻ không có đức tin 

đạt một phần thắng lợi nào đó thì chúng bảo (với 
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những người vô đức tin): “Há chúng tôi không nắm 

ưu thế hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của 

những người tin tưởng đó sao?”. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 141). 

Những người Muna-fiq này là những người kẻ 

dối lừa: 

 Tất cả họ đều mang hai mặt: một mặt được dùng để gặp 

những người có đức tin và một mặt dùng để quay đi trở 

về với anh em vô thần của họ; họ cũng có hai cái lưỡi: 

một cái để thể hiện vỏ bọc Islam ngụy tạo của họ khi 

đứng trước những người Muslim và một cái để giải bày 

niềm vui được che giấu trong lòng của họ: Và khi gặp 

những người có đức tin, chúng nói: “Chúng tôi tin” 

nhưng khi ở riêng cùng với những tên Shaytan của 

chúng thì chúng nói: “Quả thật, chúng tôi theo phe 

của quí ngài, chúng tôi chỉ giễu cợt họ mà thôi”. 
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 14). 

Quả thật, những người này luôn phản kháng 

Qur’an và Sunnah, họ thường giễu cợt và xem thường 

những người của Qur’an và Sunnah, họ từ chối tuân thủ 

theo giáo luật được mặc khải, họ chỉ vui với kiến thức ở 

nơi họ, kiến thức mà không mang lại nhiều hữu ích ngoại 

trừ điều xấu và sự ngông cuồng. Cho nên, chúng ta thấy 

họ không bao giờ bám lấy đúng mực theo lời mặc khải 

mà chỉ có sự giễu cợt: 

ُهۡم ِِف ُطۡغَيَٰنِهِۡم َيۡعَمُهوَن ﴿ ُ يَۡستَۡهَُِئ بِهِۡم َويَُمدُّ سورة ابلقرة: ] ﴾١٥ٱَّللَّ
87] 
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Allah chế giễu lại chúng và buông cho chúng lang 

thang vớ vẩn trong sự thái quá. (Chương 2 – Al-

Baqarah, câu 15). 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc ra lệnh bảo phải 

là những người có đức tin trung thực: 

َِٰدقنَِي ﴿ َ َوُكوزُواْ َمَع ٱلصَّ ِيَن َءاَمنُواْ ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ سورة اتلوبة ] ﴾١١٩َيى

 :112] 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah 

và hãy cùng với những người chân thật và ngay 

chính. (Chương 9 – Attawbah, câu 119). 

Những đảng phái vô thần này là những đảng phái 

gây hấn bởi vì chúng là tổ chức của sự sai lệch. Chủ 

nghĩa thế tục phủ nhận các tín ngưỡng và chỉ dựa trên đời 

sống vật chất thế tục, đời sống thế tục của họ  chỉ là đời 

sống của loài vật không mang mục đích nào ngoài mục 

đích hưởng thụ vật chất. Chủ nghĩa tư bản thì chỉ biết tích 

góp của cải và đồng tiền bất chấp mọi thứ không hề có 

giới hạn Halal, Haram, không có sự thương hại và thông 

cảm cho những người nghèo, những người khó khăn; nền 

kinh tế của họ dựa trên sự cho vay lấy lại, một hình thức 

chống lại Allah  và Thiên sứ của Ngài, nó hủy hoại 

quốc gia và cá nhân, hút máu nhưng người dân nghèo. Và 

những chủ nghĩa khác thì phủ nhận sự hiện hữu của Đấng 

Tạo Hóa, kịch liệt chiến đấu với các tín ngưỡng của 

Thượng Đế, chỉ chấp nhận ý thức hệ chứ không có tín 

ngưỡng. 

Những đảng phái vô thân này đã xâm lược các 

quốc gia của những người Muslim khi những người 
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Muslim đã lơ đễnh và hời hợt rất nhiều với tôn giáo đúng 

đắn của họ. 

 Đi theo những nhóm người Jaahiliyah và 

những nhóm người phân biệt sắc tộc 

Giáo lý Islam không cho phép đi theo những nhóm 

người Jaahiliyah và những nhóm người kỳ thị sắc tộc bởi 

bản chất của Islam vốn dĩ không chấp nhận sự phân biệt 

màu da, chủng tộc, sự thành kiến vô minh và không chấp 

nhận chủ nghĩa bè phái của thời Jaahiliyah. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

زََثَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوب ا ﴿
ُ
ِن ذََكرٖ َوأ َها ٱنلَّاُس إِزَّا َخلَۡقَنَُٰكم م  يُّ

َ
أ َيى

 ِ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ
َ
ْۚ إِنَّ أ َ َعلِيٌم َوَقبَآئَِل َِلََعاَرفُٓوا َُٰكۡمۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡتَقى

َ
أ

 [12:  اْلجرات سورة] ﴾ ١٣َخبِۡيٞ 

Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa 

các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm 

cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi 

nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các 

ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của 

các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Thông Lãm và 

Am Tường mọi sự việc. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 

13).  

Thiên sứ của Allah  nói: 
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َُُّّقاتََلَُُّّمنُُِّّْمنَّاَُّولَيَْسَُُّّعَصبِيَّة ُُّّإَِلَُُّّدََعَُُّّمنُُِّّْمنَّاُّلَيَْسُّ} َُّعَصبِيَّة ََُُّّعَ
َُُّّماَتَُُّّمنُُِّّْمنَّاَُّولَيَْسُّ  رواه مسلم. {َعَصبِيَّة ََُُّّعَ

“Không phải cộng đồng tín đồ của Ta đối với ai đó 

kêu gọi đến với chủ nghĩa bè phái, không phải cộng 

đồng tín đồ của Ta đối với ai đó chiến đấu cho chủ 

nghĩa bè phái, và không phải cộng đồng tín đồ của Ta 

đối với ai đó chết trong chủ nghĩa bè phái.” (Muslim). 

ْذَهَبُُّّقَدُُّّْاللَُُّّإِنَُّّ}
َ
َاِهلِيَّةُُُِّّعبِّيَّةََُُّّعْنُكمُُّّْأ

ْ
ُُّهوَُُّّإِنََّماُّ،بِآبَائَِهاَُّوَتَعاُظَمَهاُّاْل

ْوُُّّتَِق ُُُّّمْؤِمنٌُّ
َ
ُُِّّمنُُّّْآَدمَُُّّاللُُُّّوََخلََقُُّّآَدمََُُّّبُنوَُّوانلَّاُسُّ،َُّشِق ُُّّفَاِجرٌُّأ ،ُّتَُراب 

ُّبِاتلَّْقَوى َُّعَجِِمُّإَلَّ  .رواه أبو داود والرتمذيُّ{َوَلُّفَْضَلُّلَِعَرِِبََُّعَ

“Quả thật, Allah đã lấy đi khỏi các ngươi sự tự cao tự 

đại của thời Jaahiliyah, sự tự hào về sự cao quý của 

ông cha. Quả thật, một người chỉ có thể là người có 

đức tin kính sợ (Allah) hoặc là người nghịch đạo và vô 

hạnh. Nhân loại đều là con cháu của Adam, Adam 

được tạo ra từ đất bụi; người Ả Rập không tốt hơn 

dân tộc khác ngoại trừ lòng Taqwa (sự kính sợ 

Allah)” (Abu Dawood và Tirmizdi). 

Những nhóm người này làm chia rẻ những người 

Muslim với nhau trong khi Allah  đã ra lệnh bảo phải 

đoàn kết, giúp đỡ nhau trên điều ngoan đạo và kính sợ 

Allah , cấm chia rẻ và phân biệt. Ngài phán: 
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ْ ِِبَۡبِل ﴿ ِ ََجِيع  َوٱۡعَتِصُموا ْ ٱَّللَّ ِ َوٱۡذكُ   ا َوََّل َتَفرَّقُوا ْ زِۡعَمَت ٱَّللَّ ُروا
ۡعَدآء  

َ
ۡصَبۡحتُم بِنِۡعَمتِهِۚٓ  َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنتُۡم أ

َ
لََّف َبنۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
فَأ

َٰز    [803سورة آل عمران: ] ﴾اإِۡخَو
Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam) 

mà Allah đã giăng ra cho các ngươi và chớ đừng chia 

rẽ nhau; các ngươi hãy nhớ lại hồng phúc mà Allah 

đã ban cho các ngươi, lúc các ngươi đang oán thù 

nhau thì Ngài đã kết chặt tình hữu nghị giữa trái tim 

các ngươi lại và các ngươi đã trở thành huynh đệ của 

nhau dưới hồng phúc của Ngài. (Chương 3 – Ali 

‘Imran, câu 103). 

Allah  muốn chúng ta thành một cộng đồng duy 

nhất, thành một đảng phái hợp nhất của Allah , là 

những người thành công ở nơi Ngài, nhưng thế giới 

Islam sau khi bị sự xâm lược chính trị và văn hóa của 

châu Âu thì trở nên phục tùng chủ nghĩa bè phái, phân 

biệt màu da, sắc tộc và quốc tịch. Tinh thần đảng phái 

này đã hiên ngang đứng trước Islam như là một niềm tự 

hào biến Islam thành tên gọi Jahiliyah trong khi Alalh  

đã giải thoát những người Muslim ra khỏi sự ngu muội 

đó và kêu gọi họ tri ân hồng phúc đó của Ngài. 

Người tín đồ hãy biết rằng sự phân chia đảng phái 

là một sự trừng phạt mà Allah  đã gởi xuống cho những 

ai chống lại giáo lý của Ngài và phản đối tôn giáo của 

Ngài như Ngài đã phán: 
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اب  قُۡل ﴿ َِ ن َيۡبَعَث َعلَۡيُكۡم َع
َ
ى أ ِن ُهَو ٱۡلَقادُِر ََعَ ۡو مِن ا م 

َ
فَۡوقُِكۡم أ

ۡو يَلََِۡسُكمۡ ِشيَع  
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
يَق َبۡعَضُكم ََتِۡت أ ِِ َس َبۡعٍض  ٱزُظۡر ا َويُ

ۡ
بَأ

 [17سورة األنعام: ] ﴾٦٥َكۡيَف زَُص ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلَُّهۡم َيۡفَقُهوَن 

Hãy bảo họ: “Ngài (Allah) có toàn năng gởi sự trừng 

phạt từ phía bên trên các ngươi hoặc từ dưới chân các 

ngươi hoặc Ngài sẽ bao vây các ngươi bởi nạn xung 

đột bè phái và làm cho các ngươi nếm mùi khổ của sự 

sát phạt lẫn nhau”. Hãy xem, TA đã giải thích các lời 

mặc khải bằng nhiều cách để may ra họ có thể hiểu 

được (Thông Điệp của Ngài). (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 65). 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ُتُهمََُُّّْتُْكمُُّّْلَمَُُّّْوَما} ئِمَّ
َ
َسُهمُُّّْاللَُُُّّجَعَلُُّّإِلَُُّّّاللُُِّّبِِكَتاِبُُّّأ

ْ
رواه ُّ{بَيَْنُهمُُّّْبَأ

 ابن ماجه.

“Và nếu các vị Imam của họ không áp dụng và thực 

thi theo Kinh sách của Allah thì Ngài sẽ làm cho giữa 

họ xảy ra sự xung đột.” (Ibnu Ma-jah). 

Quả thật, sự phân chia bè phái là nguyên nhân chối 

bỏ điều chân lý, chối bỏ cái lẽ phải mà người khác đang 

có giống như những người Do thái mà Allah  phán nói 

về họ: 

زَ ََِ ﴿
ُ
ٓ أ ْ زُۡؤمُِن بَِما ُ قَالُوا ََ ََ ٱَّللَّ ز

َ
ٓ أ ْ بَِما َعلَۡينَا  ِإَوذَا قِيَل لَُهۡم َءامِنُوا

ق   ِ  [58سورة ابلقرة: ] ﴾ا ل َِما َمَعُهۡم  َويَۡكُفُروَن بَِما َوَرآَءُِۥ وَُهَو ٱۡۡلَقُّ ُمَصد 
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Và khi có lời bảo họ: “Hãy tin nơi điều Allah ban 

xuống” thì họ bảo: “Chúng tôi tin nơi điều đã được 

ban xuống cho chúng tôi (Tawrah)” và họ không tin 

nơi điều nào khác sau Nó (Tawrah) trong lúc Nó 

(Qur’an) là điều xác nhận sự thật mà họ đang giữ. 

(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 91). 

Và giống như những người của thời Jaahiliyah đã 

chối bỏ điều chân lý khi nó được Thiên sứ của Allah  

mang đến nguyên nhân chỉ vì họ đi theo một cách cuồng 

tín tôn giáo của ông cha họ, Allah  phán: 

﴿ ْ لَۡفۡينَا َعلَيۡهِ  ِإَوذَا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعوا
َ
ٓ أ ْ بَۡل زَتَّبُِع َما ُ قَالُوا ََ ََ ٱَّللَّ ز

َ
ٓ أ َما

َولَۡو ََكَن َءابَآؤُُهۡم ََّل َيۡعقِلُوَن َشۡي 
َ
سورة ابلقرة ] ﴾١٧٠َيۡهتَُدوَن ا َوََّل َءابَآَءزَاۚٓ أ

 :170] 

Và khi có lời bảo họ: “Hãy tuân theo điều được 

Allah ban xuống” thì họ nói: “Không, chúng tôi sẽ 

theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đã 

làm”. Chẳng lẽ họ đi theo ngay cả khi cha mẹ của họ 

không hiểu biết gì hoặc ngay cả khi cha mẹ của họ 

không được hướng dẫn ư?! (Chương 2 – Al-Baqarah, 

câu 170). 

Và những người của các đảng phái này mong 

muốn thay thế Islam, tôn giáo mà Allah  đã ban hồng 

phúc cho nhân loại. 
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Chương 9 

Cái nhìn về vật chất của đời sống 

trần tục 
 

Có hai cái nhìn về cuộc sống: một cái nhìn theo 

chủ nghĩa đời sống vật chất thế tục và một cái nhìn còn 

lại theo điều chân lý đúng nghĩa. 

 Cái nhìn theo chủ nghĩa đời sống vật 

chất: 

Đó là tư tưởng con người chỉ giới hạn trong việc 

thu thập những hưởng thụ của cõi trần, và việc làm của y 

chỉ giới hạn cho phạm vi đó chớ y không nghĩ ngợi gì 

đến cuộc sống sau đó nên y không lao động để tích lũy và 

chuẩn bị dành cho nó cũng như chẳng thèm quan tâm đến 

tình trạng và sự việc của cuộc sống đó; y không biết rằng 

cuộc sống trần gian này chỉ là mảnh đất để trồng trọt trái 

hạt cho Đời Sau, y không biết rằng cuộc sống trần gian 

này là nơi của lao động còn cuộc sống Đời Sau là nơi của 

sự ban thưởng, y không biết rằng ai sống ở trần gian với 

việc làm ngoan đạo thì sẽ được lợi nhuận cho cả hai cõi 

và ai lơ đễnh thì sẽ thua thiệt cho cả hai. 

ۡنيَا َوٱٓأۡلِخرَ ﴿ اُن ٱلُۡمبنُِي َخِِسَ ٱلُّ َٰلَِك ُهَو ٱِۡلُِۡسَ  [11سورة اْلج: ] ﴾١١ةَۚ َذ

Thế là y thất bại ở cõi đời này và ở cõi Đời Sau. Đấy 

quả thật là một sự thua thiệt và mất mát rõ ràng. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 11). 
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Quả thật, Allah  không tạo thế giới trần gian này 

một cách vô nghĩa và phù phiếm mà Ngài tạo ra nó mang 

một ý nghĩa và giá trị vô cùng thiêng liêng; Ngài phán: 

ۚ وَُهَو ﴿  ۡحَسُن َعَمل 
َ
يُُّكۡم أ

َ
ةَ ِِلَۡبلَُوُكۡم أ ِي َخلََق ٱلَۡموَۡت َوٱۡۡلَيَوَٰ ٱَّلَّ

َُ ٱلَۡغُفورُ   [3سورة امللك : ] ﴾٢ ٱۡلَعَِي

Đấng đã tạo hóa cái chết và sự sống để xem ai trong 

các ngươi làm tốt, và Ngài là Đấng Quyền Lực, Hằng 

Tha thứ. (Chương 67 – Al-Mulk, câu 2). 

ۡرِض زِيَنة  ﴿
َ
َّ  إِزَّا َجَعلۡنَا َما ََعَ ٱَۡل ۡحَسُن ل

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
 ﴾٧ َعَمل  َها نِلَۡبلُوَُهۡم أ

 [5سورة الكهف: ]

Quả thật, TA đã làm ra mọi vật trên trái đất chỉ 

nhằm trang hoàng cho đẹp, mục đích để TA (dùng 

chúng) để thử thách xem ai trong họ (nhân loại) là 

người làm tốt nhất. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 7). 

Allah  làm ra cho cuộc sống trần gian này những 

thú vui, những hưởng thụ, những cái đẹp từ tài sản, tiền 

bạc, con cái, vật chất, quyền lực và những khoái lạc khác 

là mục đích thử thách con người để xem ai trong là người 

vượt qua cuộc thử thách tốt nhất. 

Trong nhân loại, đa số người thường giới hạn cái 

nhìn của họ, họ chỉ thấy những điều trước mắt và thường 

phủ nhận sau cuộc sống trần tục này không có cuộc sống 

nào khác. Allah  phán về suy nghĩ của những người 

này: 
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سورة األنعام: ] ﴾٢٩ۡنيَا َوَما ََنُۡن بَِمۡبُعوثنَِي َوقَالُٓواْ إِۡن ِِهَ إَِّلَّ َحيَاُتَنا ٱلُّ ﴿
55] 

Và chúng nói: “Quả thật, chẳng hề có đời sống nào 

khác ngoài đời sống trần gian này cả và không hề có 

chuyện chúng tôi được phục sinh trở lại.” (Chương 6 

– Al-An’am, câu 29). 

Allah  hứa với những ai đi theo thuyết này với 

lời phán: 

ْ بَِها ﴿ زُّوا
َ
ۡنيَا َوٱۡطَمأ ةِ ٱلُّ ْ بِٱۡۡلَيَوَٰ ِيَن ََّل يَرُۡجوَن لَِقآَءزَا َورَُضوا إِنَّ ٱَّلَّ

َٰفِلُوَن  َٰتِنَا َغ ِيَن ُهۡم َعۡن َءاَي َُٰهُم ٱنلَّاُر بَِما ََكزُواْ  ٧َوٱَّلَّ َوى
ۡ
ْوَلىئَِك َمأ

ُ
أ

 [5، 7ونس: سورة ي] ﴾٨يَۡكِسبُوَن 

Quả thật những ai không màng đến việc gặp lại TA 

(ở Ngày Sau) và họ thỏa nguyện và hài lòng với đới 

sống trần tục này và cả những kẻ không lưu tâm đến 

những lời phán của TA. Những người kẻ đó, chỗ ở 

của họ sẽ là Hỏa Ngục do hậu quả của những điều mà 

họ đã gặt hái được. (Chương 10 – Yunus, câu 7, 8). 

ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها وَُهۡم ﴿
َ
ِ إَِِلۡهِۡم أ ۡنيَا َوزِينََتَها زُوَف  َمن ََكَن يُرِيُد ٱۡۡلَيَوَٰةَ ٱلُّ

ُۖ  ١٥فِيَها ََّل ُيۡبَخُسوَن  ِ إَِّلَّ ٱنلَّاُر ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرة ْوَلىئَِك ٱَّلَّ
ُ
 أ

ا ََكزُواْ َيۡعَملُوَن  وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطلٞ   [16، 16هود:  سورة] ﴾٦مَّ

Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống 

trần tục thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và 

TA sẽ không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. Nhưng 
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họ sẽ là những kẻ không hưởng được gì ở Đời sau 

ngoài ngọn lửa nơi Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận 

thấy rằng công trình của họ nơi trần gian sẽ tiêu tan 

và việc làm mà họ đã từng làm nơi đó chỉ là vô 

nghĩa. (Chương 11 – Hud, câu 15, 16). 

Đây là lời hứa trừng phạt bao hàm tất cả những ai 

thuộc cư dân của thuyết chủ nghĩa vật chất này, dù đó là 

những người làm những việc làm của cõi Đời Sau nhưng 

với tâm niệm mong muốn lợi ích của cuộc sống cõi trần 

như những người Muna-fiq, những người Riya’ (làm các 

việc làm thiện tốt và ngoan đạo chỉ vì tiếng tăm trong 

thiên hạ); hoặc dù đó là những người ngoại đạo không có 

đức tin nơi sự phục sinh, sự phán xét cuối cùng của Ngày 

Sau như những người của lời Jaahiliyah, những người 

của các học thuyết phá hoại từ chủ nghĩa tư bản, chủ 

nghĩa thế tục và những chủ nghĩa vô thần khác, những 

người này không nhận thức được giá trị đích thực của 

cuộc sống, sự nhìn nhận về cuộc sống trần gian của họ 

chỉ giống cuộc sống của loài vật (sống để ăn, uống, vui 

chơi, hưởng thụ vật chất của thế gian rồi chết đi).  

Cái nhìn nhận về cuộc sống trần gian của những 

người này không những được ví như cái nhìn của loài vật 

mà họ còn được mô tả rằng “thậm chí còn tệ hơn cả loài 

vật” bởi vì họ đã xóa đi trí tuệ nhận thức của họ, trêu đùa 

với năng lực của họ, lãng phí thời gian của họ về những 

điều chỉ là tạm bợ cho họ và bởi vì họ không làm những 

điều dành cho cuộc sống đích thực của họ đang chờ đợi 

họ ở phía trước, cuộc sống mà họ phải sống đời sống 

trường tồn và vĩnh viễn. 
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Các loài vật, chúng không có cuộc sống mai sau 

đang chờ đợi chúng, chúng cũng không có bộ não mang 

trí tuệ để nhận thức và suy ngẫm, chúng hoàn toàn khác 

với con người, chúng chỉ sống theo bản năng vốn có của 

chúng. Như vậy, nếu con người được ban cho khối óc 

biết nhận thức, biết suy ngẫm, biết phân biệt tốt xấu và 

điều đúng sai nhưng lại chỉ biết sống theo bản năng thì 

như thế chẳng phải là còn tệ hơn cả loài vật hay sao?! 

Chính vì lẽ này mà Allah, Tối Cao và Chí Minh đã phán 

về những người đó với lời phán: 

َِٰم بَۡل ﴿ زَۡع
َ
ۡو َيۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إَِّلَّ َكٱَۡل

َ
ۡكََثَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ
َ
ۡم ََتَۡسُب أ

َ
أ

َضلُّ َسَِيلا 
َ
 [11سورة الفرقان: ] ﴾٤٤ُهۡم أ

Phải chăng Ngươi (Muhammad) đã nghĩ rằng đa số 

bọn chúng nghe hoặc hiểu ư? Thật ra chúng chẳng 

khác nào loài vật; thậm chí còn tệ hơn nữa là khác! 

(Chương 25 – Al-Furqan, câu 44). 

Quả thật, Allah  đã mô tả những người của 

thuyết này là những người không có tri thức, Ngài phán: 

ۡكََثَ ٱنلَّاِس ََّل َيۡعلَُمونَ ﴿
َ
َِن ٱۡۡلَيَوَٰةِ َيۡعلَُموَن َظَٰهِر   ٦ َوَلَِٰكنَّ أ ا م 

ۡنيَا وَُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم  َٰفِلُوَن ٱلُّ  [2، 1 سورة الروم:] ﴾٧َغ

Nhưng đa số nhân loại không biết gì cả. Họ chỉ biết 

những điều hiện diện hữu hình của đời sống trần tục 

nhưng lại vô tâm và lơ là về cuộc sống của cõi Đời 

Sau. (Chương 30 – Arrum, câu 6, 7). 

Những người này mặc dù thực tế là những người 

thuộc thành phần chuyên gia và am hiểu trong vấn đề 
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sáng chế và sản xuất như họ không đáng được mô tả là 

những người của tri thức bởi vì kiến thức của họ không 

vượt qua giới hạn hữu hình của cuộc sống thế gian. Đó là 

kiến thức còn hạn chế không xứng tầm được mô tả với 

tên gọi học giả cao quý. Bởi thế, học giả là danh từ cao 

quý để gọi những người nhận thức được Allah  và kính 

sợ Ngài như Ngài đã phán: 

﴿  ْ ُؤا َ مِۡن ِعبَادِِِ ٱۡلُعلََمى  [55سورة فاطر: ] ﴾إِنََّما ََيََۡش ٱَّللَّ

Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai hiểu 

biết mới sợ Allah. (Chương 35 – Fatir, câu 28). 

Và một trong hình ảnh thí dụ cho chủ nghĩa đời 

sống vật chất thế tục là câu chuyện của Qarun và những 

ân huệ mà Allah  đã ban cho y từ những kho tàng ngọc 

ngà châu báu. Allah  phán: 

َٰلَيَۡت ﴿ ۡنيَا َي ِيَن يُرِيُدوَن ٱۡۡلَيَوَٰةَ ٱلُّ
ۚ ِِف زِينَتِهُِۖۚ قَا ََ ٱَّلَّ َٰ قَۡوِمهِ

فََخَرَج ََعَ
ٍ َعِظيمٖ نَلَا مِۡثَل َمآ ُوِِتَ  و َحظ  َُٰروُن إِزَُّهۥ ََّلُ  [55سورة القصص: ] ﴾٧٩ َق

Rồi y (Qarun) ra ngoài gặp dân chúng phô trương vẻ 

lộng lẫy và huy hoàng của mình. Những kẻ ham muốn 

đời sống trần tục này (thấy vẻ lộng lẫy và hào nhoáng 

đó) xuýt xoa ngưỡng mộ và nói một cách thèm 

thuồng: “Ôi, ước gì mình có được những gì giống như 

Qarun. Quả thật, y đã sở hữu được cả kho báu vĩ 

đại!” (Chương 28 – Al-Qisas, câu 79). 

Những người dân của Qarun đã ao ước và khao 

khát có được kho báu vĩ đại mà Qarun đã sở hữu, đây là 

sự ham muốn đời sống vật chất trần tục. Thực trạng này 
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giống như hiện trạng của các quốc gia không phải Islam, 

những đất nước với sự phát triển và tiến bộ về công 

nghiệp và kinh tế, sự thiếu đức tin Iman khiến những 

người Muslim hướng cái nhìn đến họ bằng sự ngưỡng 

mộ, bằng sự khao khát và thèm thuồng mà không nhìn 

đến sự vô đức tin của họ cũng như không nhìn đến cuộc 

sống tồi tệ đang chờ họ ở phía trước. Cái nhìn này khiến 

người Muslim tôn vinh những người ngoại đạo, ngưỡng 

mộ họ và bắt chước theo họ trong phong cách và lề lối 

sống xấu xa và tội lỗi của họ nhưng lại không bắt chước 

họ trong sự nỗ lực, học hỏi  kiến thức để trang bị sức 

mạnh cũng như củng cố trí tuệ để phát triển trong sản 

xuất và sáng chế. 

 Cái nhìn thứ hai về cuộc sống thế tục (cái 

nhìn đúng đắn) 

Con người của cái nhìn này xem những gì tồn tại 

trong cuộc sống trần tục từ tiền bạc, của cải vật chất, 

quyền lực và mọi nguồn hữu ích khác cho cuộc sống chỉ 

là phương tiện cần thiết trợ giúp họ làm việc chuẩn bị 

cho cuộc sống Đời Sau. Đối với họ, bản chất của đời 

sống trần tục thực chất không phải là điều đáng khiến 

trách và đáng xấu hổ mà sự xấu hổ hay sự được ca ngợi 

là việc làm và hành vi của người bê tôi trong cuộc sống 

đó. Đối với họ, cuộc sống thế tục là một chiếc cầu đưa họ 

sang bên kia sông, nơi của cuộc sống cõi Đời Sau vĩnh 

hằng; nơi đó có Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Và việc được 

sống nơi Thiên Đàng chỉ có thể đạt được với những nỗ 

lực tuân lệnh Allah . 
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Như vậy, cuộc sống trần gian đích thực chỉ là nơi 

để phấn đấu: chiến đấu, dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay, 

làm điều thiện tốt vì chính nghĩa của Allah ; là thước 

đo cho cuộc chạy đua đến với điều thiện tốt và ngoan 

đạo. 

Allah Tối Cao và Công Bằng phán bảo với cư dân 

của Thiên Đàng: 

بُواْ َهنِٓي ﴿ يَّاِم ٱِۡلَاِِلَةِ ُُكُواْ َوٱۡۡشَ
َ
ۡسلَۡفتُۡم ِِف ٱَۡل

َ
سورة اْلاقة: ] ﴾ ٢٤ا بَِمآ أ

33] 

Và họ được mời gọi: Nào, quí vị hãy ăn và uống cho 

thỏa thích về những gì mà quí vị đã làm trong những 

ngày trước đây. (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 19 – 

24). 

Trong những ngày trước đây có nghĩa là những 

ngày của đời sống trần tục. 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 10  

Bùa chú 
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 Sự niệm chú: 

Tất cả sự niệm chú mà người chủ thể đọc lên để 

cầu xin sự che chở khỏi bệnh tật cũng như xua đuổi tà 

ma, được gọi là các lời thần chú. Có hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Những lời thần chú không dưới 

hình thức Shirk chẳng hạn như đọc Qur’an, hay cầu xin 

Allah  với những tên gọi và thuộc tính của Allah  

hoặc những lời tụng niệm, những lời Du-a mà Thiên sứ 

của Allah  chỉ dạy để chữa bệnh và xua đuổi tà ma hay 

giải bùa ngải. Đây là dạng thần chú được phép, bởi vì 

Thiên sứ của Allah  đã từng dùng hình thức này để 

chữa bệnh và ra lệnh bảo dùng nó. Ông  Awf bin Malik 

 nói: Trong thời Jaahiliyah chúng tôi thường dùng hình 

thức đọc những lời thần chú. Chúng tôi đã hỏi Thiên sứ 

của Allah : Thưa Thiên sứ của Allah, Người thấy thế 

nào về việc làm đó? Người nói: 

َُُّّّاْعرُِضوا} َسُُّّلَُُُّّرقَاُكمََُُّّْعَ
ْ
َقُُّّبَأ كٌُُّّفِيهُُِّّيَُكنُُّّْلَمَُُّّْماُّبِالرل  رواه مسلم.ُّ{ِْشْ

“Các ngươi hãy cho Ta biết hình thức niệm chú của 

các ngươi, không vấn đề gì đối với sự niệm chú trong 

đó không dính dấp với điều Shirk.” (Muslim). 

Học giả Assuyu-ti nói: Quả thật, các học giả đều 

đồng thuận rằng được phép dùng những lời niệm chú nếu 

như đã hội đủ ba điều kiện sau: 

- Những lời niệm chú phải là những lời phán của 

Allah , hoặc những đại danh và thuộc tính của Allah . 

(hoặc những lời Zikir và Du-a mà Thiên sứ của Allah  

chỉ dạy). 
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- Phải bằng tiếng Ả Rập hoặc bằng những lời được 

hiểu ý nghĩa của nó. 

- Phải tâm niệm và tin rằng bản thân của những lời 

niệm chú không có gây ra bất cứ tác động nào mà do 

chính quyền năng của Allah .(15) 

Hình thức niệm chú để chữa bệnh hay xua duổi tài 

ma là đọc các lời thần chú được phép rồi thổi (phun nhẹ) 

vào người bệnh hoặc vào nước rồi cho người bệnh uống; 

như một Hadith xác thực được ghi lại rằng ông Thabit 

bin Qais  nói: “Thiên sứ của Allah lấy đất ở Bathaan 

để vào trong nồi rồi Người phun nhẹ nước vào trong 

đó và đổ lên người ông” (Abu Dawood). 

Dạng thứ hai: Những lời thần chú có dính vào 

điều Shirk. Đây là những lời tụng niệm cầu xin đến ai 

(vật) khác Allah  sự lành bệnh, xua đuổi tà ma và tránh 

rủi ro, chẳng hạn như dùng các tên gọi các Thiên Thần, 

các vị Nabi hoặc những người ngoan đạo. Đây là hình 

thức thuộc dạng đại Shirk. Tương tự, dùng các lời niệm 

chú không bằng tiếng Ả Rập hoặc bằng tiếng không hiểu 

được nội dung ý nghĩa của nó thì cũng bị cấm đoán bởi vì 

có thể trong những lời sẽ là điều vô đức tin hay điều 

Shirk mà người chủ thể không hề hay biết. 

 Đeo bùa chú: Là việc đeo vào cổ của trẻ con 

những dây bùa từ sợi chỉ, khoen kim loại hoặc những vỏ 

ốc hay các đồ vật khác với tâm niệm tránh tà ma, bệnh tật 

và những rủi ro. Việc đeo bùa chú này không những chỉ 

dành cho trẻ con mà ngay cả người lớn nam và nữ; nó 

                                           
(15) Fat-hul Al-Majeed trang 135. 
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bao hàm cả việc treo các bùa chú trong nhà, trên xe cộ 

hay những nơi nào khác. 

Bùa đeo được phân thành hai dạng: 

Dạng bùa đeo thứ nhất: Viết những câu Kinh 

Qur’an hoặc các tên và các thuộc tính của Allah  rồi 

đeo lên người hay treo vào một địa điểm nào đỏ để cầu 

mong được tốt lành. 

Các học giả có hai quan điểm về giới luật đeo hay 

treo dạng bùa đeo này: 

Quan điểm thứ nhất: Được phép, đây là câu nói 

của Abdullah bin Amru bin Aas, là điều được hiểu từ 

Hadith do A’ishah thuật lại. Quan điểm này được Abu 

Jafar Al-Baaqir và Ahmad bin Hambal lựa chọn. Họ cho 

rằng Hadith cấm đeo các bùa đeo là chỉ cấm đối với bùa 

đeo dính dấp đến Shirk. 

Quan điểm thứ hai: Không được phép, đây là câu 

nói của Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, là điều được hiểu qua 

lời của Huzdaifah, Uqbah bin Amir và Ibnu A’qeem. 

Quan điểm này được tập thể các vị Taabi’een chọn lấy 

tiêu biểu như các bạn đồng hành của Ibnu Mas’ud và 

Ahmad. Và trong một lời ghi nhận khác rằng đa số các 

bạn đồng hành của Ibnu Mas’ud đã chọn lấy quan điểm 

này và những người sau này cũng thế. Họ lấy bằng chứng 

từ lời nói của Ibnu Mas’ud : Tôi đã nghe Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َقُُّّإِنَُّّ} كٌَُُّّواتلَِّولَةََُُّّواتلََّمائِمَُُّّالرل  رواه أبو داود، ابن ماجه، وأمحد.ُّ{ِْشْ
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“Quả thật, các lời thần chú, các bùa đeo và các bùa 

yêu đều là Shirk.” (Abu Dawood, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad). 

Quan điểm thứ hai là quan điểm đúng bởi ba yếu 

tố: 

 Yếu tố thứ nhất: Sự cấm đoán mang ý nghĩa bao 

quát, không có sự cụ thể nào từ ý nghĩa bao quát 

này. 

 Yếu tố thứ hai: Đóng lại các phương tiện dẫn tới 

Shirk, loại bỏ những bùa đeo không được phép. 

 Yếu tố thứ ba: Nếu đeo một thứ gì đó có ghi các 

Kinh Qur’an hay tên và thuộc tính của Allah  thì 

chắc người đeo sẽ phải mang hành vi xem Thường 

Allah  trong những lúc vào nhà vệ sinh và giải 

quyết “nhu cầu giải tỏa hằng ngày”.(16) 

Dạng bùa đeo thứ hai: Là đeo lên người các vật 

như xương, ngà, các hạt ngọc, các loại vỏ (ốc, sò), chỉ, 

móng của con vật, các bùa chú có ghi tên của các 

Shaytan, Jinn và các ký hiệu kỳ quặc. Đây là hình thức 

Haram, thuộc việc làm Shirk, bởi vì đã mong sự phúc 

lành tự vật (ai) khác Allah và các đại danh và thuộc tính 

của Ngài. Thiên sứ của Allah  nói:  

 رواه الرتمذي وأمحد.ُّ{إَِْلْهُُُِّّوِكََُُّّشْيًئاَُّتَعلََّقَُُّّمنُّْ}

“Ai đeo (treo) một thứ gì đó thì y đã phó thác cho thứ 

đó” (Tirmizdi, Ahmad). 

                                           
(16)

 Fathu Al-Majeed trang 136. 
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Có nghĩa là Allah  sẽ bỏ mặc y với thứ mà y đã 

gửi gắm niềm tin. Bởi thế, ai phó thác cho Allah  thì 

Ngài sẽ bảo vệ và che chở cho y và Ngài sẽ đến gần kền 

bên người đó, Ngài sẽ làm cho điều khó khăn thành điều 

dễ dàng cho y; còn ai phó thác và gởi gắm niềm tin vào 

các tạo vật của Ngài từ bùa chú, phương thuốc và mồ mả 

thì Ngài sẽ để mặc y với những thứ đó, những thứ mà y 

gửi gắm và phó thác nhưng chúng sẽ không thể mang đến 

điều lợi cho y cũng như không thể gây hại bất kỳ điều gì. 

Tất cả mỗi tín đồ Muslim phải duy trì và bảo vệ 

đức tin của mình khỏi những điều làm hư hại đến nó, 

không được dùng các phương thuốc đi ngược lại với giáo 

lý Tawhid, không tìm đến thầy bùa để chữa bệnh bởi vì 

họ sẽ gieo rắc bệnh hoạn vào trái tim. Và ai phó thác cho 

Allah  thì Ngài đã đủ cho y trong việc bảo hộ và che 

chở. 

Một số người đã đeo một thứ gì lên người của 

mình để phòng ngựa bệnh tật và phòng tránh tà ma bùa 

ngải cũng như tránh điều rủi ro; hoặc họ treo một thứ gì 

đó trong xe của họ, vật cưỡi của họ hay treo ở cửa nhà 

hoặc cửa tiệm của họ. Tất cả là do họ yếu đức tin Iman 

và chưa ngay chính trong Tawhid. 

 

 

Chương 11 

Thề thốt với ai (vật) khác Allah và nhờ 

vả tạo vật làm kẻ trung gian hướng tới 

Allah 
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 Thề thốt với ai (vật) khác Allah: 

Thề là sự khẳng định điều gì đó một cách chắc 

chắn bằng hình thức nhân danh một đấng nào đó được 

cho là vĩ đại và thiêng liêng. Và không ai là Đấng Vĩ đại 

và Thiêng liêng ngoài Allah  cả cho nên không được 

phép thề thốt với ai (vật) khác ngoài Ngài.  

Quả thật, các học giả đều đồng thuận rằng chỉ 

được phép thề thốt với Allah  hoăc với các tên gọi và 

thuộc tính của Ngài. Tất cả đều đồng thuận nghiêm cấm 

thề thốt với ai (vật) khác Allah  và sự thề thốt với ai 

(vật) khác Ngài là việc làm Shirk. Ibnu Umar  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

وَُُّّْكَفرََُُّّفَقدُُّّْاللُُِّّبَِغْيَُُِّّحلََفَُُّّمنُّْ}
َ
كَُُّّأ ْْشَ

َ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُّ{أ

“Ai thề với ai (vật) khác ngoài Allah thì y là kẻ vô đức 

tin hoặc là kẻ Shirk.” (Albukhari, Muslim). 

Là Shirk dạng tiểu, nhưng nếu vật được thề được 

người thề thốt tôn vinh lên đến đẳng cấp thờ phượng thì 

đó là Shirk dạng đại. Điều này giống như thực trạng của 

thời đại ngày nay, đa số người đã  thờ phượng mồ mả, họ 

tôn vinh và kính sợ những người trong mồ còn nhiều hơn 

cả Allah , nếu họ muốn khấn vái cầu xin thì họ khấn 

vái cầu xin những người đó và khi họ muốn thề thì họ thề 

với những người đó. 

Sự thề thốt là tôn vinh sự vĩ đại của thứ mà người 

chủ thể thề thốt, cho nên chỉ có Allah  mới là Đấng có 

sự vĩ đại đáng cho người bề tôi phải tôn vinh, và cho nên 
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bắt buộc người bề tôi phải thề thốt với Ngài, chỉ với một 

mình Ngài duy nhất. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

هِنٍي ﴿ ٖف مَّ
 [80سورة القلم: ] ﴾١٠َوََّل تُِطۡع ُكَّ َحلَّ

Và chớ nghe theo tất cả những tên thề thốt đê tiện. 

(Chương 68 – Al-Qlam, câu 10). 

َٰنَُكمۚۡ ﴿ يَۡم
َ
 [55سورة املائدة: ] ﴾َوٱۡحَفُظٓواْ أ

Các ngươi hãy coi chừng lời thề của các ngươi. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu  89). 

Tức hãy cẩn trọng trong việc thề thốt, chớ đừng 

tùy tiện thề thốt một cách vô tội vạ mà hãy thề thốt khi 

nào thực sự cần thiết và phải trung thực và ngay chính 

trong lời thề; bởi lẽ sự thề thốt quá nhiều hoặc dối trá 

trong lời thề là minh chứng cho việc xem thường Allah 

 và không tôn vinh Ngài. Đó là điều phủ nhận tính trọn 

vẹn và hoàn thiện của Tawhid. 

Trong một Hadith, Thiên sứ của Allah  nói rằng 

có loại người mà Allah  không nhìn mặt vào Ngày 

Phục Sinh, không tha thứ tội lỗi cho họ và họ sẽ bị trừng 

phạt đau đớn và một trong ba dạng người này là người 

lấy việc thề thốt với Allah  để làm bình phong cho việc 

dối trá và gian lận trong mua bán.(17) 

 Quả thật, Allah  đã hứa trừng phạt nghiêm khắc 

đối với những ai thề thốt một cách thái quá và quả thật 

Ngài đã mô tả những người Muna-fiq là những người 

                                           
(17) Theo Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại. 
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thường thề thốt một cách dối trá và họ không bao giờ 

thực hiện theo đúng lời thề. 

Tóm lược nội dung: 

- Cấm thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah : như 

thề với ngôi đền Ka’bah, với Thiên sứ của Allah  hoặc 

với những thứ gì khác thuộc tạo vật của Allah . Đó là 

việc làm Shirk. 

- Cấm thề thốt với Allah  về những điều dối trá 

bởi đó là việc làm đê tiện. 

- Cấm thề thốt với Allah  quá nhiều ngay cả khi 

thề thốt một cách trung thực trừ phi trong trường hợp 

thực sự cần thiết bởi vì sự thái quá trong thề thốt với 

Allah  là việc làm khinh thường Ngài. 

- Được phép thề với Allah  nếu là lời thề trung 

thực và trong trường hợp cần thiết. 

 Nhờ vả tạo vật làm kẻ trung gian hướng 

tới Allah 

Nhờ vả một vật nào đó hay một nhân vật nào đó 

làm kẻ trung gian kết nối với Allah  hay để can thiệp 

với Ngài, hoặc dùng một phương tiện nào để được đến 

gần với Allah  như Ngài đã phán: 

ِيَن َءاَمنُواْ ٱتَُّقواْ ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َ َوٱبۡ َيى  [37سورة املائدة: ] ﴾َتُغٓواْ إَِِلۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ٱَّللَّ

Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính 

sợ Allah và hãy tìm phương cách hướng về Ngài. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 35). 

Sự nhờ vả hay tìm phương tiện để đến gần 

Allah được phân thành hai dạng: 
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1- Dạng thứ nhất: Sự nhờ vả hay tìm phương tiện để 

đến gần Allah  dưới hình thức được phép, dạng này 

được phân thành các loại: 

 Loại thứ nhất: tìm phương tiện để đến gần Allah  

qua các đại danh và thuộc tính của Ngài như Ngài đã 

phán bảo điều đó: 

﴿ ُۖ ُِ بَِها ۡسَمآءُ ٱۡۡلُۡسََنَٰ فَٱۡدُعو
َ
ِ ٱَۡل ْ  َوَّلِلَّ ئِهِۚۚ  َوَذُروا ۡسَمى

َ
ِيَن يُلِۡحُدوَن ِِفٓ أ ٱَّلَّ

ۡوَن َما ََكزُواْ َيۡعَملُوَن  ََ  [151سورة األعراف: ] ﴾١٨٠َسيُۡج

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất, 

bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và 

hãy tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi 

họ sẽ lãnh đủ về tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 

180). 

 Loại thứ hai: tìm phương tiện để đến gần Allah  

qua đức tin Iman và các việc làm thiện tốt và ngoan đạo, 

như Allah Tối Cao và Ân Phúc phán về những người của 

Iman: 

ٓ إِنَّنَا َسِمۡعَنا ُمَنادِي  رَّ ﴿ ۡن بَّنَا
َ
يَمَِٰن أ ْ بَِرب ُِكۡم َف ا ُينَادِي لِۡۡلِ اَمنَّاۚ َءامِنُوا

ِ َربََّنا فَٱۡغفِۡر نَلَا ذُزُوبَنَ  ِۡر َعنَّا َسي  بَۡرارِ ا َوَكف 
َ
َنا َمَع ٱَۡل سورة ] ﴾١٩٣اتَِنا َوتَوَفَّ

 [853آل عمران: 

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật bầy tôi đã nghe 

thấy lời gọi của một vị mời gọi đến với đức tin Iman: 

“Các ngươi hãy tin tưởng nơi Thượng Đế của các 

ngươi!” và bầy tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng Đế của 

bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và xóa bỏ 

những việc làm xấu của bầy tôi và xin Ngài bắt hồn 
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của bầy tôi cùng với những người ngoan đạo. 

(Chương 3 – A’li-Imran, câu 193). 

Một bằng chứng khác như trong một Hadith mà 

Thiên sứ của Allah  đã nói về ba người lữ hành ngủ qua 

đêm trong một hang núi và đã bị kẹt trong đó do có một 

tảng đá to rơi xuống chắn cửa hang lại. Họ đã cầu xin 

Allah  cứu rỗi họ với những việc làm ngoan đạo trước 

đây của họ và Allah  đã cứu rỗi họ ra khỏi hang.(18) 

 Loại thứ ba: tìm phương tiện đến gần Allah  

bằng sự độc tôn hóa Ngài, như Nabi Yunus  đã làm: 

زَت ُسۡبَحََٰنكَ ﴿
َ
ٓ أ ََٰه إَِّلَّ ٓ إَِل ن َّلَّ

َ
لَُمَِٰت أ  [55سورة األنبياء: ] ﴾َفنَاَدىَٰ ِِف ٱلظُّ

Nhưng Y đã cầu xin từ trong những màn u tối: 

“Không có Thượng Đế đích thực ngoài Ngài, Quang 

vinh thay Ngài..” (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 87, 

88). 

 Loại thứ tư: tìm phương tiện đến gần Allah  bằng 

cách biểu hiện sự yếu đuối và tha thiết cần đến sự giúp 

đỡ của Ngài, như Nabi Ayyub  đã cầu nguyện: 

ََِٰحنَِي ﴿ رَۡحُم ٱلرَّ
َ
زَت أ

َ
ُّ َوأ َِنَ ٱلُضُّ ّن ِ َمسَّ

َ
 [53سورة األنبياء: ] ﴾٨٣أ

“Quả thật, bề tôi đã gặp nạn, và Ngài là Đấng Khoan 

Dung nhất”. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 83). 

  Loại thứ năm: tìm phương tiện đến gần Allah  

bằng cách nhờ vả đến những người ngoan đạo vẫn còn tại 

thế cầu nguyện giùm, giống như các Sahabah khi gặp 

                                           
(18)

 Nội dung câu chuyện nằm trong Hadith Sahih được ghi lại bởi 

Albukhari và Muslim. 
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cảnh khó khăn thì họ thường nhờ Thiên sứ của Allah  

cầu nguyện Allah  cho họ; và khi Thiên sứ của Allah  

qua đời thì họ thường nhờ đến người bác của Người, ông 

Abbas  cầu nguyện cho họ.(19) 

 Loại thứ sáu: Tìm phương tiện đến gần Allah  

bằng sự thừa nhận tội lỗi và sai quấy của bản thân trước 

Ngài. 

ۥٓۚ ﴿ ِ إِّن ِ َظلَۡمُت َنۡفِِس فَٱۡغفِۡر َِل َفَغَفَر ََلُ ٱلَۡغُفوُر إِزَُّهۥ ُهَو  قَا ََ رَب 
 [81سورة القصص: ] ﴾١٦ٱلرَِّحيُم 

Musa thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi đã tự 

hại bản thân mình, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi”. 

Bởi thế, (Allah) đã tha thứ cho y. Quả thật, Ngài là 

Đấng Hằng Tha thứ, Đấng rất mực Khoan dung. 
(Chương 28 – Al-Qisas, câu 16). 

2- Dạng thứ hai: Sự nhờ vả và tìm phương tiện đến 

gần Allah  dưới hình thức không được phép. Đó là nhờ 

vả những người đã chết cầu nguyện giùm hoặc nhờ vả họ 

can thiệp trong việc cầu xin ân xa nơi Allah  hay tìm 

những phương tiện đến gần Allah  bằng những sự vật 

nào đó trong tạo vật chẳng hạn như cầu xin Allah  bằng 

sự nhắc đến sự cao quý của Thiên sứ . 

Dạng nhờ vả và tìm phương tiện đến gần Allah  

dưới hình thức không được phép được trình bày cụ thể 

hơn sau đây: 

 Nhờ vả khấn vái người chết cầu nguyện Allah 

giùm là việc làm không được phép. Bởi vì người chết 

                                           
(19) Theo Hadith do Albukhari ghi lại. 
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không có khả năng cho việc cầu nguyện giống như lúc 

còn sống, và cũng không có khả năng hay bất cứ quyền 

hạn trong việc cầu xin ân xá cho ai khác; và bởi vì Umar 

bin Al-Khattaab, Mu’a-wiyah bin Abu Sufyaan và các vị 

Sahabah trong thời của hai người họ cũng những người 

đi theo con đường tốt đẹp của họ mỗi khi gặp điều khó 

khăn thì họ chỉ nhờ vả đến những người còn sống tiêu 

biểu như nhớ đến Abbas, Zubaid bin Al-Aswad, họ 

không hề nhờ vả đến Thiên sứ của Allah  dù là tại mộ 

của Người hay không phải tại mộ của Người.  

 Nhờ vả và tìm phương tiện đến gần Allah  bằng 

cách cầu xin Ngài qua sự nhắc đến sự cao quý và địa 

vị của Thiên sứ là việc làm không được phép.  

َُّجاِِهُِّعْنَدُّاللَُِّعِظْيمٌُّ} لُوْهُُِِّبَاِِهُّفَإِنَّ
َ
تْلُُمُّالَلُّفَاْسأ

َ
ُّ{إَِذاَُّسأ

“Khi nào các ngươi muốn cầu xin Allah thì hãy cầu 

xin Ngài với địa vị của Ta bởi quả thật vị trí của Ta ở 

nơi Allah rất vĩ đại” 

Đây là Hadith bịa đặt và dối trá, không mang bất 

cứ giá trị và ý nghĩa nào trong các sách của những người 

Muslim được dùng làm nên tảng giáo lý. Không ai trong 

giới học giả chuyên về Hadith ghi lại Hadith này(20). Và 

dĩ nhiên khi Hadith này không xác thực thì đó là bằng 

chứng không được phép bởi vì sự thờ phượng phải được 

dựa trên bằng chứng giáo lý xác thực. 

 Tìm phương cách đến gần Allah bằng cách 

nhân danh một tạo vật nào đó trong các tạo vật của 

Ngài. Đây là việc làm không được phép bởi vì việc 

                                           
(20) Fata-wa tổng hợp (10/319). 



 

 

Kitaab Tawhid 
111 

nhân danh mang ý nghĩa tôn sùng sự vĩ đại và thiêng 

liêng, và chỉ Allah  mới là Đấng thực sự vĩ đại và 

thiêng liêng để cho tạo vật nhân danh. Nếu ai nhân danh 

tạo vật với ý nghĩa thề thốt thì người đó đã làm điều 

Shirk như được nói trong Hadith được nêu ở phần trên, 

còn nếu ai nhân danh tạo vật để làm nguyên nhân để đến 

gần Allah  thì hãy biết rằng Allah  không qui định 

việc cầu xin tạo vật như một nguyên nhân để Ngài đáp lại 

sự cầu xin của họ, và Ngài không hề sắc lệnh điều đó cho 

bầy tôi của Ngài. 

 Tìm phượng tiện đến gần Allah qua quyền của 

tạo vật là việc làm không được phép bởi hai điều sau 

đây: 

Thứ nhất: Allah Tối Cao không bắt bản thân Ngài 

phải thực hiện một điều gì theo quyền của bất cứ một ai 

trong tạo vật của Ngài, Ngài ràng buộc bản thân Ngài 

phù hộ và che chở cho bề tôi của Ngài như là một ân 

phúc đối với những người có đức tin, những ai tin nơi 

Ngài sẽ được hưởng phúc che chở và phù hộ của Ngài. 

Ngài phán: 

ا َعلَۡينَا زَۡصُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي ﴿  [15]سورة الروم:  ﴾٤٧َوََكَن َحقًّ

Và TA (Allah) có trách nhiệm phải giúp đỡ những 

người có đức tin. (Chương 30 – Arrum, câu 47). 

Như vậy, người tuân lệnh Allah  đáng được nhận 

phần phúc này từ nơi Ngài chứ đó không phải là một sự 

đổi chác tương ứng giữa tạo vật với tạo vật. 

Thứ hai: Quyền được hưởng phúc che chở và phù 

hộ của Allah  là quyền mà Ngài đã dành riêng cho 
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người bề tôi đối với Ngài chứ không liên can đến một ai 

(vật) nào khác ngoài Ngài. Do đó, nếu ai tìm phương tiện 

qua quyền của ai (vật) nào đó thì điều đó không ràng 

buộc Ngài bất cứ điều gì. 

ائِلِْيَُّ} ُّالسَّ لَُكُِِّبَقِّ
َ
ْسأ

َ
ُّ{أ

“Với quyền của những người cầu xin, bề tôi cầu xin 

Ngài” 

Đây là Hadith không xác thực bởi trong đường dẫn 

truyền có Atiyah Al-Awfi là người kém xác thực được tất 

cả giới học giả đồng thuận về sự yếu kém của ông ta. 

Nếu là vậy thì Hadith này không được dùng để làm bằng 

chứng giáo lý trong vấn đề Aqi-dah (tín ngưỡng) quan 

trọng này. Mặt khác, đây không phải là tìm kiếm phương 

tiện đến gần Allah  bằng quyền của một nhân vật cụ thể 

nào đó mà là quyền của những người cầu xin nói chung, 

và quyền của những người cầu xin là được Allah  đáp 

lại không có nghĩa là họ có quyền ràng buộc Ngài làm 

điều đó mà đó chỉ là sự khẳng định lời hứa vinh dự của 

Ngai đối với họ, Ngài hứa với chính bản thân mình sẽ 

đáp lại lời cầu xin của ai đó thành tâm hướng về Ngài. 

Như vậy, nói đúng hơn là tìm kiếm phương tiện đến gần 

Allah  bằng lời hứa vinh dự và đích thực của Ngài chứ 

không bằng quyền của tạo vật. 

 Giới luật về việc nhờ vả và cầu xin sự 

giúp đỡ từ tạo vật 

Việc nhờ vả và cầu xin sự giúp đỡ từ tạo vật được 

phân thành hai dạng 
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Dạng thứ nhất: Việc nhờ vả và cầu xin sự giúp đỡ 

từ tạo vật về những điều nằm trong khả năng của tạo vật. 

Đây là dạng được phép. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc 

phán: 

﴿ ُۖ ِ َوٱَلَّۡقَوىَٰ  [5 :]سورة املائدة ﴾َوَتَعاَوزُواْ ََعَ ٱلَِۡب 

Hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và 

Taqwa (kính sợ Allah. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

2). 

﴿ِِِۚ ِي مِۡن َعُدو  ِي مِن ِشيَعتِهِۚ ََعَ ٱَّلَّ ََٰثُه ٱَّلَّ سورة القصص: ] ﴾ فَٱۡستََغ
87] 

Và người thuộc phe của Y (Musa) gọi Y tiếp tay để 

đánh lại kẻ địch. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 15). 

Dạng thứ hai: Việc nhờ vả và cầu xin sự giúp đỡ 

từ tạo vật về những điều chỉ thuộc về quyền năng của 

một mình Allah  chẳng hạn như cầu xin cho khỏi bệnh, 

nhờ vả giúp đỡ và phù hộ tránh khỏi hoạn nạn và tai 

ương. Đây là dạng không được phép, là hình thức đại 

Shirk.   

Quả thật, trong thời Thiên sứ của Allah , có một 

người Muna-fiq gây hại những người có đức tin, một số 

trong những người có đức tin đó nói: chúng ta hãy đến 

nhờ Thiên sứ của Allah  phù hộ chúng ta khỏi tên 

Muna-fiq này. Thế là Thiên sứ của Allah  nói: 

،َُّوإِنََّماُّيُْسَتَغاُثُّبِاللُِّ} ُّرواه الطربي.ُّ{إِنَُّهَُّلُّيُْسَتَغاُثُِِّبْ
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“Quả thật Ta không ban phúc lành mà chính Allah 

mới là Đấng ban phúc lành.” (Attabra-ni).(21) 

Thiên sứ của Allah  ghét ai đó dùng lời này nói 

về Người. Nếu như Thiên sứ  còn sống thì cũng không 

được phép cầu xin phúc lành từ Người thì nói chi đến 

việc cầu xin Người sau khi Người đã chết và nếu như 

không được phép cầu xin phúc lành từ Thiên sứ của 

Allah  thì làm sao có thể được phép cầu xin phúc lành 

từ ai khác ngoài Người. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(21) Hadith yếu. 
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PHẦN BA 

Đức tin nơi Thiên sứ của Allah và sự nhìn nhận về 

gia uyến của Người cũng như các bạn đạo của 

Người 

Chương 1 

Phải thương yêu và tôn kính Thiên sứ của Allah, cấm 

thái quá trong việc ngưỡng mộ và ca ngợi Người 

Chương 2 

Phải vâng lời và tuân thủ theo Thiên sứ của Allah 

Chương 3 

Cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah 

Chương 4 

Ân phúc gia quyến của Người 

Chương 5 

Ân phúc các bạn đạo của Người, tâm niệm đúng đắn về 

họ, họ là trường phái Sunnah và Jama’ah 

Chương 6 

Cấm xúc phạm các bạn đạo của Thiên sứ và các vị 

Imam được hướng dẫn 
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Chương 1 

Phải thương yêu và tôn kính Thiên sứ 

của Allah, cấm thái quá trong việc 

ngưỡng mộ và ca ngợi Người 

 

 Phải thương yêu và tôn kính Thiên sứ của 

Allah  

Người bề tôi trước tiên là phải thương yêu Allah 

, đó là một trong các dạng thờ phượng vĩ đại nhất, 

Allah  phán: 

َشدُّ ُحب   ﴿
َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ أ ِ  ا َوٱَّلَّ َّ ِ  [166ابلقرة :  سورة] ﴾َّلل 

Còn những người có đức tin thì hết mực yêu thương 

Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 165). 

Bởi vì Allah  là Thượng Đế ban mọi hồng phúc 

và ân huệ cho các bầy tôi của Ngài theo cách hữu hình vô 

hình. 

Sau tình yêu dành cho Allah Tối Cao và Ân Phúc 

thì người bề tôi phải yêu thương Thiên sứ của Ngài 

Muhammad  bởi vì Người là vị kêu gọi đến với Allah 
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, là vị tuyên truyền giáo luật của Ngài, giảng giải giáo 

lý của Ngài. Những người có đức tin đạt được điều tốt 

đẹp trên thế gian và cuộc sống Đời Sau đều nhờ ban tay 

của vị Thiên sứ này, không ai được vào Thiên Đàng trừ 

phi vâng lời và tuân thủ theo Người . Trong một 

Hadith, Thiên sứ của Allah  nói: 

نُُّّْاإِليَمانَُُِّّحلََوةَُُّّوََجدَُُّّفِيهُُُِّّكنََُُّّّمنُُّّْثَلٌَثُّ}
َ
َُّوَرُسوُلُُُّّاللُُُّّيَُكونَُُّّأ

ُّ َحبَّ
َ
اُّإَِْلْهُُِّّأ نُُِّّْسَواُهَما،ُِّممَّ

َ
ُُّّوَأ نُُّّْ،لِِلُُِّّإِلََُُُّّّيِبلهُُُّّلَُُّّالَْمْرءََُُُّّيِبَّ

َ
نُُّّْيَْكرَهَُُّّوَأ

َ
ُّأ

نُُّّْيَْكرَهَُُُّّكَماُّالُْكْفرُُِِّّفَُُّّيُعودَُّ
َ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُّ{انلَّارُُِِّّفُُُّّيْقَذَفُُّّأ

“Có ba điều mà nếu ai có được thì sẽ cảm nhận được 

sự ngọt ngào của đức tin Iman: thương yêu Allah và 

Thiên sứ của Ngài hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì, yêu 

thương hay không yêu thương một người đều vì 

Allah, ghét quay lại với sự vô đức tin giống như ghét 

bị ném vào trong lửa” (Albukhari, Muslim). 

Tình yêu dành cho Thiên sứ của Allah  đi theo 

sau tình yêu dành cho Allah , cả hai tình yêu này dính 

chặt với nhau một cách trước sau.  

Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُدُكمُُّّْيُْؤِمنُُُّّلَُّ}
َ
ُُّّأ ُكونََُُّّحّتَّ

َ
ُُّّأ َحبَّ

َ
هُُِِّّمنُُّّْإَِْلْهُُِّّأ َُّوانلَّاِسَُُّّوَواِلِهَُُِّّوَلِ

ْْجَِعيَُّ
َ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُّ{أ

“Không ai trong các ngươi có đức tin trọn vẹn cho 

đến khi nào Ta là người mà y thương yêu hơn cả con 

của y, cha của y và tất cả nhân loại” (Albukhari, 

Muslim). 
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Không những thế, người có đức tin phải yêu 

thương Thiên sứ của Allah  hơn cả chính bản thân 

mình, như một Hadith được ghi lại rằng Umar bin Al-

Khattaab  nói với Thiên sứ của Allah : Thưa Thiên 

sứ của Allah, quả thật Người là người mà tôi yêu thương 

hơn tất cả mọi thứ trừ bản thân mình. Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ِىُّلَُّ} ُُّّبَِيِدهَُُِّّنْفِسَُُّّواَّلَّ ُكونََُُّّحّتَّ
َ
ُُّّأ َحبَّ

َ
 {َنْفِسَكُُِّّمنُُّّْإَِْلَْكُُّّأ

“Không, chưa được. Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta 

nằm trong tay Ngài rằng Ta phải là người yêu thương 

đối với anh hơn cả chính bản thân anh nữa”. 

Thế là Umar  nói: Quả thật, Người là người mà 

tôi yêu thương hơn cả bản thân mình. 

Lúc này Thiên sứ của Allah  nói: 

 {ُعَمرُُُّّيَاُّاآلنَُّ}

“Bầy giờ mới là đích thực đó Umar!” (Albukhari). 

Như vậy, ngoài tinh yêu dành cho Allah , thì bắt 

buộc tình yêu dành cho Thiên sứ của Allah  phải hơn 

tất cả mọi thứ. 

Yêu thương Thiên sứ của Allah  là phải kính 

trọng Người, đi theo mọi mệnh lệnh và chỉ dạy của 

Người, luôn đặt lời nói của Người trên tất cả lời nói của 

mọi tạo vật, và phải tôn vinh Sunnah của Người. Học giải 

Ibnu Al-Qayyim  nói: Tất cả tình yêu và sự tôn vinh 

đối với con người chỉ được phép khi nào nó đi theo tình 

yêu và sự tôn vinh dành cho Allah , như tình yêu và sự 
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tôn vinh dành cho Thiên sứ của Allah  thật ra là sự 

hoàn thiện tình yêu và tôn vinh dành cho Allah , bởi 

quả thật cộng đồng tín đồ của Người yêu thương Người 

là để yêu thương Allah  và tôn vinh Người là để tôn 

vinh sự tối cao của Allah . Cho nên, đấy là tình yêu 

thuộc những điều bắt buộc cho tình yêu dành cho Allah 

. 

Quả thật, Allah  đã rót sự cao trọng và sự được 

cảm mến yêu thương vào người của Thiên sứ . Bởi vậy, 

không có một người phàm tục nào yêu thương và kính 

trọng người phàm tục giống như sự yêu thương và kính 

trọng của các vị Sahabah đối với Thiên sứ của Allah . 

Amru bin Al-Ass nói sau khi đã vào Islam: quả thật, 

không có người nào mà tôi căm ghét hơn Người  nhưng 

khi tôi vào Islam thì không có người nào yêu quý đối với 

tôi hơn Người cả và trong mắt tôi không ai cao trọng hơn 

Người .(22) 

Arwah bin Mas’ud nói với dân Quraish: Này hỡi 

người dân, thề bởi Allah , quả thật tôi đã từng đi gặp các 

hoàng đế và các vua chúa nhưng tôi chưa từng thấy một 

vị vua nào được quân thần và dân chúng tôn vinh như các 

bạn đạo của Muhammad đã tôn vinh Muhammad .. thề 

bởi Allah , sự tôn vinh của họ đối với y không hạn chế 

với góc nhìn nào, không khi nào y nhổ nước bọt xuống 

mà không có người trong bọn họ dùng bàn tay hứng lấy 

và lau lên mặt và ngực của mình, và khi y làm Wudu’ thì 

                                           
(22) Theo Hadith Sahih do Albukhari và Muslim ghi lại. 
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họ dường như muốn giết nhau để giành lấy phần nước dư 

lại từ Wudu’ của y.(23) 

 Cấm thái quá trong việc ca ngợi và tôn 

vinh Thiên sứ của Allah  

Thái quá có nghĩa là vượt quá giới hạn cho phép 

hay vượt quá giới hạn qui định. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب ََّل َتۡغلُواْ ِِف دِينُِكمۡ ﴿
َ
أ  [858سورة النساء: ] ﴾َيى

Hỡi người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong 

tôn giáo của các ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu 

171). Có nghĩa là chớ vượt quá mức giới hạn. 

Ý nghĩa của việc thái quá trong sự ca ngợi và tôn 

vinh Thiên sứ của Allah  là nâng Người lên vị trí được 

thờ phượng, gán cho Người những thuộc tính của thần 

linh để cầu xin phúc lành từ Người và thề thốt với Người 

thay vì cầu xin phúc lành từ Allah  và thế thốt với 

Ngài. 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cấm điều đó với 

lời: 

ْطَرِتَُُّّكَماُُّتْطُروِنُُّّلَُّ}
َ
نَاُّفَإِنََّماَُّمْرَيَم،ُّاْبنَُُّّانلََّصاَرىُّأ

َ
َُّفُقولُواَُّعْبُدهُ،ُّأ

 رواه ابلخاري.ُّ{َوَرُسوُلُُُّّاللَُُِّّعْبدُُّ

“Các ngươi chớ đừng ca ngợi Ta giống như những 

người Thiên chúa đã ca ngợi con trai của Maryam, 

bởi quả thật Ta chỉ là người bề tôi của Allah, các 

                                           
(23) Theo Hadith Sahih được thống nhất về tính xác thực của nó. 
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ngươi hãy nói: người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ 

của Ngài.” (Albukhari). 

Có nghĩa là các ngươi đừng ca ngợi Ta một cách 

thái quá, sai lệch với sự thật giống như những người 

Thiên chúa đã thái quá với Nabi Ysa (Giêsu)  khi mà 

họ đã đưa Người lên vị trí Thượng Đế, các ngươi hãy mô 

tả Ta như Thượng Đế của Ta đã mô tả Ta, đó là các 

ngươi hãy nói: người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ của 

Ngài.  

Khi một số vị Sahabah nói với Thiên sứ của Allah 

“Người là ông chủ của chúng tôi” thì Thiên sứ của Allah 

 nói: 

يِّدُُُّّ»  «َُّوَتَعاَلَُُّّتَباَركَُُّّاللُُُّّالسَّ

“Chủ là Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc”. 

Và khi họ nói “Người tốt và vĩ đại hơn chúng tôi 

rất xa” thì Người  nói: 

وُُّّْبَِقْولُِكمُُّّْقُولُوا} 
َ
ْيَطانُُُّّيَْسَتْجِريَنَُّكمَُُُّّولَُُّّقَْولُِكمَُُّّْبْعِضُُّّأ رواه ُّ {الشَّ

 أبو داود وأمحد.

“Các ngươi hãy nói với lời của các ngươi hoặc một số 

lời của các ngươi nhưng chớ tạo cơ hội cho Shaytan 

nhảy vào” (Abu Dawood và Ahmad). 

Người dân thường gọi Thiên sứ của Allah : Ôi 

Thiên sứ của Allah, ôi vị tốt nhất của chúng tôi, người 

con của ngươi tốt nhất trong chúng tôi, ôi ông chủ của tôi 

hoặc ôi người con của ông chủ chúng tôi. Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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يلَهاُّانلَّاُسُّ}
َ
ْيَطُُّّيَْسَتْجِرُكمَُُُّّولَُُّّبَِقْولُِكمُُُّّْقولُواأ نَاُّانُُّالشَّ

َ
دٌُُّّأ َُّعْبدُُُُُّّمَمَّ

َُُّّماَُّوَرُسوُلُُُّّاللُِّ ِحبل
ُ
نُُّّْأ

َ
نَْزلَِنُُّّالَِّّتَُُّّمْْنِلَِّتَُُّّفْوَقُُّّتَْرَفُعوِنُُّّأ

َ
َُّعزَُُّّّاللُُُّّأ

 رواه أمحد والنسايئ.ُّ{وََجلَُّّ

“Này hỡi người dân, các người hãy nói bằng lời của 

các người, và chớ để Shaytan sai khiến các người, Ta 

đây là Muhammad, người bề tôi của Allah và thiên sứ 

của Ngài, Ta không thích các người đưa Ta lên khỏi 

vị trí mà Allah Tối Cao đã ban cho Ta” (Ahmad và 

Annasa-i). 

Thiên sứ của Allah  ghét họ ca ngợi và tán 

dương Người với những lời này mặc dù Người đích thực 

là người tốt nhất và cao quý nhất trong nhân loại. Người 

đã cấm họ làm điều đó với Người mục đích để họ phòng 

tránh việc thái quá trong ca ngợi và tán dương Người 

đồng thời để bảo đảm sự thuần túy của Tawhid. Người đã 

chỉ dạy họ xưng hô và gọi Người với hai thuộc tính: 

người bề tôi của Allah và vị thiên sứ của Ngài. Hai danh 

từ này hay hai thuộc tính này không có sự thái quá cũng 

như không gây mạo hiểm đến đức tin. Thiên sứ của Allah 

 không thích được nâng lên khỏi vị trí mà Allah  đã 

ban cho Người. Tuy nhiên, có không ít người trong thiên 

hạ vẫn làm trái lệnh và ý của Người, họ cầu xin đến 

Người, van vái phúc lành từ nơi Người, thề thốt với 

Người, họ không còn phân biệt đâu là quyền của Allah  

và đâu là quyền của Thiên sứ , họ không còn phân biệt 

đâu là nghĩa vụ của họ đối với Allah  và đâu là nghĩa 

vụ đối với Thiên sứ của Ngài . 

 Vị trí và vai trò của Thiên sứ  



 

 

Kitaab Tawhid 
123 

Quả thật, không vấn đề gì khi chúng ta khen ngợi 

Thiên sứ của Allah  theo đúng với địa vị cao quý cũng 

như ân phúc mà Allah  đã giáo phó và ban cho Người.  

Thiên sứ của Allah  có một vị trí cao trọng mà 

Allah  đã ban cho Người, Người là người bề tôi của 

Allah , là Thiên sứ của Ngài và là người tốt nhất trong 

nhân loại. Người là Thiên sứ của Allah được cử đến cho 

toàn thể nhân loại, cho cả hai loài: con người và Jinn. 

Người là vị Thiên sứ cao quý nhất và tốt đẹp nhất trong 

các vị Thiên sứ, Người là vị Nabi cuối cùng sau Người 

không có vị Nabi nào được cử phái đến nữa, và Người  

là vị được Allah  ban cho một địa vị vô cùng vinh dự 

nơi Ngài như Ngài đã phán: 

ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمقَ ﴿
َ
ُۡمود  ام  َعَِسى أ   [55سورة اإلرساء: ] ﴾٧٩ا ا َّمَّ

Có lẽ Thượng Đế của Ngươi sẽ nhấc Ngươi lên một 

địa vị thật vinh dự đáng ca ngợi. (Chương 17 – Al-

Isra’, câu 79). 

Địa vị thật vinh dự đáng ca ngợi mà Allah  ban 

cho Thiên sứ của Allah  là: Người là người được quyền 

cầu xin ân xá cho nhân loại vào ngày Phục sinh. Đây là 

địa vị đặc biệt và vô cùng vinh dự của một mình Người 

trong khi các vị Nabi khác không có. Và Người là người 

kính sợ Allah và ngoan đạo nhất trong nhân loại. Quả 

thật, Allah  đã cấm lớn tiếng trước Người  và khen 

ngợi những ai hạ giọng khi nói chuyện với Người hoặc ở 

trước mặt Người, Ngài phán: 
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َٰتَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱنلَِّب ِ َوََّل ﴿ ۡصَو
َ
ْ أ ْ ََّل تَۡرَفُعٓوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيى

زتُۡم 
َ
ۡعَمَٰلُُكمۡ َوأ

َ
ن ََتۡبََط أ

َ
ۥ بِٱۡلَقۡو َِ َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم ِۡلَۡعٍض أ ََتَۡهُرواْ ََلُ

ْوَلىئَِك  ٢ََّل تَۡشُعُروَن 
ُ
ِ أ ََٰتُهۡم ِعنَد رَُسو َِ ٱَّللَّ ۡصَو

َ
وَن أ ِيَن َيُغضُّ إِنَّ ٱَّلَّ

ۡجٌر َعِظيٌم 
َ
ٞ َوأ ۡغفَِرة ۚ لَُهم مَّ ُ قُلُوبَُهۡم لِلتَّۡقَوىَٰ ِيَن ٱۡمتََحَن ٱَّللَّ

إِنَّ  ٣ٱَّلَّ
ۡكََثُُهۡم ََّل َيۡعقِلُوَن 

َ
ِيَن ُينَاُدوزََك مِن َوَرآءِ ٱۡۡلُُجَرَِٰت أ َ  ٤ٱَّلَّ نَُّهۡم َول

َ
ۡو أ

ُ َغُفورٞ رَِّحيمٞ  َُّهۡمۚ َوٱَّللَّ ا ل َٰ ََّتُۡرَج إَِِلۡهِۡم لَََكَن َخۡۡي  واْ َحِتَّ سورة ] ﴾٥َصََبُ
 [2اْلجرات: 

Này hỡi những người có đức tin! Chớ cất giọng của 

các ngươi cao hơn giọng nói của Nabi (Muhammad) 

và chớ lớn tiếng với Y khi nói chuyện, giống như việc 

các ngươi thường ăn nói lớn tiếng với nhau, e rằng 

việc làm của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa trong lúc 

các ngươi không nhận thấy điều đó. Quả thật những 

người hạ thấp giọng nói của họ xuống trước mặt Sứ 

giả của Allah là những người mà tấm lòng của họ đã 

được Allah rèn luyện đạt được lòng Taqwa (ngay 

chính và kính sợ Allah). Họ sẽ được tha thứ và được 

một phần thưởng vô cùng to lớn. Quả thật, những ai 

lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên ngoài nội 

phòng, thì đa số họ đều là những người thiếu suy 

nghĩ. Phải chi họ chịu khó chờ chốc lát cho đến khi 

Ngươi bước ra ngoài phòng để tiếp họ thì tốt cho họ 

hơn. Và Allah là Đấng hằng tha thứ và rất mực 

Khoan dung. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 2 - 5). 
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Imam Ibnu Katheer  nói: Đây là những câu Kinh 

mà Allah  muốn dạy lễ nghĩa và phép tắc cho những bề 

tôi có đức tin của Ngài trong việc giao tiếp, cư xử và nói 

năng với Thiên sứ của Ngài ; Ngài dạy cho họ cách 

biểu hiện sự kính trọng, nhã nhặn và lễ giáo với một vị 

Thiên sứ cao quý bằng cách là họ không được lớn tiếng 

trước mặt của Người và Ngài cấm kêu gọi và xưng hô 

Người bằng tên của Người như cách xưng hộ và kêu gọi 

những người bình thường khác trong thiên hạ mà phải 

gọi bằng chức vụ và sứ mạng của Người: Thưa Thiên sứ 

của Allah, hoặc ôi Nabi của Allah, ..  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ٓ ۚ ءَ ٱلرَُّسو َِ بَيۡنَُكۡم َكُدََعٓءِ َبۡعِضُكم َبۡعض  َّلَّ ََتَۡعلُواْ ُدََع  سورة انلور] ﴾ا

 :13] 

Các ngươi chớ đừng làm cho việc xưng hô kêu gọi 

Thiên sứ giữa các ngươi giống như cách xưng hô 

kêu gọi nhau của các ngươi. (Chương 24 – Annur, 

câu 63). 

Hãy kêu gọi và xưng hô Thiên sứ của Allah  

giống như Allah  đã gọi Người: Này hỡi Nabi, này 

hỡi Thiên sứ. 

Quả thật, chính Allah  và các Thiên thần của 

Ngài đã Salawat cho Người , và Ngài ra lệnh cho các 

bề tôi của Ngài Salawat cho Người; Ngài phán: 

ْ َصلُّواْ ﴿ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۚ َيى ِ  ٱنلَِّب 

َ َوَمَلىئَِكتَُهۥ يَُصلُّوَن ََعَ إِنَّ ٱَّللَّ
ا َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ   [66سورة األحزاب: ] ﴾٥٦تَۡسلِيما
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Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy 

Salawat và cầu xin bằng an cho Y. (Chương 33 – 

Al’Ahzab, câu 56). 

Tuy nhiên, Allah  không qui định thời điểm và 

giờ giấc cụ thể cho việc ca tụng cũng như cách thức ca 

tụng Thiên sứ của Allah . Bởi thế, những người tổ chức 

mừng sinh nhật cho Người và một ngày nào đó với tâm 

niệm rằng ngày sinh nhật của Người là ngày nên ca tụng 

và tán dương Người là việc làm Bid’ah. 

Một trong hình thức tôn kính Thiên sứ của Allah 

 là đi theo Sunnah của Người và tin rằng bắt buộc phải 

chấp hành theo sự chỉ dạy của Người, bởi lẽ Sunnah của 

Người là nền tảng giáo lý thư hai sau Qur’an. Và Sunnah 

của Người  được mặc khải xuống từ nơi Allah  như 

Ngài phán: 

 [ 3، 2سورة انلجم : ] ﴾ ٤إِۡن ُهَو إَِّلَّ وَِۡحٞ يُوَِحَٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىى ﴿

Và Y (Muhammad) không nói theo ý muốn ngẫu 

hứng của bản thân mà đích thực nó là lời mặc khải 

được mặc khải cho Y. (Chương 53 – Al-najm, câu 3, 

4). 

Bởi thế, không được phép nghi ngờ về Sunnah của 

Thiên sứ  hoặc tự ý phê bình và đánh giá xác thực, kém 

xác thực, các đường dẫn có vấn đề hoặc giảng giải ý 

nghĩa các Hadith trừ phi có kiến thức và thuộc những học 

giả am hiểu. Trong thời đại ngày nay, có rất nhiều người 

thiếu hiểu biết về Sunnah của Thiên sứ, đặc biệt là đối 

với một số thanh niên vẫn còn đang ở bậc sơ cấp của kiến 



 

 

Kitaab Tawhid 
127 

thức nhưng lại thản nhiên đánh giá và nhận xét rồi khẳng 

định Hadith này Sahih, Hadith kia yếu, họ phê bình chỉ 

trích người dẫn Hadith một cách chưa nghiên cứu và tìm 

hiểu qua các nguồn tài liệu. Đây là vấn đề rất nguy hiểm 

và tệ hại cho cộng đồng tín đồ Muslim. Do đó, họ phải 

kính sợ Allah  và phải biết dừng lại ở cấp độ hiểu biết 

của bản thân mình. 
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Chương 2 

Phải vâng lời và tuân thủ theo Thiên sứ 

của Allah  

 

Bắt buộc phải vâng lời và tuân thủ theo những gì 

Thiên sứ của Allah  ra lệnh và từ bỏ những gì Người 

ngăn cấm. Đây chính là sự chứng thực cho lời tuyên thệ 

rằng Người là Thiên sứ của Allah. 

Quả thật, Allah Tối Cao đã ra lệnh phải vâng lời 

của Người  trong nhiều câu Kinh, có lúc mệnh lệnh này 

đi cùng với mệnh lệnh vâng lời Allah , có lúc mệnh 

lệnh này đứng riêng một mình và có lúc là lời cảnh báo 

về sự trừng phạt dành cho những ai làm trái lệnh của 

Người. Allah  phán: 

ِطي﴿
َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِطيُعواْ ٱلرَُّسو ََ َيى

َ
َ َوأ  [75سورة النساء: ] ﴾ُعواْ ٱَّللَّ

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và 

tuân lệnh Thiên sứ. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

﴿ ُۖ َ َطاَع ٱَّللَّ
َ
ن يُِطِع ٱلرَُّسو ََ َفَقۡد أ  [50سورة  النساء: ] ﴾مَّ

Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã tuân lệnh 

Allah. (Chương 4 – Annisa’, câu 80). 

ِطيُعواْ ٱلرَُّسو ََ لََعلَُّكۡم تُرََۡحُوَن ﴿
َ
 [71: سورة  انلور] ﴾٥٦َوأ
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Và hãy tuân lệnh Thiên sứ mong rằng các ngươi 

được thương xót. (Chương 24 – Annur, câu 56). 

ۡو ﴿
َ
ن تُِصيبَُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِِِۚٓ أ

َ
ِيَن َُيَالُِفوَن َعۡن أ رِ ٱَّلَّ َِ َيۡح

يُِصيَبُهۡم فَلۡ
ِِلمٌ 
َ
اٌب أ َِ  [13:  سورة انلور] ﴾٦٣ َع

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh 

của Y (Thiên sứ Muhammad) nên biết rằng làm như 

thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự 

trừng phạt đau đớn. (Chương 24 – Annur, câu 63). 

Allah  đặt việc tuân lệnh và vâng lời Thiên sứ 

của Ngài  là nguyên nhân để Ngài yêu thương và tha 

thứ; Ngài phán: 

ُ َويَۡغفِۡر لَُكۡم ﴿ َ فَٱتَّبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّللَّ قُۡل إِن ُكنتُۡم َُتِبُّوَن ٱَّللَّ
ُ َغُفورٞ   [38:  سورة آل عمران] ﴾ ٣١ رَِّحيمٞ  ذُزُوبَُكۡمۚ َوٱَّللَّ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu 

thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi 

Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho 

các người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và nhân từ. 
(Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31). 

Allah  qui định rằng ai đi vâng lời Thiên sứ của 

Allah  là được hướng dẫn còn ai làm trái lệnh của 

Người thì kẻ đó là kẻ lầm lạc; Ngài phán: 

﴿ ْۚ  [71سورة انلور: ] ﴾ِإَون تُِطيُعوُِ َتۡهتَُدوا
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Và nếu các ngươi vâng lời Y (Muhammad) thì các 

ngươi sẽ được hướng dẫn. (Chương 24 – Annur, câu 

54). 

ِن ﴿ َضلُّ مِمَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ

َ
نََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
فَإِن لَّۡم يَۡستَِجيبُواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ

َُٰه بَِغۡۡيِ ُهد   َبَع َهَوى َِن ٱى ٱتَّ َٰلِِمنَي م  َ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ ِۚ إِنَّ ٱَّللَّ  ﴾٥َّللَّ
 [70سورة القصص: ]

Nhưng nếu chúng không đáp lại lời Ngươi 

(Muhammad) thì có nghĩa chúng chỉ đi theo sở thích 

của bản thân chúng mà thôi. Và còn ai lệch lạc hơn 

những kẻ chỉ biết đi theo dục vọng của bản thân thay 

vì tuân theo Chỉ Đạo của Allah. Quả thật, Allah 

không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 
(Chương 28 – Al-Qisas, câu 50). 

Allah, Đấng Tối Cao cho biết rằng ở nơi Thiên sứ 

của Allah  là một tấm gương đạo đức cũng như lối 

sống tốt đẹp cho cộng đồng tín đồ của Người, Ngài phán: 

ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ ُكۡم ِِف رَُسو َِ ٱلََّقۡد ََكَن لَ ﴿
ُ
ِ أ َ  َّللَّ ْ ٱَّللَّ ل َِمن ََكَن يَرُۡجوا

َ َكثِۡي    [31سورة األحزاب: ] ﴾٢١ اَوٱِۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللَّ

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm 

gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những 

ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và 

những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều. 
(Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21). 

Học giả Ibnu Katheer  nói: Câu Kinh thiêng 

liêng này là đại nền tảng trong việc kêu gọi đến với việc 



 

 

Kitaab Tawhid 
131 

tuân thủ vâng lời Thiên sứ của Allah  từ lời nói, hành 

động và mọi tráng thái của Người. Và Allah  Tối Cao 

ra lệnh bảo nhân loại phải noi theo gương của Thiên sứ 

về sự kiên nhẫn, nỗ lực, nhiệt quyết, kiên cường và mong 

đợi sự phù hộ từ Thượng Đế của Người trong trận chiến 

Ahzaab. 

Quả thật, Allah  đã lặp lại mệnh lệnh bảo vâng 

lời Thiên sứ của Allah  và tuân thủ theo Người khoảng 

bốn mươi lần trong Qur’an. Các linh hồn cần biết những 

gì Người mang đến cũng nhần cần phải tuân thủ theo 

Người giống như các cơ thể cần đến thức ăn và đồ uống. 

Nếu không có thức ăn và nước uống thì cơ thể sẽ phải 

chết trên thế gian này còn nếu không vâng lời Thiên sứ 

của Allah  và không tuân thủ theo Người thì linh hồn sẽ 

gặp phải sự trừng phạt mãi mãi. 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã bảo các tín đồ 

phải thực hiện và làm theo Người trong cung cách và 

nghi thức thờ phượng, Người nói: 

{ُّ َصّلِّ
ُ
ُّأ ْيُتُمْوِِنْ

َ
 رواه ابلخاري. {َصللْواَُّكَماَُّرأ

“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah theo cách các 

ngươi nhìn thấy Ta dâng lễ nguyện Salah” 

(Albukhari). 

َُّمَناِسَكُكمُّْ} ْ ُّومسلم. رواه ابلخاريُّ{ُخُذْواَُّعِّنِّ
“Các ngươi hãy lấy các nghi thức Hajj từ nơi Ta” 

(Albukhari và Muslim). 

ْمُرنَاَُّفُهَوَُّرد ُّ}
َ
 رواه مسلم. {َمْنَُّعِمَلَُّعَملًُّلَيَْسَُّعلَْيِهُّأ



 

 

Kitaab Tawhid 
132 

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là 

mệnh lệnh của Ta thì việc làm đó không được chấp 

nhận” (Muslim). 

{ُّْ ُّفَلَْيَسُِّمِّنِّ  رواه ابلخاري ومسلم. {َمْنَُّرِغَبَُّعْنُُّسنَِِّتْ
“Ai ghét Sunnah (đường lối) của Ta thì người đó 

không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta” (Albukhari, 

Muslim). 

Còn có rất nhiều Hadith khác nữa cho thấy Thiên 

sứ của Allah  ra lệnh bảo phải thực hiện và làm theo sự 

chỉ dạy và hướng dẫn của Người cũng như phải tránh xa 

những điều Người ngăn cấm. 
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Chương 3 

Cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên 

sứ của Allah  

 

Allah Tối Cao sắc lệnh cho các cộng đồng tín đồ 

của Thiên sứ Muhammad  Salawat cho Người khi Ngài 

phán: 

ْ َصلُّواْ ﴿ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۚ َيى ِ  ٱنلَِّب 

َ َوَمَلىئَِكتَُهۥ يَُصلُّوَن ََعَ إِنَّ ٱَّللَّ
ا   [66سورة األحزاب: ] ﴾٥٦َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيما

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy 

Salawat và cầu xin bằng an cho Y. (Chương 33 – 

Al’Ahzab, câu 56). 

Ý nghĩa của Salawat: Allah  Salawat cho Thiên 

Sứ  có nghĩa là Ngài khen ngợi Người với các Thiên 

Thần và Ngài ban phúc lành cho Người ; các Thiên 

Thần Salawat cho Người  là cầu nguyện phúc lành cho 

Người; và con người Salawat cho Người  là cầu xin 

phúc lành và bằng an cho Người. 

Trong câu Kinh này, Allah  cho biết về vị trí cao 

quý của người bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài rằng 

Người sẽ được Ngài ca ngợi và tuyên dương ở nơi các 

Thiên Thần cận kề Ngài; Người được các Thiên Thần cầu 

nguyện cho Người; sau đó, Allah  bảo những người của 

thế giới bên dưới phải cầu xin bằng an và phúc lành cho 

Người .  
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Như vậy, Thiên sứ của Allah  được sự cầu phúc 

của những người ở trên trời và những người ở dưới trái 

đất. 

Salawat cho Thiên sứ của Allah  là nói: 

ُّالُلَُّعلِْيِهُّوََسلَّمَُّ  َصَّلَّ

Sollolo-hu-alayhi-wasallamُّ
Cầu xin bằng an và phúc lành cho Người! 

Việc Salawat cho Thiên sứ của Allah  được qui 

định ở nhiều chỗ có lúc mang tính bắt buộc và có lúc 

mang tính khuyến khích cao (Sunnah Mu-akkadah). Học 

giả Ibnu Al-Qayyim  nói trong cuốn sách của ông 

“Jala’ Al-Ifhaam” rằng có bốn mươi mốt chỗ được qui 

định Salawat cho Thiên sứ của Allah . Ông bắt đầu với 

lời của ông: “Chỗ đầu tiên: là chỗ quan trọng nhất và bắt 

buộc, đó là Salawat ở phần Tashahhud cuối của lễ 

nguyện Salah” – quả thật, các học giả đều đồng thuận 

rằng giáo lý qui định Salawat cho Thiên sứ của Allah  

trong Tashahhud cuối nhưng họ bất đồng quan điểm về 

tính bắt buộc của nó trong nghi thức này. Sau đó, ông đã 

một số chỗ khác cho việc Salawat: như trong Du-a 

Qunut, trong các bài thuyết giảng như bài thuyết giảng 

thứ sáu, thuyết giảng ngày Eid, thuyết giảng cho lễ 

nguyện Salah cầu mưa, trong Du-a (cầu nguyện), khi 

bước vào và bước ra Masjid, khi nhắc đến Thiên sứ , .. 

và ông đã đề cập đến nhiều lợi ích và trái quả của việc 

Salawat cho Thiên sứ của Allah , ông đã đưa ra bốn 

mươi điều hữu ích về việc làm đó.  
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Và một số điều tiêu biểu trong những điều hữu ích 

của việc Salawat cho Thiên sứ của Allah  mà học giả 

Ibnu Qayyim  nói: 

 Thực thi theo lệnh của Allah Tối Cao. 

 Người Salawat cho Thiên sứ của Allah  một lần 

Allah  Salawat cho người đó mười lần. 

 Salawat cho Thiên sứ của Allah  là nguyên nhân 

được Người cầu xin ân xá vào Ngày Phục sinh. 

 Salawat cho Thiên sứ của Allah  là nguyên nhân 

được tha thứ tội lỗi. 

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị 

Thiên sứ cao quý và nhân từ của Ngài. 

ُّالُلَُّعلِْيِهُّوََسلَّمَُّ  َصَّلَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kitaab Tawhid 
136 

Chương 4 

Ân phúc gia quyến của Người 

 

Ahlu Al-Bait là những người trong gia quyến của 

Thiên sứ , những người mà giáo lý qui định không 

được phép ăn phần bố thí Sadaqah. Họ gồm gia tộc của 

Ali, gia tộc của Ja’far, gia tộc của A’qeel, gia tộc của 

Abbas, gia tộc Al-Harith bin Abdul-Mutalib, cùng các 

người vợ và con cái của Thiên sứ . Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

﴿ ُ َِرُكۡم  إِنََّما يُرِيُد ٱَّللَّ ۡهَل ٱۡۡلَۡيِت َوُيَطه 
َ
هَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ ِۡ ِِلُ

 [33سورة األحزاب: ] ﴾٣٣ا َتۡطهِۡي  

Hỡi người nhà của Nabi, thật ra, Allah chỉ muốn xóa 

điều nhơ nhuốc khỏi các ngươi và tẩy sạch các ngươi 

thành những người hoàn toàn trong sạch thanh 

khiết. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 33).  

Imam Ibnu Katheer  nói: ]Không phải nghi ngờ 

gì nữa trong việc suy ngẫm về Qur’an rằng những người 

vợ của Thiên sứ đều nằm trong câu Kinh này (tức là 

người nhà của Nabi ). Cũng chính vì lẽ này, Allah đã 

phán sau đó: 

َ ََكَن َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتَلَٰ ِِف ُبيُوتُِكنَّ مِۡن ﴿ ِ َوٱۡۡلِۡكَمةِ  إِنَّ ٱَّللَّ َءاَيَِٰت ٱَّللَّ
ا َخبِۡياا   [31سورة األحزاب: ] ﴾٣٤لَِطيفا

Và hãy ghi nhớ những điều nằm trong các Lời mặc 

khải đã được đọc ra trong nhà của các ngươi (những 
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người vợ của Thiên sứ) và điều khôn ngoan đúng đắn. 

Quả thật, Allah rất mực Tinh tế và Am tường (mọi sự 

viêc). (Chương 33 – Al-Ahzaab, câu 34). 

Có nghĩa là các ngươi (hỡi những người vợ của 

Nabi) hay ghi nhớ những điều được Allah  ban xuống 

cho vị Thiên sứ của Ngài  trong nhà của các ngươi từ 

Qur’an và Sunnah.  

Qata-dah và những người khác nói: Các nàng hãy 

ghi nhớ ân huệ này, điều đặc ân chỉ dành riêng cho các 

nàng trong khi những người khác trong nhân loại không 

có, đó là sự mặc khải được ban xuống trong nhà của các 

nàng mà không phải là nhà của ai khác trong nhân loại. 

A’ishah  người phụ nữ trung trực con gái của người 

đàn ông trung trực Abu Bakr Assiddeeq  là người diễm 

phúc nhất về ân huệ này; bởi quả thật lời mặc khải không 

được ban xuống cho Thiên sứ của Allah  ngay trên 

giường của người phụ nữ nào ngoài bà cả như Thiên sứ 

của Allah  đã nói. Một số học giả nói: bởi vì Thiên sứ 

của Allah  không cưới người phụ nữ nào con trinh 

nguyên ngoài A’ishah cả, và chưa từng có người đàn ông 

nào nằm ngủ với A’ishah trên giường của bà ngoài Thiên 

sứ của Allah  cả (ý nói bà A’ishah chừa từng có chồng 

trước khi làm vợ Thiên sứ của Allah). Bởi thế, những 

người vợ của Thiên sứ là những người Ahlu Al-Bait (gia 

quyến của Người ) thì những người họ hàng thân tộc 

của Người lại càng đáng liệt vào danh từ nay hơn[. 

Những người của phái Sunnah và Jama’ah đều yêu 

quí và kính trọng những người trong gia quyến của Thiên 

sứ , và họ luôn ghi nhớ và lưu giữ lời di ngôn của 
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Thiên sứ  về họ khi Người nói vào ngày Ghudair Kham 

(địa danh): 

ْهُلُّ}
َ
ُرُكمُُُّّبَيِّْتُُّّوَأ َذكِّ

ُ
ْهلُُِِّّفُُّّاللَُُّّأ

َ
ُرُكمُُُّّبَيِّْتُُّّأ َذكِّ

ُ
ْهلُُِِّّفُُّّاللَُُّّأ

َ
ُّبَيِّْتُُّّأ

ُرُكمُُّ َذكِّ
ُ
ْهلُُِِّّفُُّّاللَُُّّأ

َ
 رواه مسلم.ُّ{بَْيِّتُُّّأ

“Và gia quyến của Ta, Ta nhắc các ngươi nhớ đến 

Allah về gia quyến của Ta, Ta nhắc các ngươi nhớ 

đến Allah về gia quyến của Ta, Ta nhắc các ngươi 

nhớ đến Allah về gia quyến của Ta.” (Muslim). 

Phái Sunnah và Jama’ah yêu thương và quí trọng 

những người trong gia quyến của Thiên sứ  bởi đó là 

tình yêu và quí trọng dành cho Thiên sứ . Nhưng điều 

đó phải kèm theo điệu kiện rằng những người trong gia 

quyến của Thiên sứ  phải là những người đi theo 

Sunnah của Người  một cách ngay chính chẳng hạn 

như Abbas  và con cháu của ông, Ali  và thế hệ con 

cháu của ông, ...; còn những ai đi ngược lại với Sunnah 

của Người hoặc không ngay chính trong tôn giáo của 

Allah  thì không được phép kính trọng và yêu quí họ 

cho dù những người đó thuộc những người thân thích của 

Người . 

Bởi thế, sự nhìn nhận của phái Sunnah và Jama’ah 

về những người thuộc gia quyến của Thiên sứ  (Ahlu 

Al-Bait) là một sự nhìn nhận công bằng, chính trực. 

Những người của phái Sunnah và Jama’ah chỉ yêu quí 

những người của tôn giáo và ngay chính trong đức tin, họ 

hoàn toàn vô can với những ai làm trái với Sunnah của 

Thiên sứ  cũng như những ai lệch khỏi tôn giáo của 
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Người cho dù người đó thuộc thành phần gia quyến của 

Người  đi chăng nữa. 

Như vậy, việc thuộc gia quyến của Thiên sứ  và 

dòng họ thân thích của Người không mang lại bất cứ điều 

hữu ích nào cho con đường ngay chính trên tôn giáo của 

Allah  cả. Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Khi câu 

Kinh: ﴿ َقَۡربنِي
َ
ۡر َعِشَۡيتََك ٱَۡل ِِ ز

َ
﴾٢١٤َوأ  Và Ngươi (Muhammad) 

hãy đi cảnh báo bà con thân tộc của Ngươi (Chương 

26 – Ash-Shu’ara’, câu 214) thì  Thiên sứ của Allah  

đứng lên nói:  

َُُّّمْعَِّشَُُّّيَا} واُّ،قَُريْش  ْنُفَسُكْم،ُّاْشَْتُ
َ
ْغِنُُّّلَُُّّأ

ُ
ُّيَاَُّشيًْئا،ُّاللُُِّّمِنََُُّّعْنُكمُُّّْأ

َُُّّعْبدُُِّّبَِنُّ ْغِنُُّّلََُُّّمَناف 
ُ
َُّعْبدُُِّّْبنََُُّّعبَّاُسُُّّيَاَُّشْيًئا،ُّاللُُِِّّمنََُُّّعْنُكمُُّّْأ

لِِبُّ ْغِنُُّّلَُُّّالُْمطَّ
ُ
ةََُُّّصِفيَّةَُُُّّويَاَُّشيًْئا،ُّاللُُِِّّمنََُُّّعْنَكُُّّأ ُّلَُُّّاللَُُِّّرُسولَُُِّّعمَّ

ْغِنُّ
ُ
د ُُّّبِْنَتُُّّفَاِطَمةَُُُّّويَاَُّشْيًئا،ُّاللُُِِّّمنََُُّّعْنِكُُّّأ ُِّمنُُِّّْشْئِتَُُّّماَُّسلِيِنُُُُّّمَمَّ

ْغِنُُّّلََُُّّماِلُّ
ُ
 رواه ابلخاري.ُّ{َشيًْئاُّاللُُِِّّمنََُُّّعْنِكُُّّأ

“Này hỡi người dân Quraish,  các người hãy mua bản 

thân của các người, Ta không thể mang lại bất cứ 

điều lợi nào cho các người ở nơi Allah cả; hỡi dòng họ 

Abdul-Manaaf, Ta không thể mang lại bất cứ điều lợi 

nào cho các người ở nơi Allah cả; hỡi Abbas con trai 

của Abdul-Mutalib, Ta không thể mang lại bất cứ 

điều lợi nào cho người ở nơi Allah cả; hỡi Safiyah 

người cô của Thiên sứ của Allah, Ta không thể mang 

lại bất cứ điều lợi nào cho người ở nơi Allah cả;  hỡi 

Fatimah con gái của Muhammad, con hãy xin Ta bất 

cứ điều gì con muốn từ tiền bạc và tài sản của Ta 
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nhưng Ta không thể giúp ích được gì cho con ở nơi 

Allah cả.” (Albukhari). 

Trong một Hadith khác, Thiên sứ của Allah  nói: 

َُُّّوَمنُّْ}
َ
أ عُُّّْلَمَُُّّْعَملُهُُُّّبِهَُُِّّبطَّ  رواه مسلم.ُّ{نََسُبهُُُّّبِهُُِّّيُْْسِ

“Và ai chậm chạp trong việc làm ngoan đạo thì gia tộc 

và thân thế của y chẳng giúp ích được gì cho y trong 

việc chạy nhanh (để tìm bấc cấp cao ở nơi Allah vào 

Ngày Sau)” (Muslim). 

Những người của phái Sunnah và Jama’ah vô can 

với đường lối của những người Ra-fidhah, họ đã thái quá 

trong vấn đề nhìn nhận một số thành phần trong gia 

quyến của Thiên sứ  và họ cho rằng những người đó là 

những người có cấp độ như Thiên sứ  hoặc hơn thế 

nữa. Những người của phái Sunnah và Jama’ah vô can 

với đường lối của những người Nawa-sib, những người 

này đem lòng hận thù với gia quyến của Thiên sứ (Ali) 

và luôn xúc phạm đến họ. Và Những người của phái 

Sunnah và Jama’ah cũng vô can với đường lối của những 

người Bid’ah, những người lệch lạc, họ đã đưa những 

người trong gia quyến của Thiên sứ  thành thần linh 

ngang hàng với Allah . 

Như vậy, những người của phái Sunnah và 

Jama’ah trong vấn đề này hay trong những vấn đề khác 

đều đi trên đường lối chính trực, đúng đắn với giáo lý và 

Sunnah của Thiên sứ , họ không thái quá trong việc 

nhìn nhận gia quyến của của Thiên sứ . Quả thật, vị thủ 

lĩnh của những người có đức tin Ali bin Abu Talib  đã 

muốn thiêu đốt những người đã thái quá bằng lửa, và 



 

 

Kitaab Tawhid 
141 

Ibnu Abbas  cũng đồng thuận cho việc giết những 

người đó nhưng ông thấy nên giết họ bằng kiếm thay vì 

bằng lửa. Ali Abu Talib  đã cho đòi cái đầu của 

Abdullah bin Saba’ (kẻ đầu đảng của nhóm thái quá) 

nhưng hắn ta đã trốn mất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 5 
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Ân phúc các bạn đạo của Người, tâm 

niệm đúng đắn về họ, họ là trường phái 

Sunnah và Jama’ah 

 

Sahabah (các bạn đạo) của Thiên sứ  là những ai 

gặp được Người và có đức tin nơi Người và chết trong 

đức tin đó.  

Điều bắt buộc phải nhìn nhận về họ rằng họ là 

những người tốt nhất trong cộng đồng tín đồ, thế kỷ của 

họ là thế kỷ tốt nhất. Họ đã đồng hành với Thiên sứ của 

Allah  trong chinh chiến, trong gánh vác trách nhiệm 

giáo lý và tuyên truyền cho những ai sau họ. Quả thật, 

Allah  đã khen ngợi họ trong Kinh sách của Ngài, Ngài 

phán: 

َبُعوُهم ﴿ ِيَن ٱتَّ زَصارِ َوٱَّلَّ
َ
لُوَن مَِن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱَۡل وَّ

َ
َٰبُِقوَن ٱَۡل َوٱلسَّ

َٰتٖ رَِِّضَ ٱ بِإِۡحَسَٰنٖ  َعدَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ ََتۡرِي ََتۡتََها  َّللَّ

َُٰر  زَۡه
َ
بَد  ٱَۡل

َ
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيُم اۚ َخَِٰلِيَن فِيَهآ أ  [111سورة اتلوبة: ]  ﴾١٠٠َذ

Và những người tiên phong trong số những người 

Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến 

Madinah) và những người Al-Ansar (cư dân 

Madinah) cùng với những ai theo đường lối tốt đẹp 

của họ thì sẽ được Allah hài lòng và tất cả họ sẽ hài 

lòng về Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ các ngôi 

vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 

họ sẽ ở trong đó đời đời. Đấy là một sự thành đạt vĩ 

đại. (Chương 9 – At-Tawbah, câu 100). 
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﴿ َ َُٰهۡم َّمُّ ارِ رََُحَآءُ بَيۡنَُهۡمُۖ تََرى آءُ ََعَ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱَّلَّ ٞد رَُّسو َُ ٱَّللَّ مَّ
َِن  ا يَََۡتُغوَن فَۡضل  م  د  ا ُسجَّ ع  ُۖ ُركَّ َٰز ا ِ َورِۡضَو ِۡن   ٱَّللَّ ِسيَماُهۡم ِِف وُُجوهِهِم م 

ۡخَرَج 
َ
ۡرٍع أ ََ جنِيِل َك َٰةِ  َوَمثَلُُهۡم ِِف ٱۡۡلِ َٰلَِك َمثَلُُهۡم ِِف ٱَلَّۡوَرى ُجودِ  َذ ثَرِ ٱلسُّ

َ
أ

ۥ َف َشۡط  اَع ِِلَغِيَظ ُه رَّ َُّ ۚ ُيۡعِجُب ٱل َٰ ُسوقِهِ ۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوىَٰ ََعَ  اَزَرُِ
ۡغفَِرة   َٰلَِحَِٰت مِۡنُهم مَّ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱَّلَّ اَر  وََعَد ٱَّللَّ بِهُِم ٱلُۡكفَّ

ا َعِظيَم ا  ۡجرا
َ
 [32سورة الفتح: ] ﴾٢٩َوأ

Muhammad là sứ giả của Allah. Và những ai đi theo 

y thì rất nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng 

rất thương xót lẫn nhau. Ngươi (Muhammad) sẽ thấy 

họ cúi đầu và quỳ lạy (Allah) vì họ muốn tìm kiếm 

hồng phúc và sự hài lòng nơi Allah. Dấu vết của họ 

nổi trên gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ 

phục. Đó là hình ảnh của họ (được mô tả) trong Kinh 

Tawrah; và hình ảnh của họ thì như một hạt giống 

đâm ra chồi và trở thành cứng, và dày đặc và đứng 

thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát lòng 

người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có 

đức tin thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần 

thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin và làm 

việc thiện. (Chương 48 – Al-Fath, câu 29). 

َٰلِهِۡم يَََۡتُغوَن ﴿ ۡمَو
َ
ْ مِن دَِيَٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِيَن أ لِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ٱَّلَّ

َ َورَُسوََلُ  وَن ٱَّللَّ َٰز ا َويَنُصُ ِ َورِۡضَو َِن ٱَّللَّ ْوَلىئَِك ُهُم فَۡضل  م 
ُ
ۥٓۚ أ

َِٰدقُونَ  يَمََٰن مِن َقۡبلِهِۡم ُُيِبُّوَن َمۡن  ٨ ٱلصَّ اَر َوٱۡۡلِ ِيَن َتبَوَُّءو ٱلَّ
َوٱَّلَّ
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ى  وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن ََعَ
ُ
آ أ ِمَّ َهاَجَر إَِِلۡهِۡم َوََّل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِهِۡم َحاَجة  م 

 ۚ زُفِسهِۡم َولَۡو ََكَن بِهِۡم َخَصاَصةٞ
َ
ْوَلىئَِك ُهُم  أ

ُ
َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۚ فَأ

 [5،5سورة اْلرش: ] ﴾٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

Dành cho những người Muhajir nghèo khó vốn đã bị 

trục xuất khỏi nhà cửa của họ và bị tước đoạt tài sản 

để tìm thiên phúc và sự hài lòng của Allah và họ đã 

ủng hộ Allah và Sứ giả của Ngài. Họ đích thực là 

những người chân thật. Và những người đã có nhà 

cửa và có đức tin trước họ đã yêu thương những ai di 

cư đến với họ, trong lòng họ thật sự không cảm thấy 

một điều gì về những gì mà họ đã cho đi. Họ đã dành 

ưu tiên cho những người Muhajir hơn chính bản thân 

họ mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn không 

kém. Và ai giữ được lòng mình khỏi tham lam thì họ 

là những người sẽ thành công. (Chương 59 – Al-

Hashr, câu 8, 9). 

Trong các câu Kinh trên, Allah  đã khen ngợi 

những người Muhajir (dân di cư từ Makkah đến 

Madinah) và những người Ansaar (dân Madinah). Ngài 

mô tả họ là những người luôn tiên phong làm điều tốt và 

ngoan đạo, Ngài cho biết rằng Ngài đã hài lòng về họ và 

đã chuẩn bị cho họ những khu vườn tốt đẹp nơi Thiên 

Đàng, Ngài mô tả họ là những người luôn biết yêu 

thương lẫn nhau nhưng rất nghiêm khắc với những kẻ vô 

đức tin, Ngài mô tả họ là những người rất nhiều lễ 

nguyện Salah và có con tim lương thiện, họ được biết đến 

là những người luôn tuân mệnh Allah  bằng cả đức tin 

Iman. Allah  đã lựa chọn họ làm những người bạn đạo 
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đồng hành với vị Nabi của Ngài để chống lại kẻ thù vô 

đức tin của Ngài, Ngài đã mô tả những người Muhajir đã 

rời bỏ quê hương, tài sản của họ chỉ vì Ngài, vì ủng hộ 

cho tôn giáo của Ngài và vị muốn tìm ân phúc và sự hài 

lòng ở nơi Ngài, và họ đã trung thực trong tất cả những 

việc làm đó; Ngài mô tả những người Ansaar là những 

người dân của bản xứ Madinah, nơi của Hijrah (nơi của 

cuộc dời cư đến), họ đã hết lòng giúp đỡ những người di 

cư đến với họ bằng cả đức tin trung thực, họ đã yêu 

thương những người anh em đồng đạo của họ từ Makkah 

đến một cách rất chân thành, họ tình nguyện chia sẻ tài 

sản, nhà cửa và tất cả mọi thứ với những anh em đồng 

đạo của họ một cách không chút do dự mặc dầu họ cũng 

khó khăn không kém. Với tất cả những hình ảnh đó của 

họ, những người Muhajir và Ansaar, mang lại sự thành 

công to lớn cho họ. 

Đây là một số ân phúc nói chung của họ, còn riêng 

ở mỗi con người họ thì có những ân phúc và sự tốt đẹp 

khác vượt trội lẫn nhau. Tuy nhiên, tất cả họ đều được sự 

hài lòng nơi Allah  bởi vì họ là những người tiên phóng 

đến với Islam, tiên phóng trong chiến đấu vì chính nghĩa 

của Islam và tiên phong trong cuộc dời cư đến với Islam. 

 Những vị tốt nhất trong các Sahabah của 

Thiên sứ :  

Những vị tốt đẹp nhất và cao quý nhất trong các vị 

Sahabah của Thiên sứ  là bốn vị Khalifah: Abu Bakr 

Assiddeeq, Umar bin Al-Khattaab Al-Farooq, Uthman 

bin Affaan Zdul-Nurain, và Ali bin Abu Talib. Sau bốn 

vị này là những người còn lại trong mười vị được Thiên 
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sứ của Allah  báo tin Thiên Đàng; mười vị đó là bốn vị 

Khalifah vừa nêu và sáu vị khác: Talhah, Azzubair, 

Abdurrahman bin Awf, Abu Ubaidah bin Al-Jaraah, 

Sa’ad bin Abu Wiqaas và Sa’eed bin Zaid. 

Ân phúc của những vị Muhajir hơn ân phúc của 

những vị Ansaar, ân phúc của những vị tham gia trận 

chiến Badr tốt đẹp hơn những vị khác, ân phúc của 

những vị vào Islam trước khi chinh phục được Makkah 

tốt hơn những vị sau vào Islam sau khi chinh phục được 

Makkah. 

 Phái Sunnah và Jama’ah nhìn nhận về 

Fitnah xung đột giữa các vị Sahabah: 

Nguyên nhân xảy ra Fitnah xung đột: Những 

người Do thái đã âm mưu chống lại Islam và những 

người Muslim, họ đã xảo quyệt cố tình tạo ra một cuốc 

dấy loạn trong Islam. Tên đầu não cho âm mưu này là 

Abdullah bin Saba’, một người Do thái từ xứ Yemen. 

Tên Do thái này vì lòng hận thù với vị Khalifah thứ ba 

thuộc các vị Khalifah chính trức – Uthman bin Affaan  

– đã tìm cách tạo ra cuộc nổi loạn chống lại vị Khalifah 

này, hắn đã lợi dụng sự yếu đức tin của một số người 

Muslim và sự bất mãn của họ do hiểu lầm về Uthman , 

hắn đã âm thầm kích động tạo ra sự nổi dậy giữa những 

người Muslim và cuối cùng dẫn đến cái chết mưu sát của 

Uthman . Cái chết của Uthman đã làm cho sự xung đột 

và biến động giữa những người Muslim trở nên bạo loạn 

hơn. Lợi dụng tình hình này kẻ Do thái đầu não này cùng 

bọn người theo hắn đã tìm cách gây hiểu lầm giữa những 

người Muslim khiến một cuộc chiến không mong muốn 
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xảy ra giữa các vị Sahabah. Như vậy, cuộc chiến này 

diễn ra không phải do nguyên nhân của sự thù hằn giữa 

các vị Sahabah mà là do âm mưu của kẻ thù muốn gây ra 

sự chia rẽ và giết hại nhau giữa những người Muslim. 

Học giả giảng giải cuốn sách Attahawiyah nói: 

Quả thật, nguồn gốc sự việc này là do kẻ ngụy tạo đức tin 

Munafiq dị giáo mà ra. Ý đồ của hắn là muốn tôn giáo 

Islam bị hủy hoại và muốn bội nhọ hình ảnh Thiên sứ của 

Allah  như các học giả đã đề cập. Abdullah bin Saba’, 

hắn mang vỏ bọc Islam chỉ nhằm mưu đồ phá hoại tôn 

giáo Islam bằng sự sự thù hằn và căm hận trong lòng của 

hắn, giống như Paul đã hành động đối với Kitô giáo. Hắn 

ngụy trang bằng sự kêu gọi đến với điều ngoan đạo và 

ngăn cản điều trái đạo cho đến khi Uthman bị ám sát, sau 

đó hắn lộ diện nguyên hình khi đến Ku-fah, hắn đã biểu 

hiện sự thái quá rõ rệt đối với Ali  và khi Ali  biết 

được tin này ông đã ra lệnh giết hắn nhưng hắn đã chạy 

trốn đến Kerkas. Điều này được nói đến trong lịch sử. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ]Khi Uthman 

 bị giết sự chia rẽ trong cộng đồng trở nên dữ dội hơn, 

sự náo loạn trở nên căng thẳng hơn. Tình hình biến động 

càng ngày càng gia tằng và rất nghiêm trọng giữa những 

người Muslim cũng như sư xung đột giữa họ do không có 

người lãnh đạo. Thế là Ali  bin Abu Talib được bầu 

làm Khalifah, ông là người xứng đáng nhất cho chức vụ 

này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, do tấm lòng của những 

người Muslim lúc bấy giờ không đồng lòng, ngọn lửa 

bạo loạn vẫn còn chưa được dập tắt, họ chưa tìm được 

tiếng nói chung, chưa thể ổn định trật tự đang diễn ra, 
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mỗi nhóm đều có cách nghĩ và hướng giải quyết riêng 

cho nên đó là kết quả của Fitnah chiến tranh giữa họ[.(24) 

Sheikh  cũng nói về lý do xảy ra cuộc chiến 

thảm khốc giữa hai nhóm Sahabah dưới sự cầm đầu của 

Ali  và Mu’a-wiyah :  Mu’a-wiyah không đánh Ali 

chỉ vì không được bầu làm Khalifah và Ali cũng không 

đánh vì để giữ chức vụ Khalifah của mình vì cho mình 

xứng đáng với chức vụ Khalifah này. Tất cả các Sahabah 

đều thừa nhận rằng Ali xứng đáng, quả thật Mu’a-wiyah 

đã thừa nhận điều đó khi ông nói với người đã hỏi ông. 

Mu’a-wiyah cùng với những người trong nhóm của ông 

đều nhìn nhận rằng Ali và nhóm của ông là những người 

khởi chiến vì muốn lên nắm quyền. Việc Ali lên giữ chức 

Khalifah là do những người trong nhóm của ông thấy 

rằng trong thời thế bạo loạn và bất ổn thì cần phải có 

người lên làm Khalifah để lãnh đao và chỉ có Ali mới 

xứng đáng. Có một nhóm người đã không phục và cố 

gắng chống cự và phản kháng điều này và họ là những kẻ 

kích động muốn chia rẽ và Ali và những người của ông 

muốn đánh họ để bắt họ qui phục nhằm có được một 

cộng đồng yên bình và trật tự. Còn nhóm của Mu’a-

wiyah thì nói: Uthman đã bị giết trong phạm vị quân lính 

của Ali, chắc Ali không có khả năng bảo vệ chúng ta 

giống như ông đã không có khả năng bảo vệ Uthman cho 

nên chúng ta phải bầu một vị Khalifah nào có khả năng 

cam kết về điều đó. 

                                           
(24)

 Fata-wa tổng hợp (25/304 – 305) 
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Phái Sunnah và Jama’ah nhìn nhận về việc xung 

đột gây ra một cuộc Fitnah khốc liệt giữa các vị Sahabah 

một cách tóm lược qua hai điều: 

Điều thứ nhất: Rằng họ giữ im lặng, không phê 

bình chỉ trích và ý kiến về những sự việc đáng tiếc xảy ra 

giữa các vị Sahabah. Họ dừng lại việc nghiên cứu tìm 

hiểu xấu vấn đề, bởi lẽ cách tốt nhất và bằng an nhất là 

im lặng đối với những sự việc như thế này. Họ chỉ nói 

theo lời phán dạy của Allah : 

ِيَن ﴿ َٰزِنَا ٱَّلَّ ِيَن َجآُءو مِن  َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِۡلِۡخَو
َوٱَّلَّ

ٓ إِزََّك  ْ َربَّنَا ِيَن َءاَمنُوا  ل َِّلَّ
يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغل   َسبَُقوزَا بِٱۡۡلِ

 [80سورة اْلرش: ] ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho 

những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin 

Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với 

những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng 

Nhân Từ và Khoan Dung”.  (Chương 59 – Al-Hashr, 

câu 10). 

Điều thứ hai: Trả lời cho những điều được thuật 

lại về những điều xấu của các Sahabah trên nhiều phương 

diện: 

 Phương diện thứ nhất: Trong những điều được 

thuật lại đó, có điều mang sự dối trá mà kẻ thù của họ 

muốn bôi nhọ phỉ báng danh tiếng của họ. 
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 Phương diện thứ hai: Trong những điều được thuật 

lại đó có điều được thêm bớt và bóp méo sự thật nên 

không được dùng để làm cơ sở. 

 Phương diện thứ ba: Những gì được thuật lại là 

đúng và là xác thực thì rất ít, nhưng họ được tha thứ và 

được xí xóa những sai sót của họ, bởi vì họ là những 

người nỗ lực tìm kiếm điều chân lý nên có thể họ đúng và 

có thể họ sai; đó chỉ là bản chất của sự việc nỗ lực tìm 

kiếm điều chân lý nếu đúng thì được hai ân phước còn 

nếu sai thì được một ân phước và cái sai sẽ được tha thứ 

và xí xóa. Điều này dựa theo Hadith rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْجٌرُّ}
َ
َُّفلَُهُّأ

َ
ْخَطأ

َ
ْجَراِنَُّوإِْنُّاِْجَتَهَدُّفَأ

َ
َصاَبُّفَلَُهُّأ

َ
َاِكُمَُّفأ

ْ
إَِذاُّاِْجَتَهَدُّاِل

 ومسلم.رواه ابلخاري ُّ{َواِحدٌُّ

“Nếu người lãnh đạo nỗ lực (tìm kiếm điều chân lý) 

và đạt được điều chân lý thì y được hai ân phước còn 

nếu y nỗ lực nhưng y đã sai thì y được một ân 

phước.” (Albukhari, Muslim). 

 Phương diện thứ tư: Họ là những con người phàm 

tục, họ được phép mắc lỗi, họ không phải là Thiên thần 

cũng không phải là những người được Allah  bảo vệ 

khỏi mọi điều tội lỗi và sai trái. Tuy nhiên, những lỗi lầm 

của họ được xí xóa bởi nhiều điều: 

1- Có thể họ đã sám hối: sự sám hối bối xóa những 

điều xấu và tội lỗi cho dù nó có lớn như thế nào như 

được nói trong các bằng chứng giáo lý. 

2- Họ là những người tiên phong nên họ có những ân 

phúc giúp họ xóa hết các tội lỗi của họ. Allah  phán: 
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﴿ ِ ي  هِۡۡبَ ٱلسَّ ِۡ  [881سورة هود: ] ﴾اِت  إِنَّ ٱۡۡلََسَنَِٰت يُ

Quả thật những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu. 

(Chương 11 – Hud, câu 114). 

3- Những ân phước và công đức của họ được nhân 

lên nhiều hơn những ai khác ngoài họ, không ai có thể tốt 

hơn họ về hồng phúc mà Allah  ban cho họ. Quả thật 

điều này được chứng minh qua lời di huấn của Thiên sứ 

: 

ْفَضُلُِّمْنُّ}
َ
َقُّبِِهُّأ َحِدِهْمُّإَِذاُّتََصدَّ

َ
ُِّمْنُّأ ُّالُْمدَّ نَّ

َ
ُّاْلُقُرْوَن،ُّوَأ نَُّهْمَُّخْيُ

َ
أ

َقُّبِِهَُّغْيُُهمُّْ َحِدَُّذَهباًُّإَِذاُّتََصدَّ
َ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُّ{َجَبِلُّأ

“Quả thật họ là những người tốt nhất trong các thế 

kỷ, một nắm Sadaqah của ai đó trong số họ tốt hơn 

một núi vàng Sadaqah của những ai khác họ” 

(Albukhari, Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Những người 

của phái Sunnah và Jama’ah cũng như những người 

Imam của tôn giáo đều không nói rằng ai đó trong các vị 

Sahabah là người không vướng tội lỗi, dù đó là người 

thân thích của Thiên sứ , những người tiên phong hay 

những người khác; mà tất cả họ đều được phép lầm lỗi và 

mắc sai phạm. tuy nhiên, Allah Tối Cao và Ân Phúc đã 

tha thứ cho họ qua sự sám hối của họ, Ngài nâng cấp bậc 

cho họ, Ngài tha thứ tội lỗi cho họ bằng những việc làm 

tốt đẹp của họ. Allah  phán: 
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ْوَلىئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن ﴿
ُ
َق بِهِۚٓ أ ۡدِق وََصدَّ ِ ِي َجآَء بِٱلص  ا ٣٣َوٱَّلَّ  لَُهم مَّ

آءُ ٱلُۡمۡحِسننَِي  ََ َٰلَِك َج   ٣٤يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِهِۡمۚ َذ
َ
ۡسوَأ
َ
ُ َعنُۡهمۡ أ َِر ٱَّللَّ ِِلَُكف 

ِي ََكزُواْ َيۡعَملُوَن  ۡحَسِن ٱَّلَّ
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
واْ َوَيۡجََِيُهۡم أ

ِي َعِملُ  سورة] ﴾٣٥ٱَّلَّ
 [37 - 33الزمر: 

Và những ai mang chân lý đến và tin nơi nó thì là 

những người ngay chính sợ Allah. Họ sẽ có được mọi 

điều mà họ ước muốn ở nơi Thượng Đế của họ. Đó là 

phần thưởng của những người làm tốt. Mục đích để 

Allah xóa tội mà họ đã phạm và ân thưởng họ về 

những điều tốt mà họ đã từng làm. (Chương 39 – 

Azzumar, câu 33 – 35). 

ۡشُكَر ﴿
َ
ۡن أ
َ
ۡوزِۡعَِنٓ أ

َ
ِ أ ۡرَبعنَِي َسنَة  قَا ََ َرب 

َ
ُِۥ َوبَلََغ أ ُشدَّ

َ
ى إِذَا بَلََغ أ َحِتَّ

َُٰه  ا تَۡرَضى ۡعَمَل َََٰٰلِح 
َ
ۡن أ
َ
يَّ َوأ َٰ َوَِٰلَ َّ َوََعَ ۡنَعۡمَت ََعَ

َ
زِۡعَمتََك ٱلَِِّتٓ أ

ِيَِِّتٓ  إِّن ِ ُتۡبُت إَِِلَۡك ِإَوّن ِ  ۡصلِۡح َِل ِِف ذُر 
َ
ْوَلىئَِك  ١٥ مَِن ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوأ

ُ
أ
 ِ  َوَنتََجاَوُز َعن َسي 

ْ ۡحَسَن َما َعِملُوا
َ
ِيَن َنتََقبَُّل َعۡنُهۡم أ اتِهِۡم ِِفٓ ٱَّلَّ

ۡصَحَِٰب ٱۡۡلَنَّةِ  
َ
 [16، 16األحقاف: سورة] ﴾أ

Mãi cho đến khi y trưởng thành và được bốn mươi 

tuổi, y cầu nguyện thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! 

Xin Ngài ban cho bề tôi khả năng và sức mạnh để bề 

tôi có thể đền đáp về các ân huệ mà Ngài đã ban cho 

bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi và để cho bề tôi có thể 

làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài 

nhân từ với bề tôi về con cháu của bề tôi. Quả thật, bề 

tôi quay về sám hối với Ngài và là một người Muslim 
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(thần phục Ngài). Họ sẽ là những người nằm trong cư 

dân của Thiên Đàng mà TA sẽ thu nhận về công đức 

tốt nhất mà họ đã làm và bỏ qua những việc làm xấu 

xa của họ. Đây là lời hứa chân thật đã được hứa với 

họ. (Chương 46 – Al-Ahqaaf, câu 15, 16). 

Quả thật, một số kẻ viết sách ngày nay thực sự 

không hiểu biết gì nhưng lại dám cho mình có quyền 

thẩm phán đánh giá phê bình các vị Sahabah của Thiên 

sứ , một số họ phán xét và một số khác lại phán xét sai 

một cách không có bằng chứng. Họ chỉ nói theo sở thích 

của riêng họ và những gì mà những kẻ đông phương học 

đã bày vẽ để rồi họ nghi ngờ những người Muslim và 

chối bỏ ân phúc của những vị tiền nhân ngoan đạo, 

những người được Thiên sứ  nói rằng tốt hơn các thế 

kỷ khác. Chốt lại mục đích của ngoại đạo cũng như 

những kẻ ngụy tạo đức tin chỉ muốn hủy hoại thanh danh 

của Islam, muốn chia rẽ tiếng nói chung của những người 

Muslim, họ có ý đồ gieo nỗi hận thù và căm ghét trong 

tim của thế hệ hậu nhân Muslim đối với thế hệ tiền nhân 

Muslim. Cho nên, người Muslim có đức tin nơi Allah  

và Thiên sứ của Ngài  hãy thực hiện theo lời phán dạy 

của Ngài: 

ِينَ ﴿ َٰزِنَا ٱَّلَّ ِيَن َجآُءو مِن  َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِۡلِۡخَو
 َوٱَّلَّ

ٓ إِزََّك  ْ َربَّنَا ِيَن َءاَمنُوا  ل َِّلَّ
يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغل   َسبَُقوزَا بِٱۡۡلِ

 [80سورة اْلرش: ] ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho 

những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin 
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Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với 

những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng 

Nhân Từ và Khoan Dung”.  (Chương 59 – Al-Hashr, 

câu 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 6 

Cấm xúc phạm các bạn đạo của Thiên 

sứ và các vị Imam được hướng dẫn 

 

 Cấm xúc phạm các bạn đạo của Thiên sứ 

: 

Một trong những nền tảng giáo lý của phái Sunnah 

và Jama’ah là phải có trái tim và chiếc lưỡi bình an đối 

với những vị bạn đạo Sahabah của Thiên sứ , hãy chỉ 

nói về họ như Allah  đã phán dạy: 
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ِيَن ﴿ َٰزِنَا ٱَّلَّ ِيَن َجآُءو مِن  َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِۡلِۡخَو
َوٱَّلَّ

ٓ إِزََّك  ْ َربَّنَا ِيَن َءاَمنُوا  ل َِّلَّ
يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغل   َسبَُقوزَا بِٱۡۡلِ

 [80سورة اْلرش: ] ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho 

những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin 

Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với 

những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng 

Nhân Từ và Khoan Dung”.  (Chương 59 – Al-Hashr, 

câu 10). 

Và hãy tuân theo lời di huấn của Thiên sứ : 

ْصَحاِبُُّّتَُسبلواُّلَُّ}
َ
ْصَحاِبُُّّتَُسبلواُّلَُُّّأ

َ
ِىُّأ نَُُّّّلَوُُّّْبَِيِدهَُُِّّنْفِسَُُّّفَواَّلَّ

َ
ُّأ

َحَدُكمُّْ
َ
ْنَفَقُُّّأ

َ
ُحد ُُِّّمْثَلُُّّأ

ُ
ْدَركََُُّّماَُّذَهًباُّأ

َ
َحِدهِمُُُّّْمدَُُّّّأ

َ
أخرجه  {نَِصيَفهَُُُّّولَُُّّأ

 .3631ومسلم برقم  2622ابلخاري برقم 
“Các ngươi chớ đừng chửi rủa các vị bạn đạo của Ta, 

các ngươi chớ đừng chửi rủa các vị bạn đạo của Ta, 

thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng 

dù ai đó trong các ngươi có bố thí cả một núi vàng đi 

chăng nữa thì cũng không bằng một nắm tay hoặc 

một nửa nắm tay của họ” (Albukhari: 3673, Muslim: 

2541). 

Những người của phái Sunnah và Jama’ah không 

liên can đến đường lối của nhóm người Rafidhah, nhóm 

người Khawa-rij, những kẻ đã chửi rủa và xúc phạm các 

vị Sahabah , họ chối bỏ ân phúc và sự cao quý của các 
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vị Sahabah , họ thù hằn và căm ghét các vị Sahabah , 

thậm chí họ còn cho rằng đã số vị Sahabah  là những kẻ 

ngoại đạo. 

Nói đến ân phúc, sự tốt đẹp và cao quí của vị 

Sahabah  thì phái Sunnah và Jama’ah thừa nhận theo 

đúng những gì được nói trong Qur’an và Sunnah của 

Thiên sứ . 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِينَُُُّّثمَُُّّّ،ُّقَْرِنُُّّانلَّاِسَُُّّخْيُُّ} ِينَُُُّّثمَُُّّّ،ُّيَلُوَنُهمُُّّْاَّلَّ ُِّمنُُّّْيَِِجءُُُُّّثمَُُّّّ،ُّيَلُوَنُهمُُّّْاَّلَّ
ْيَماَنُهمَُُّّْشَهاَدُتُهمُُّّْتَْسبُِقَُُّّقْومٌَُُّّبْعِدِهمُّْ

َ
ْيَماُنُهمُُّّْأ

َ
أخرجه ابلخاري،  {َشَهاَدَتُهمُُّّْوَأ

 .5733، برقم 5175برقم 

“Những người tốt nhất là những người trong thế kỷ 

của Ta, kế đến là những người tiếp nối sau họ, kế đến 

là những người tiếp nối sau họ, rồi sau đó, sẽ xuất 

hiện một nhóm người thường thề thốt trong việc làm 

chứng” (Albukhari: 2652, Muslim: 2533). 

Khi Thiên sứ của Allah  nói rằng cộng đồng tín 

đồ sẽ chia rẽ ra thành bảy mươi ba nhóm nhưng chỉ có 

một nhóm duy nhất vào Thiên Đàng thì các vị Sahabah 

đã hỏi nhóm vào Thiên Đàng đó là nhóm nào thì Người 

nói: 

نَا}
َ
ُِّمْثِلَُّماُّأ ْصَحاِِبُُُّّْهْمَُّمْنََُّكَنََُّعَ

َ
 رواه الرتمذي وأمحد. {َعلَْيِهُّاْْلَْوَمُّوَأ

“Họ là những ai đi trên điều mà Ta và các bạn đạo 

của Ta đang đi ngày hôm nay” (Tirmizdi và Ahmad). 

Abu Zar’ah, một trong những vị Sheikh của Imam 

Muslim, nói: Nếu ngươi thấy một người chỉ trích các vị 
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Sahabah thì hãy biết rằng người đó là kẻ dị giáo. Qur’an 

là chân lý, Thiên sứ của Allah  là chân lý và những gì 

Người mang đến là chân lý, và tất cả những chân lý đó 

đến với chúng ta đều là từ các vị Sahabah. Bởi thế, ai xúc 

phạm họ thì thật ra người đó chỉ muốn hủy hoại Qur’an 

và Sunnah. Và lời để đánh giả và khẳng định cho người 

đó là kẻ dị giáo, lệch lạc. 

Học giả Ibnu Hamdaan nói trong Niha-yah Al-

Mubtadi-in: Ai chửi rủa bất kỳ một vị Sahabah nào đó thì 

người đó đáng trở thành Kafir, nếu không phải là Kafir 

thì là kẻ nghịch đạo và dấy loạn, và ai chỉ trích tôn giáo 

của họ hoặc cho rằng họ là Kufr thì người đó là Kafir.(25) 

 Cấm chửi rủa các vị Imam được hướng 

dẫn từ những học giả của cộng đồng này 

Tiếp nối theo sau các vị Sahabah trong sự tốt đẹp 

và ân phúc là những vi Imam được hướng dẫn từ những 

người Ta-bi’een (thế hệ tiếp theo sau Sahabah) và những 

ai đi theo thuộc các thế kỷ ân phúc tiếp sau đó cũng 

những ai thời sau đi theo con đường tốt đẹp của các vị 

Sahabah, như Allah  phán: 

وَّ ﴿
َ
َٰبُِقوَن ٱَۡل َبُعوُهم َوٱلسَّ ِيَن ٱتَّ زَصارِ َوٱَّلَّ

َ
لُوَن مَِن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱَۡل

َٰتٖ رَِِّضَ ٱ بِإِۡحَسَٰنٖ  َعدَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ ََتۡرِي ََتۡتََها  َّللَّ

َُٰر  زَۡه
َ
بَد  ٱَۡل

َ
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيُم اۚ َخَِٰلِيَن فِيَهآ أ  [111سورة اتلوبة: ]  ﴾١٠٠َذ

                                           
(25)

 Sharh Aqi-dah Al-Fa-ri-ni (2/388,389). 
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Và những người tiên phong trong số những người 

Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến 

Madinah) và những người Al-Ansar (cư dân 

Madinah) cùng với những ai theo đường lối tốt đẹp 

của họ thì sẽ được Allah hài lòng và tất cả họ sẽ hài 

lòng về Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ các ngôi 

vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 

họ sẽ ở trong đó đời đời. Đấy là một sự thành đạt vĩ 

đại. (Chương 9 – At-Tawbah, câu 100). 

Không được phép chỉ trích và chửi rủa họ bởi họ là 

những vị hiểu biết sự Chỉ đạo và được hướng dẫn. Quả 

thật, Allah  phán: 

َ ََلُ ٱلُۡهَدىَٰ َويَتَّبِۡع َغۡۡيَ َسَِيِل ﴿ َوَمن يَُشاقِِق ٱلرَُّسو ََ مِن  َبۡعِد َما تََنَيَّ
َٰ َوزُۡصلِهِۚ َجَهنََّمُۖ وََسآَءۡت َمِصۡياا  ِۚ َما تََوِلَّ ِ ]سورة  ﴾١١٥ٱلُۡمۡؤِمننَِي زَُوَل 

 [887النساء: 

Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả (của Allah) sau 

khi sự Chỉ đạo đã được trình bày rõ cho y và y đi theo 

con đường khác với con đường của những người có 

đức tin, thì TA (Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã 

quay mặt đi và TA sẽ nướng y trong Hỏa Ngục, một 

nơi đến cuối cùng vô cùng tồi tệ. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 115). 

Học giả giảng giải Attahawiyah nói: Bắt buộc mỗi 

tín đồ Muslim sau khi đã đi theo Allah  và Thiên sứ 

của Ngài  thì phải đi theo những người có đức tin, như 

Qur’an đã nói rằng họ là những người kế thừa từ các vị 

Nabi, họ là những người được Allah  ví như các vì sao 

hướng dẫn mọi người trong u tối của đất liền và biển cả. 
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Quả thật, những người Muslim đều đồng thuận sự hướng 

dẫn của họ rằng họ là những vị Khalifah của Thiên sứ 

trong cộng đồng của Người, họ là những người làm sống 

lại cũng như bảo tồn Sunnah của Người, tất cả họ đều 

đồng thuận về việc bắt buộc phải theo Thiên sứ của Allah 

, tuy nhiên nếu tìm thấy ở nơi một ai đó trong số họ câu 

nói và có một Hadith Sahih trái với câu nói đó thì phải bỏ 

qua câu nói đó không do dự. 

Họ mang lại ân phúc cho chúng ta, họ đã truyền 

đạt những gì mà Thiên sứ của Allah  đã mang đến cho 

chúng ta, họ giảng giải cho chúng ta hiểu những điều 

chưa được rõ, chúng phải cầu xin Allah  hài lòng về 

họ: 

يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ﴿ ِيَن َسبَُقوزَا بِٱۡۡلِ
َٰزَِنا ٱَّلَّ َربَّنَا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِۡلِۡخَو

ِيَن َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِزََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم   ل َِّلَّ
 [80سورة اْلرش: ] ﴾١٠ِغل  

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho 

bầy tôi và cho những người anh em đã tin tưởng 

trước bầy tôi, xin Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi 

oán thù đối với những người đã tin tưởng bởi quả 

thật Ngài là Đấng Nhân Từ và Khoan Dung.  

(Chương 59 – Al-Hashr, câu 10). 

Việc “vạch lá tìm sâu” để chỉ trích lỗi và sai sót 

của các vị học giả trong việc Ijtihaad (nghiên cứu và 

phân tích để hiểu đúng giáo lý của Allah ) là một trong 

những kế hoạch của kẻ thù muốn gây hại tới uy tín của 

tôn giáo Islam cũng như muốn gieo rắc sự thù hằn và 

chia rẽ giữa những người Muslim. Mục đích trong kế 

hoạch của kẻ thù là muốn phân ranh giữa thế hệ thời sau 
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với thế hệ thời trước, muốn chia rẽ giữa lớp trẻ với những 

học giả bô lão cũng như đã xảy ra thực tế của ngày nay. 

Bởi thế, một điều lưu ý đến một số nghiên cứu sinh giáo 

lý phải biết kính trọng các vị học giả và hãy kính sợ 

Allah  trong việc tranh luận và phê bình họ. Cầu xin 

Allah  soi sáng và hướng dẫn!!! 

 

 

 

PHẦN BỐN 

SỰ BID’AH 

Chương một 

Khái niệm, phân loại và giáo luật về Bid’ah 

Chương hai 

Sự xuất hiện Bid’ah trong cuộc sống người Muslim và 

những nguyên nhân dẫn đến việc làm đó 

Chương ba 

Góc nhìn của cộng đồng Islam về những người Bid’ah, 

đường lối của phái Sunnah và Jama’ah trong việc phản 

hồi lại họ 

Chương bốn 

Nói về một số việc làm Bid’ah của thời đại ngày nay: 

tổ chức mừng lễ sinh nhật cho Nabi; tìm phúc lành từ 

những địa điểm, chứng tích xưa, người chết; Bid’ah 

trong khía cạnh thờ phượng và tiếp cận Allah. 
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Chương một 

Khái niệm, phân loại và giáo luật về 

Bid’ah 

 

 Khái niệm Bid’ah 

Bid’ah có nghĩa là sự sáng tạo, sáng lập một điều 

gì đó mà trước đây chưa hề có. Về ý nghĩa sáng tạo thì 

Allah  có phán: 

ۡرِض  ﴿
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰو  [117سورة ابلقرة: ] ﴾بَِديُع ٱلسَّ

Ngài (Allah) là Đấng khởi tạo các tầng trời và trái 

đất. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 117). 

Có nghĩa là Allah  là Đấng sáng tạo ra nó trong 

một mô hình và bản chất mà trước đó chưa từng có. Và 

Ngài phán: 

َِن ٱلرُُّسلِ ﴿  [2سورة األحقاف: ] ﴾ قُۡل َما ُكنُت بِۡدَع  م 
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Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt 

điều mới trong các sứ giả (của Allah). (Chương 46 – 

Al-Ahqaf, câu 9). 

Có nghĩa là Ta không hề mang đến một điều mới 

trong sự thờ phượng Allah , mà điều này đã có trong sứ 

mạng các vị Nabi trước Ta. 

Sự sáng chế được chia làm hai loại: 

1- Sự sáng chế trong sinh hoạt đời sống: như phát 

minh, sáng chế ra một thứ gì đó mới mẻ để phục vụ cho 

cuộc sống, phục vụ cho sinh hoạt đời thường. Đây là sự 

sáng chế được phép. 

2- Sự sáng chế trong đạo (thờ phượng): Sáng lập, 

bịa ra một điều mới trong đạo (thờ phượng). Đây là việc 

làm được gọi là Bid’ah, không được phép bởi vì theo căn 

nguyên giáo lý là không được phép tự ý hành động trong 

thờ phượng. Thiên sứ của Allah  nói: 

ْمِرنَاَُّهَذاَُّماُّلَيَْسُّفِيِهَُّفُهَوَُّرد ُّ}
َ
ْحَدَثُِّفُّأ

َ
 .رواه ابلخاري {َمْنُّأ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của Ta thì điều đó không được chấp 

nhận” (Albukhari). 

ْمُرنَاَُّفُهَوَُّرد ُّ}
َ
 رواه مسلم {َمْنَُّعِمَلَُّعَملًُّلَيَْسَُّعلَْيِهُّأ

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là 

mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp 

nhận” (Muslim). 

 Phân loại Bid’ah 

Bid’ah được phân thành hai dạng: 
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 Dạng thứ nhất: Bid’ah bằng lời và niềm tin 
chẳng hạn như những lời nói và niềm tin của nhóm phái 

Jahmiyah, Mu’tazilah, Rafidhah và phái lệch lạc khác. 

 Dạng thứ hai: Bid’ah trong hành động thờ 

phượng như thờ phượng Allah  bằng những hình thức 

thờ phượng không được giáo lý qui định. Dạng này được 

chia làm nhiều loại: 

 Loại thứ nhất: Bid’ah ở bản chất gốc của thờ 

phượng, đó là bịa ra hình thức thờ phượng mới không có 

trong giáo lý chẳng hạn như sáng chế ra một lễ nguyện 

Salah không được giáo lý qui định hoặc bịa ra một sự 

nhịn chay không được giáo lý qui định hoặc sáng lập ra 

những ngày lễ không được giáo lý qui định như lễ mừng 

sinh nhật cho Nabi và những ngày lễ khác. 

 Loại thứ hai: Bid’ah ở việc thêm bớt trong hình 

thức thờ phượng những nghi thức không được giáo lý qui 

định như thêm một Rak’at trong lễ nguyện Salah Zuhur 

hoặc Asr chẳng hạn. 

 Loại thứ ba: Bid’ah ở cung cách thực hiện sự thờ 

phượng được giáo lý qui định, đó là thực hiện một hình 

thức thờ phượng nào đó theo một cung cách mà giáo lý 

không qui định, chẳng hạn như tụng niệm những lời tụng 

niệm đúng theo giáo lý nhưng bằng phong cách khác 

giáo lý: tụng niệm tập thể một cách đồng loạt. 

 Loại thứ tư: Bid’ah ở việc ấn định thời điểm và 

giờ giấc nào đó mà giáo lý không qui định chẳng hạn như 

ấn định việc nhịn chay và lễ nguyện Salah Qiyaam vào 

ngày của nửa tháng Sha’baan; quả thật việc nhịn chay và 

lễ nguyện Salah trong đêm là có trong giáo lý nhưng ấn 

định thời gian cụ thể nào đó cho nó thì cần phải có cơ sở 

giáo lý. 
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 Giới luật về việc làm Bid’ah trong đạo đối 

với tất cả các dạng 

Tất cả mọi điều Bid’ah trong đạo đều Haram và 

lệch lạc, bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

ُمورَُُِّّوُُمَْدثَاِتَُُّّوإِيَّاُكمُّْ}
ُ
ُّ{َضلَلَةٌُُّّبِْدَعة َُُّّوُكَُُّّّبِْدَعةٌُُُُّّمَْدثَة ُُُّّكَُُّّّفَإِنَُُّّّاأل

 رواه الرتمذي وأبو داود.

“Các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới, quả 

thật tất cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều 

Bid’ah đều lệch lạc” (Abu Dawood và Tirmizdi). 

ْمِرنَاَُّهَذاَُّماُّلَيَْسُّفِيِهَُّفُهَوَُّرد ُّ}
َ
ْحَدَثُِّفُّأ

َ
 .رواه ابلخاري {َمْنُّأ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của Ta thì điều đó không được chấp 

nhận” (Albukhari). 

ْمُرنَاَُّفُهَوُّ}
َ
 رواه مسلم {َرد َُّمْنَُّعِمَلَُّعَملًُّلَيَْسَُّعلَْيِهُّأ

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là 

mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp 

nhận” (Muslim). 

Các Hadith vừa nêu đều chỉ ra rằng tất cả mọi điều 

đổi mới, bịa đặt và sáng chế trong đạo đều là việc làm 

Bid’ah; và mọi điều Bid’ah đều lệch lạc không được chấp 

nhận.  

Sự Bid’ah trong thờ phượng và đức tin là Haram, 

nhưng mức độ nghiêm cấm tùy theo từng loại Bid’ah. Có 

Bid’ah là Kufr (vô đức tin) như Tawaaf mồ mả để được 

đến gần với những người trong mộ, giết tế dâng lên mồ 
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mả và thề nguyện với nó, cầu xin khấn vái đến người 

trong mộ; còn về lời nói chằng hạn như lời nói thái quá 

của nhóm Jahmiyah và Mu’tazilah. Có Bid’ah là phương 

tiện dẫn đến Shirk như xây cất trên mồ mả, dâng lễ 

nguyện Salah và cầu nguyện tại mồ mả. Có Bid’ah là sự 

dấy loạn như niềm tin của những  người của nhóm 

Khawa-rij, Qadriyah, Marji-ah về những lời nói và đức 

tin của họ trái với cơ sở giáo lý. Và có Bid’ah chỉ là tội 

lỗi chẳng hạn như sống độc thân, nhịn chay đứng trong 

ánh nắng mặt trời, thiến để cắt đứt ham muốn tình dục. 

Lưu ý: 

Ai phân loại Bid’ah thành Bid’ah tốt và Bid’ah xấu 

thì người đó đã sai và đi ngược lại với lời di huấn của 

Thiên sứ  khi Người nói: 

 رواه الرتمذي وأبو داود.ُّ{َضلَلَةٌُُّّبِْدَعة َُُّّوُكَُّّ}

“Tất cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều 

Bid’ah đều lệch lạc” (Abu Dawood và Tirmizdi). 

Thiên sứ của Allah  đã khảng định rằng tất cả 

mọi điều Bid’ah đều lệch lạc còn người này lại nói không 

phải tất cả điều Bid’ah đều lệch lạc mà có một số Bid’ah 

tốt. Ibnu Rajab nói trong cuốn sách giảng giải bốn mươi: 

lời của Thiên sứ “Tất cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah 

và mọi điều Bid’ah đều lệch lạc” là lời nói ngắn nhưng 

mang ý nghĩa bao quát tất cả mọi điều Bid’ah, và nó là cơ 

sở nền tảng cho các cơ sở giáo lý và nó cũng giống như 

lời của Thiên sứ : 

ْمِرنَاَُّهَذاَُّماُّلَيَْسُّفِيِهَُّفُهَوَُّرد ُّ}
َ
ْحَدَثُِّفُّأ

َ
 .خاريرواه ابل {َمْنُّأ
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“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của Ta thì điều đó không được chấp 

nhận” (Albukhari). 

Bởi thế, ai sáng lập và bịa đặt ra một điều gì đó 

trong đạo mà nó không có cơ sở giáo lý thì người đó là 

kẻ lệch lạc, tôn giáo Islam vô can với y, dù việc đó liên 

quan đến niềm tin, hành động hoặc lời nói thầm kín hay 

công khai.(26)  

Những người này không có sở nào để nói rằng có 

những Bid’ah là Bid’ah tốt trừ lời nói của Umar  về lễ 

nguyện Salah Tarawih: “Ân phúc cho việc làm Bid’ah 

này”. 

Họ còn nói: Một số điều được sáng chế ra nhưng 

những người Salaf đã không phản đối như tập hợp 

Qur’an thành một quyển duy nhất, việc viết và ghi chép 

thành sách Hadith. 

Trả lời cho điều đó: Tất cả những việc làm này 

được giáo lý qui định chứ không phải là những việc làm 

bịa đặt và tự sáng lập. Câu nói của Umar  “Ân phúc 

cho việc làm Bid’ah này” mang ý Bid’ah về ngôn từ chứ 

không phải về giáo lý. Bất cứ điều gì có nền tảng giáo lý 

để quay trở lại dựa vào thì khi nói nó Bid’ah là nó mang 

ý nghĩa Bid’ah ngôn từ chứ không phải Bid’ah mang ý 

nghĩa giáo lý, bởi vì Bid’ah theo giáo lý qui định là điều 

không có cơ sở giáo lý để quay trở về. Việc tập hợp 

Qur’an thành một quyển duy nhất là có cơ sở giáo lý, đó 

là Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh bảo phải viết và ghi 

chép Qur’an tuy nhiên nó được viết và biên chép một 

                                           
(26)

 Jami’a Al-Ulum Wal-Hikam 
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cách rời rạc, cho nên, các vị Sahabah của Người đã tập 

hợp nó lại một quyển Kinh duy nhất để bảo quản. Lễ 

nguyện Salah, Thiên sứ của Allah  đã có dâng lễ 

nguyện Salah này cùng với các bạn đạo của Người trong 

những đêm nhưng sau đó Người không làm nữa sợ rằng 

nó sẽ trở thành điều bắt buộc cho họ, nhưng các vị 

Sahabah của Người vẫn duy trì lễ nguyện Salah này 

nhưng thực hiện một cách riêng lẻ trong sinh thời của 

Thiên sứ ; sau khi Thiên sứ của Allah  qua đời Umar 

bin Al-Khattaab đã tập hợp mọi người dâng lễ nguyện 

Salah một cách tập thể giống như họ đã từng dâng lễ 

nguyện này theo sau Thiên sứ của Allah , cho nên nó 

không phải là điều Bid’ah trong đạo. Còn về việc ghi 

chép Hadith cũng là điều có cơ sở giáo lý, quả thật, Thiên 

sứ của Allah  đã ra lệnh biên chép một Hadith cho một 

số vị Sahabah khi họ yêu cầu Người về điều đó, tuy 

nhiên, nó cấm viết chúng với phần ghi chép của Qur’an 

trong thời Thiên sứ vì sợ có lẫn lộn với Qur’an, rồi khi 

Thiên sứ của Allah  qua đời thì việc cấm đoán này 

không còn nữa bởi vì Qur’an đã được hoàn chỉnh trước 

khi Thiên sứ của Allah  qua đời, cho nên sau đó những 

người Muslim đã ghi chép lại Hadith để lưu giữ sợ mất. 

Cầu xin Allah  ban nhiều phúc lành cho họ trong việc 

giữ gìn và bảo quản Kinh sách Thượng Đế của họ và 

Sunnah của vị Nabi của họ. 
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Chương hai 

Sự xuất hiện Bid’ah trong cuộc sống 

người Muslim  

 

 Thời điểm xuất hiện Bid’ah 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói(27): Hãy biết 

rằng nhìn chung những điều Bid’ah liên quan đến kiến 

thức giáo lý, sự thờ phượng chỉ xảy ra trong cộng đồng 

vào cuối thời của các vị Khalifah chính trực như Thiên sứ 

của Allah  đã thông tin cho biết khi Người nói: 

ُّوَُسنَّةُُِّّبُِسنَِّّتَُُّّفَعلَْيُكمَُُّّْكثِيًاُّاْختِلَفًاُّفََسَيَىُِّمْنُكمُُّّْيَِعْشَُُّّمنُّْ}
ُلََفاءُِّ

ْ
 رواه أبو داود، الرتمذي وابن ماجه وأمحد. {الَْمْهِديِّيَُُّّالرَّاِشِدينَُُّّاْل

“Ai trong các ngươi sống đến thời sau thì sẽ thấy 

nhiều sự mâu thuẫn, lúc bấy giờ các ngươi hãy bám 

chặt lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các vị 

Khalifah chính trực được hướng dẫn.” (Abu Dawood, 

Tirmizdi, Ibu Ma-jah và Ahmad). 

Bid’ah đầu tiên xuất hiện là Bid’ah của nhóm 

Khawa-rij khi xảy ra sự chia rẽ sau cái chết của Uthman 

, sau đó vào cuối thời của Sahabah xuất hiện nhóm 

phái Qadriyah, đó là vào cuối thời của Ibnu Umar, Ibnu 

                                           
(27) Fata-wa tổng hợp (10/354) 



 

 

Kitaab Tawhid 
169 

Abbas, Jabir và các vị Sahabah khác; kế đến là xuất hiện 

nhóm Marja-iyah. Riêng nhóm Jahmiyah thì nó xuất hiện 

vào cuối thời của thế hệ Ta-bi’een sau Umar bin Abdul-

Aziz. 

Những nhóm phái Bid’ah này quả thật đã xuất hiện 

vào khoảng thế kỷ thứ hai trong lúc các vị Sahabah vẫn 

còn hiện hữu, họ đã phản đối những thành phần này, sau 

đó Bid’ah nhóm phái Mu’tazilah xuất hiện, và sau khi 

xảy ra Fitnah giữa những người Muslim thì xuất hiện 

nhiều mâu thuẫn và có nhiều quan điểm nghiêng về 

những nhóm phái Bid’ah đó; còn nhóm phái Bid’ah thần 

bí và Bid’ah xây cất trên mồ mả xuất hiện sau các thể kỷ 

ân phúc (Sahabah và Ta-bi’een), cứ như thế, càng về sau 

thì những điều Bid’ah càng xuất hiện nhiều hơn và với 

muôn hình vạn trạng hơn. 

 Nơi xuất hiện điều Bid’ah: 

Sự xuất hiện những điều Bid’ah trong các quốc gia 

Islam đều khác nhau. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah : 

Có năm xứ sở lớn mà các vị Sahabah của Thiên sứ  

sinh sống cũng như là những cái nôi của kiến thức giáo lý 

và đức tin Iman: Makkah, Madinah, Kufah, Basrah và 

Sham. Đây là những cái nôi của Qur’an, Hadith, Fiqh 

(giáo lý thực hành), sự thờ phượng và mọi kiến thức của 

Islam. Từ những nơi này đều xuất hiện những căn cơ của 

Bid’ah ngoại trừ Madinah; Kufah là nơi xuất hiện Shi’ah 

và lan ra những nơi khác, Basrah là nới xuất hiện nhóm 

Mu’tazilah sau đó lan ra ở những nơi khác, Sham là xuất 

hiện nhóm Nawa-sib, riêng nhóm phái Jahmiyah thì xuất 

hiện từ hướng Khara-saan và đây là nhóm Bid’ah xấu 
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nhất. Sự xuất hiện và hình thành những nhóm Bid’ah đều 

tùy theo khoảng cách xa so với khu vực của Nabi. Khi 

cuộc chia rẽ sau cái chết của Uthman  thì xuất hiện 

Bid’ah Al-Hururiyah. Riêng Madinah Nabawiyah thì 

bình an vô sự không có những điều Bid’ah này; mặc dù 

nhóm Qadriyah và những nhóm khác được hình thành từ 

đây nhưng những nhóm này không thể công khai khác 

với Shi-ah ở Kufah, Mu’tazilah ở Basrah và Nawa-sib ở 

Sham thì công khai nổi loạn. Quả thật, Thiên sứ của 

Allah  đã có nói rằng Dajjaal sẽ không thể vào được 

Madinah khi nó xuất hiện; và kiến thức giáo lý và đức tin 

Iman sẽ luôn hiên diện cho đến thời của Malik, đó là vào 

thế kỷ thứ tư.(28) 

 Riêng trong suốt thời gian ba thế kỷ hồng phúc thì 

ở Madinah Nabawiyah không hề có bất cứ nhóm Bid’ah 

nào xuất hiện.  

 Những nguyên nhân cho sự hình thành 

những nhóm phái Bid’ah 

Không phải nghi ngờ gì nữa rằng việc bám chặt lấy 

Kinh Qur’an và Sunnah của Thiên sứ thì chắc sẽ thoát 

được khỏi việc rơi vào Bid’ah và lệch lạc. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

ا ِصَرَِِٰط ُمۡسَتقِيم  ﴿ َِ نَّ َهَٰ
َ
َق بُِكۡم َوأ بَُل َفَتَفرَّ ُۖ َوََّل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ ا فَٱتَّبُِعوُِ

 [873]سورة األنعام:  ﴾َعن َسَِيلِهِۚۚ 

                                           
(28) Fata-wa tổng hợp (20/300 – 302). 
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Và quả thật đây là con đường ngay chính của Ta 

(Muhammad). Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con 

đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi 

con đường của Ngài (Allah). (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 153). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng: “Thiên sứ của 

Allah  nói vạch một đường cho chúng tôi và nói: 

ُّ{امًُّيُّْقُِّتَُّْسُّمُُُّّاللُُُِّّ  َسبِيلُّهذا}
“Đây là con đường ngay chính của Allah” 

Sau đó, Người  vạch nhiều đường vạch khác, bên 

trái, bên phải rồi Người nói: 

ُبُلَُُّّهِذهُِّ}  {إَِْلْهُُِّّيَْدُعوَُّشْيَطانٌَُُّّعلَْيهُُِّّإِلََُُّّّسبِيٌلُُِّّمْنَهاُّلَْيَسُُّّالسل

“Đây là những con đường mà Shaytan kêu gọi đến với 

nó”. 

Sau đó, Thiên sứ của Allah  đọc câu Kinh: 

ا ِصَرَِِٰط ُمۡسَتقِيم  ﴿ َِ نَّ َهَٰ
َ
َق بُِكۡم َوأ بَُل َفَتَفرَّ ُۖ َوََّل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ ا فَٱتَّبُِعوُِ

 [873]سورة األنعام:  ﴾َعن َسَِيلِهِۚۚ 

Và quả thật đây là con đường ngay chính của Ta 

(Muhammad). Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con 

đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi 

con đường của Ngài (Allah). (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 153).” (Hadith do Ahmad ghi lại). 
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Bởi thế, ai đi ngược lại với Kinh sách của Allah  

và Sunnah thì người đó đã bước vào những con đường 

lệch lạc và Bid’ah. 

Những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành 

nhứng nhóm người Bid’ah được tóm lược trong 

những điều sau đây: 

“Thiếu hiểu biết về kiến thức giáo lý, đi theo dục 

vọng của bản thân, đi theo những quan điểm, tư tưởng và 

những cá nhân một cách mù quáng, bắt chước những kẻ 

ngoại đạo”. 

 Thiếu hiểu biết về kiến thức giáo lý: 

Khi thời đại cũng như con người càng cách xa 

chứng tích của Bức Thông Điệp (Islam) thì kiến thức tôn 

giáo càng trở nên ít đi và sự ngu dốt và thiếu hiểu biết về 

đạo càng trở nên nhiều hơn. Điều này giống như Thiên sứ 

của Allah  đã cho biết trong lời di huấn của Người: 

رواه أبو داود، الرتمذي وابن ماجه  {َكثِيًاُّاْختِلَفًاُّفََسَيَىُِّمْنُكمُُّّْيَِعْشَُُّّمنُّْ}
 وأمحد.

“Ai trong các ngươi sống đến thời sau thì sẽ thấy 

nhiều sự mâu thuẫn.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Ibu Ma-

jah và Ahmad). 

َُّيْقبُِضَُُّّولَِكنُُّّْالِْعَباِد،ُِّمنَُُّّيَنَِْتُِعهُُُّّانِِْتَاًَع،ُّالِْعلْمََُُّّيْقبُِضُُّّلَُُّّاللَُُّّإِنَُّّ}
ُُّّالُْعلََماءِ،ُّبَِقْبِضُُّّالِْعْلمَُّ َذَََُُّّعلًِما،ُُّيْبقُُِّّلَمُُّّْإَِذاَُّحّتَّ ُُّجهَّالًُُُّّرُءوًساُّانلَّاُسُُّّاَّتَّ

ْفَتْواُّفَُسئِلُوا،
َ
،ُّبَِغْيُُِّّفَأ َضللواُّفََضللواُِّعلْم 

َ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُّ{وَأ
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“Quả thật, Allah không lấy lại kiến thức đạo bằng 

cách bóc nó đi khỏi các bề tôi mà Ngài lấy lại kiến 

thức đạo bằng cách bắt hồn của các học giả cho đến 

khi không còn một vị A’lim (học giả) nào nữa, lúc đó 

con người sẽ bầu những người dốt (kiến thức đạo) lên 

làm lãnh đạo, những người này khi được hỏi thì họ sẽ 

Fata-wa một cách không có kiến thức, thế là họ lầm 

lạc càng trở nên lầm lạc.” (Albukhari, Muslim). 

Bởi thế, một khi kiến thức đạo và các học giả mất 

đi thì đó là cơ hội để cho những điều Bid’ah nổi dậy và 

lan rộng. 

 Đi theo dục vọng của bản thân: 

Ai nghịch lại với Qur’an và Sunnah là những kẻ đi 

theo dục vọng của bản thân như Allah  phán: 

ِن فَإِن لَّۡم يَۡستَِجيبُواْ ﴿ َضلُّ مِمَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ

َ
نََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
لََك فَٱۡعلَۡم أ

َُٰه بَِغۡۡيِ ُهد   َبَع َهَوى َِن ٱى ٱتَّ َٰلِِمنَي م  َ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ ِۚ إِنَّ ٱَّللَّ  ﴾٥َّللَّ
 [70سورة القصص: ]

Nhưng nếu chúng không đáp lại lời Ngươi 

(Muhammad) thì có nghĩa chúng chỉ đi theo sở thích 

của bản thân chúng mà thôi. Và còn ai lệch lạc hơn 

những kẻ chỉ biết đi theo dục vọng của bản thân thay 

vì tuân theo Chỉ Đạo của Allah. Quả thật, Allah 

không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 
(Chương 28 – Al-Qisas, câu 50). 
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َٰهُ ﴿ ََٰهُهۥ َهَوى َِ إَِل َ فََرَءيَۡت َمِن ٱَّتَّ
َ
َٰ  أ َٰ ِعلٖۡم وََختََم ََعَ ُ ََعَ َضلَُّه ٱَّللَّ

َ
َوأ

َٰ بََصِِِۚ ِغَشََٰوة  َفَمن َيۡهِديهِ مِن  َبۡعِد  ِۚ َسۡمعِهِۚ َوقَلۡبِهِۚ وََجَعَل ََعَ ٱَّللَّ
ُروَن  كَّ َِ فََل تَ

َ
 [53سورة اْلاثية: ] ﴾٢٣أ

Thế Ngươi có thấy kẻ đã lấy lòng ham muốn của bản 

thân làm thần linh của hắn không? Biết thế, cho nên 

Allah để mặc cho y lạc hướng và Ngài niêm kín thính 

giác và quả tim của y và Ngài tạo một tấm màn che 

khuất thị giác của y lại. Thế ai sẽ hướng dẫn y sau khi 

Allah đã không hướng dẫn y?. Chẳng phải các người 

cần phải ghi tâm nhớ lấy điều đó hay sao? (Chương 

45 – Al-Jathiyah, câu 23). 

 Đi theo những quan điểm, tư tưởng và những 

cá nhân một cách mù quáng 

Thay vì đi theo cơ sở giáo lý cũng như bằng chứng 

từ Qur’an và Sunnah thì họ lại đi theo những quan điểm, 

tư tưởng lệch lạc cũng như những cá nhân nào đó một 

cách mù quáng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُ قَ ﴿ ََ ََ ٱَّللَّ ز
َ
ٓ أ ْ َما لَۡفۡينَا َعلَيۡهِ ِإَوذَا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ْ بَۡل زَتَّبُِع َما الُوا

َولَۡو ََكَن َءابَآؤُُهۡم ََّل َيۡعقِلُوَن َشۡي 
َ
سورة ابلقرة ] ﴾١٧٠َيۡهتَُدوَن ا َوََّل َءابَآَءزَاۚٓ أ

 :170] 

Và khi có lời bảo họ: “Hãy tuân theo điều được 

Allah ban xuống” thì họ nói: “Không, chúng tôi sẽ 

theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đã 

làm”. Chẳng lẽ họ đi theo ngay cả khi cha mẹ của họ 

không hiểu biết gì hoặc ngay cả khi cha mẹ của họ 
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không được hướng dẫn ư?! (Chương 2 – Al-Baqarah, 

câu 170). 

Và đây là tình trạng của mốt số người trong thời 

đại ngày nay khi họ đi theo những trường phái lệch lạch 

như Sufi, trường phái tôn vinh mồ mả mà ngoảnh mặt với 

Qur’an và Sunnah, và lý do mà họ làm trái với Qur’an và 

Sunnah là lập luận: chúng tôi đi theo ông cha và tổ tiên 

của chúng tôi. 

 Bắt chước những kẻ ngoại đạo: 

Đây là điều nghiêm trọng và tệ hại nhất trong thực 

trạng Bid’ah. 

Ông Abu Wa-qid Allaythi thuật lại: Chúng tôi 

cùng ra đi với Thiên sứ của Allah  đến Hunain. Những 

người thờ đa thần có một cây táo, họ thường nghỉ chân ở 

đưới gốc cây này và treo gươm kiếm của họ lên đó và họ 

gọi cây táo đó là Zhaatu Anwaat. Chúng tôi đi ngang qua 

một cây táo, chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

Người hãy làm cho nó thành cây Zhaatu Anwaat giống 

Zhaatu Anwaat của họ (để nghỉ chân và treo vũ khí trên 

đó). Thiên sứ của Allah  nói: 

ِيَُّنْفِِسُّبَِيِدهَُّكَماُّقَاَلُّقَْوُمُُّموََسُّ:ُّقُلُْتْمُّ} َٰه  ﴿َواَّلَّ َآ إَِل ا َكَما ٱۡجَعل نلَّ
 ۚ  {ُّ[835سورة األعراف: ] ﴾١٣٨قَۡومٞ ََتَۡهلُوَن قَا ََ إِزَُّكۡم  لَُهۡم َءالَِهةٞ

“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài, 

các ngươi giống như dân của Musa đã nói: “Xin thầy 

làm ra cho chúng tôi một thần linh giống như các 

thần linh của họ”. Musa nói: “Các ngươi đúng là một 
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đám người ngu muội!” (Chương 7 – Al-A’raf, câu 

138).” (Ahmad). 

Đây là Hadith cho thấy sự bắt chước những người 

ngoại đạo là việc làm của dân Isra’il khi họ yêu cầu Nabi 

Musa làm cho họ một thần linh để họ thờ phượng. Một số 

vị Sahabah đòi Thiên sứ Muhammad  làm cho cây táo 

thành một cái cây phúc lành cho họ ngoài sự phúc lành 

của Allah . Đây là thực trạng của ngày nay, đa số người 

Muslim đã bắt chước những người ngoại đạo trong việc 

sáng chế và bịa ra những hình thức thờ phượng mới và 

trong việc làm Shirk như tổ chức mừng lễ sinh nhật, 

mừng lễ vào các ngày, tháng của sự kiện đặc biệt nào đó, 

mừng lễ kỷ niệm, dựng lên các tượng đài kỷ niệm, xây 

cất mồ mả, ... 
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Chương ba 

Góc nhìn của cộng đồng Islam về những 

người Bid’ah, đường lối của phái Sunnah 

và Jama’ah trong việc phản hồi lại họ 

 

Những người của phái Sunnah và Jama’ah vẫn 

luôn phản đối những người của nhóm phái Bid’ah, họ 

phản đối và ngăn cản những người dị giáo, sau đây là 

một số hình ảnh: 

 Bà Ummu Addarda’  nói: Abu Addarda’  bước 

vào nhà với vẻ mặt giận dữ, tôi hỏi: Có chuyện gì xảy ra 

với ông? Ông nói: Thề bởi Allah, ta không thấy ở họ bất 

cứ điều gì từ mệnh lệnh của Muhammad ngoài việc họ 

dâng lễ nguyện Salah. (Albukhari). 

 Umar bin Yahya nói: Tôi nghe cha tôi thuật lại 

rằng ông nội tôi nói: Chúng tôi đang ngồi ngay cửa của 

Abdullah bin Mas’ud trước giờ lễ nguyện Salah Fajar, 

khi ông đi ra chúng tôi đi bộ cùng ông đến Masjid. Rồi 

Abu Musa Al-Ash’ary đến chỗ chúng tôi và nói: Abu 

Abdurrahman đã ra chưa? Chúng tôi nói: Không thấy. 

Thế là ông ấy ngồi cùng với chúng tôi cho đến khi ông 

Abu Abdurrahman ra. Khi ông Abdurrahman đi ra thì tất 

cả chúng tôi đứng dậy tiến đến chỗ ông ấy. Ông Abu 

Musa Al-Ash’ary nói: Này Abu Abdurrahman, quả thật 

tôi thấy trong Masjid ông đã phản đối một điều mà tôi 

thấy rằng đó là điều tốt – Alhamdulillah. Ông Abu 

Abdurrahman nói: Đó là điều gì? Abu Musa Al-Ash’ary 

nói: Tôi nhìn thấy trong Masjid có một nhóm người ngồi 

đợi lễ nguyện Salah, nhóm người này chia thành nhiều 
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nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ có một người đàn ông chủ trì 

(nhóm trưởng) và trên tay họ là những viên sỏi. Người 

nhóm trưởng nói hãy Takbir 100 lần thì họ thì Takbir 100 

lần, người nhóm trường nói hãy Tahleel (nói câu La-ila-

ha-illallah) 100 lần thì họ Tahleel 100 lần, người nhóm 

trưởng nói hãy Tasbeeh 100 lần thì Tasbeeh 100 lần. Ông 

Abu Abdurrahman nói: Anh nói gì với họ? Ông Abu 

Musa Al-Ash’ary nói: Tôi chẳng nói gì với họ cả, tôi đợi 

ý kiến của ông (hoặc tôi đợi mệnh lệnh của ông). Sau đó, 

ông Abu Abdurrahman rời đi và chúng tôi đi cùng với 

ông đến chỗ của nhóm người đó, ông đứng tại chỗ họ và 

nói: Các người đang làm gì ở đây? Này cộng đồng tín đồ 

của Muhammad điều gì làm các người trở nên tệ hại 

nhanh chóng thế này, các bạn đạo của Người vẫn còn rất 

nhiều, chiếc áo của Người vẫn còn chưa rách, vật dụng 

của Người vẫn còn chưa hư hỏng, thề bởi Đấng mà linh 

hồn tôi nằm trong tay Ngài rằng chẳng lẽ các người nghĩ 

các người đang được hướng dẫn tốt hơn cộng đồng tín đồ 

của Muhammad ư hay các người đang muốn mở ra một 

cánh cửa của sự lệch lạc? Những người đó nói: Này Abu 

Abdurrahman, xin thề bởi Allah, chúng tôi chỉ muốn điều 

tốt lành thôi. Ông Abu Adurrahman nói: Đã có bao nhiêu 

người muốn điều tốt nhưng đã không bao giờ đạt được .. 

sau đó ông rời đi. Umar bin Salamah nói: Chúng tôi thấy 

đa số những người trong nhóm người đó đã chỉ trích 

chúng tôi vào một ngày nọ cùng với những người 

Khawa-rij.(29) 

                                           
(29)

 Adda-rami ghi lại trong lời mở đầu của bộ Sunan của ông số 

210. 
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 Một người đàn ông đến gặp Imam Malik bin Anas 

, nói: Tôi định tâm Ihram từ chỗ nào? Imam Malik nói: 

từ điểm Miqaat mà Thiên sứ của Allah  qui định phải 

Ihram từ chỗ đó. Người đàn ông đó nói: Nếu tôi định tâm 

Ihram tại một chỗ xa hơn thì sao? Imam Malik nói: Tôi 

thấy điều đó không được. Người đàn ông đó nói: Ông 

ghét điều đó sao? Imam Malik nói: Tôi ghét điều Fitnah 

của anh. Người đàn ông đó nói: Làm gì có chuyện Fitnah 

trong việc tôi làm thêm điều tốt chứ? Imam Malik nói: 

Quả thật, Allah  phán: 

ۡو يُِصيَبُهۡم ﴿
َ
ن تُِصيبَُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِِِۚٓ أ

َ
ِيَن َُيَالُِفوَن َعۡن أ رِ ٱَّلَّ َِ َيۡح

فَلۡ
ِِلمٌ 
َ
اٌب أ َِ  [13:  سورة انلور] ﴾َع

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh 

của Y (Thiên sứ Muhammad) nên biết rằng làm như 

thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự 

trừng phạt đau đớn. (Chương 24 – Annur, câu 63). 

Còn có việc làm nào Fitnah hơn việc anh lại tự 

khẳng định một sự việc mang lại ân phúc khi mà Thiên 

sứ của Allah không hề khẳng định như thế.(30) 

Đây là một số hình ảnh về việc các học giả luôn 

phản đối và ngăn những điều Bid’ah, và các học giả vẫn 

luôn như thế trong mọi thời đại, Alhamdulillah!. 

                                           
(30)

 Abu Sha-mah nói trong cuốn sách của ông: Al-Ba-ith Ala 

Inkaar Al-Bid’a Wal-Hawa-dith, trích từ lời của ông Abu Bakr Al-

Khalaal trang 14. 
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 Đường lối của những người phái Sunnah 

và Jama’ah trong việc phản hồi lại những 

người Bid’ah: 

Đường lối của họ là dựa trên Qur’an và Sunnah. 

Đây là đường lối thuyết phục khi những người Bid’ah 

chưa hiểu rõ. Phái Sunnah và Jama’ah luôn dẫn chứng 

bằng Qur’an và Sunnah rằng phải bám chặt lấy Sunnah 

và ngăn cấm điều Bid’ah và đổi mới. 

Quả thật, họ đã viết và biên soạn nhiều sách nói về 

vấn đề đó. Họ đã phản bác trong các cuốn sách của họ về 

những tín ngưỡng lệch lạc của Shi’ah, Khawa-rio, 

Jamiyah, Mu’tazilah, Asha’irah. Họ đã biên soạn các 

sách chuyên đề về vấn đề đó như Imam Ahmad đã viết 

cuốn sách “Arrad Ala Al-Jahmiyah” – “Phản bác nhóm 

phái Jahmiyah” và những vị Imam khác cũng đã biên 

soạn về chuyên đề đó như Uthman bin Sa’eed Adda-

rami, tương tự trong các sách của Sheikh Ibnu Taymiyah 

và học trò của ông Ibnu Al-Qayyim, Sheikh Muhammad 

bin Abdul-Wahaab và những vị học giả khác. Riêng các 

cuốn sách chuyên phản bác những nhóm phái Bid’ah thì 

có rất nhiều, tiêu biểu như: 

1- “Al-Itisaam” của Imam Ash-Sha-ti 

2- “Iqtidha’ Assiraat Al-Mustaqeem” của Sheikh 

Islam Ibnu Taymiyah. 

3- “Kitab Inkaar Al-Hawa-dith Wal-Bid’a” của Ibnu 

Wadhaah 

4- “Al-Hawa-dith Wal-Bid’a” của Al-Turtu-si 

5- “Al-Ba-ith Ala Inkaar Al-Bid’a Wal-Hawa-dith” 

của Abu Sha-mah. 
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Một số sách tiêu biểu của thời đại nay: 

1- “Al-Ibdaa’ Fi Madhaar Al-Ibtidaa’” của Sheikh Ali 

Mahuzh. 

2- “Assunan Wal-Mubtadi’aat Al-Muta’alliqah Bil-

Azdkaar Wassalawaat” của Sheikh Muhammad bin 

Ahmad Ash-Shaqi-ry Al-Hawa-midi. 

3- “Risa-lah Attahzheer Min Al-Bid’a” của Sheikh 

Abdul-Aziz bin Baaz. 

Và các học giả Muslim vẫn mãi luôn phản bác và 

ngăn chặn những người Bid’ah, họ vẫn tiếp tục con 

đường bảo vệ và gìn giữ tôn giáo đúng đắn của Allah . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương bốn 
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Nói về một số việc làm Bid’ah của thời 

đại ngày nay 

 

Những việc làm Bid’ah tiêu biểu của thời đại ngày 

nay: 

1- Mừng lễ sinh nhật cho Thiên sứ của Allah . 

2- Tìm phúc lành từ những địa điểm, những chứng 

tích, những người đã khuất và những gì khác. 

3- Bid’ah trong khía cạnh thờ phượng và cúng tế 

Allah . 

Có rất nhiều việc làm Bid’ah của thời đại ngày nay 

do ở cách xa thời đại trước đây, ít kiến thức đạo và nhiều 

sự kêu gọi và tuyên truyền đến với những điều Bid’ah, 

trái đạo, và bắt chước những người ngoại đạo trong 

phong cách sinh hoạt và nghi thức, điều này đã chứng 

thực lời di huấn của Thiên sứ  khi Người nói: 

 رواه ابلخاري. {َقْبلَُكمََُُّّْكنََُُّّمنَُُّّْسَنَُُّّتَلَتَْبُعنَُّّ}

“Chắc chắn các ngươi sẽ đi theo các đường lối của 

những người thời trước các ngươi.” (Albukhari). 

 Tổ chức mừng sinh nhật của Nabi vào 

tháng Rabi’a Al-Auwal (tháng 3 Hijri) 

Đây là việc làm bắt chước theo những người Thiên 

Chúa giáo khi họ thường tổ chức mừng sinh nhật cho 

Nabi Ysa (Giêsu)  của họ được gọi là Lễ Giáng sinh. 

Những người Muslim thiếu hiểu biết cũng như những 

học giả lệch lạc đã tổ chức lễ này vào tháng Rabi’a Al-
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Auwal (tháng 3 lịch hijri) hàng năm để mừng sinh nhật 

cho Thiên sứ Muhammad . Một số họ tổ chức lễ này 

trong các Masjid, một số thì tổ chức tại nhà của họ hoặc 

ở tại một địa điểm nào đó dành riêng. Công chúng đến 

tham dự ngày lễ này rất đông đảo, trong ngày này họ 

thường ngâm thơ ca hát ca ngợi và tán dương Thiên sứ 

của Allah  giống như những người Thiên Chúa đã ca 

ngợi Nabi Ysa quá mức đến độ thái quá, đó là đưa Người 

lên vị trí ngang hàng với Thượng Đế. Quả thật, Thiên sứ 

của Allah  đã cấm việc làm thái quá đối với Người 

trong việc ca tụng Người, Người nói: 

ْطَرِتَُُّّكَماُُّتْطُروِنُُّّلَُّ}
َ
نَاُّفَإِنََّماُّ،َمْرَيمَُُّّاْبنَُُّّانلََّصاَرىُّأ

َ
َُّفُقولُواَُّعْبُدهُ،ُّأ

 رواه ابلخاري.ُّ{َوَرُسوُلُُُّّاللَُُِّّعْبدُُّ

“Các ngươi chớ đừng ca ngợi Ta giống như những 

người Thiên chúa đã ca ngợi con trai của Maryam, 

bởi quả thật Ta chỉ là người bề tôi của Allah, các 

ngươi hãy nói: người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ 

của Ngài.” (Albukhari). 

Ca ngợi ở đây là ca tụng Người một cách quá mức. 

Có thể họ tin rằng Thiên sứ của Allah  đến tham dự 

mừng lễ với họ. 

Và một trong những điều sai trái đồng hành với 

ngày lễ này là họ cùng nhau ca hát và đánh trống, thêm 

vào đó, họ còn làm những hành động tụng niệm của 

nhóm phái Sufi. Vào ngày này, nam nữ đến tham dự trà 

trộn với nhau là một trong những điều Fitnah khôn 

lường. Và điều này đã chứng thực lời của Thiên sứ  khi 

Người nói: 
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 رواه مسلم. {َضلَلَةٌُُّّبِْدَعة َُُّّوُكَُُّّّبِْدَعةٌُُُُّّمَْدثَة َُُّّوُكَُّّ}

“Và mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều Bid’ah 

đều lệch lạc.” (Muslim). 

Lễ mừng sinh nhật cho Nabi  là việc làm Bid’ah 

bởi vì nó không có sơ sở giáo lý từ Qur’an, Sunnah hay 

việc làm của các vị Sahabah cũng như những người Salaf 

ở các thế kỷ ân phúc mà nó chỉ xảy ra sau thế kỷ thứ tư 

Hijri. Việc làm này là do nhóm phái Shi’ah Fatimah hình 

thành. Imam Abu Hafs Taaj Addin Al-Fa-kaha-ni  nói: 

Quả thật, một câu hỏi được lặp đi lặp lại của một số 

người về việc những người tổ chức ngày lễ vào tháng 3 

hijri và gọi đó là Mawlid (lễ sinh nhật) có cở giáo lý hay 

không thì tôi nói: Cầu xin Allah  phù hộ, tôi không hề 

biết lễ Mawlid này có trong cở sở giáo lý từ Qur’an hay 

Sunnah của Thiên sứ  và cũng không một ai trong các 

học giả gương mẫu về tôn giáo nói về điều này; mà thật 

ra nó là việc làm Bid’ah do những người lệch lạc sáng 

lập và hình thành.(31) 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Những gì mà 

một số người đã làm hoặc là bắt chước theo Thiên Chúa 

giáo trong việc mừng sinh nhật cho Ysa (Giêsu)  hoặc 

là yêu thương và tôn vinh Nabi  .. Ai lấy ngày sinh của 

Nabi  làm ngày lễ trong khi mọi người đang tranh cãi 

nhau về ngày sinh của Người thì đây là việc mà các vị 

Salaf không hề làm, nếu việc làm này tốt đẹp thì các vị 

Sahabah đã làm bởi họ luôn tiên phong làm điều tốt đẹp 

và bởi vì họ yêu thương Nabi  và kính trọng Người hơn 

                                           
(31) Bức Thông Điệp về việc làm Mawlid. 
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chúng ta. Thật ra, sự yêu thương và kính trọng Thiên sứ 

 được thể hiện ở việc vâng lời Người và tuân thủ những 

gì Người ra lệnh và nghiêm cấm, thể hiện ở việc bảo tồn 

Sunnah của Người một cách công khai và thầm kín, thể 

hiện ở việc tuyên truyền và kêu gọi mọi người đến với 

Sunnah của Người, và thể hiện ở việc đấu tránh cho con 

đường Sunnah của Người bằng trái tim, chiếc lưỡi và thể 

xác. Đó là đường lối của những người Muhajir và Ansaar 

và những người đi theo trên con đường tốt đẹp của họ.(32) 

 Tìm phúc lành từ những địa điểm, những 

chứng tích, những người đã khuất và những gì 

khác. 

Một trong những việc làm Bid’ah là tìm phúc lành 

từ các tạo vật. Đây là một trong các hình thức và sắc thái 

của sự thờ phượng bục tượng. Tìm phúc lành có nghĩa là 

cầu xin phúc lành, và chỉ có Allah  là Đấng duy nhất có 

quyền năng ban phúc. Ngài là Đấng ban xuống phúc lành 

và khẳng định nó. Còn tạo vật thì không có khả năng ban 

phúc, không có khả năng khẳng định nó hay giữ nó. Cho 

nên, việc tìm ân phúc từ các địa điểm, các vết tích cổ 

xưa, hay một cá nhân nào đó dù còn sống hay đã chết đều 

không được phép bởi vì đó là hành động Shirk nếu cho 

rằng sự vật nào đó ban cho phúc lành hoặc là phương tiện 

dẫn đến Shirk nếu cho rằng việc viếng thăm nó hoặc sờ 

chạm vào nó là nguyện nhân đạt được phúc lành từ nơi 

Allah . Riêng đối với việc các vị Sahabah từng tìm 

phúc lành từ tóc của Thiên sứ, từ nước bọt của Người và 

những gì khác từ cơ thể Người thì đó là điều riêng biệt ở 

                                           
(32)

 Iqtidha’ Assiraat Al-Mustaqeem (2/615). 
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Thiên sứ của Allah  lúc Người còn sinh thời, bằng 

chứng cho điều này là các vị Sahabah đã không tìm phúc 

lành từ mộ của Người sau khi Người qua đời. Các vị 

Sahabah cũng không tâm niệm rằng những địa điểm nào 

nên dâng lễ nguyện Salah tại đó hoặc ngồi tại đó để được 

phúc lành, tương tự họ cũng không hề cho rằng những cá 

nhân nào đó ngoan đạo và cao quý đến nỗi có thể mang 

lại phúc lành cho nên họ không tìm phúc lành tức các vị 

Sahabah cao quý như Abu Bakr, Umar hay những ai khác 

dù lúc họ còn sống hay lúc họ đã chết. Họ không hề đi 

vào hang núi Hira’ để dâng lễ nguyện Salah hay cầu 

nguyện ở trong đó. Họ cũng không đi đến ngọn núi Tur, 

nơi mà Allah  đã nói chuyện với Nabi Musa  để 

dâng lễ nguyện Salah hay câu nguyện tại đó. Nói chung 

họ không hề đi đến bất cứ nơi nào được nói là địa điểm 

của các vị Nabi hay những cá nhân ngoan đạo nào đó để 

dâng lễ nguyện Salah và cầu xin. Ngay cả khi chỗ mà 

Thiên sứ của Allah  thường dâng lễn nguyện Salah 

trong Madinah thì cũng không hề có ai trong các vị 

Sahabah đến để tìm phúc lành. Như vậy, nếu như ngay cả 

chỗ của Thiên sứ , một vị Nabi cao quý nhất trong các 

vị Nabi của Allah  cũng không được phép đến đó tìm 

phúc lành thì nói chi đến ai khác ngoài Người. Tóm lại, 

tất cả đều không nằm trong giáo lý của Thiên sứ . 

 Những điều Bid’ah trong phương diện 

thờ phượng và dâng cúng Allah 

Những điều Bid’ah trong phương diện thờ phượng 

ở thời đại này rất nhiều. Nguyên tắc giáo lý trong thờ 

phượng là không được tự ý hành động bất cứ một hình 

thức thờ phượng nào ngoại trừ giáo lý qui định, còn bất 



 

 

Kitaab Tawhid 
187 

cứ điều gì giáo lý không qui định thì đều là việc làm 

Bid’ah bởi lời di huấn của Thiên sứ : 

ْمُرنَاَُّفُهَوَُّرد ُّ}
َ
 رواه مسلم {َمْنَُّعِمَلَُّعَملًُّلَيَْسَُّعلَْيِهُّأ

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là 

mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp 

nhận” (Muslim). 

 Những hình thức thờ phượng được diễn 

ra rất nhiều trong thời đại ngày nay nhưng 

không hề có trong giáo lý Islam, tiêu biểu: 

 Định tâm vào lễ nguyện Salah bằng cách nói 

bằng lời: 

Người dâng lễ nguyện Salah khi định tâm thì nói 

bằng lời: Tôi định tâm dâng lễ nguyện Salah vì Allah thế 

này, thế này. Đây là việc làm Bid’ah bởi vì nó không 

phải là Sunnah của Thiên sứ , và bởi vì Allah Tối Cao 

đã phán: 

﴿ َ ُتَعل ُِموَن ٱَّللَّ
َ
َِٰت َوَما ِِف قُۡل أ َمََٰو ُ َيۡعلَُم َما ِِف ٱلسَّ بِِدينُِكۡم َوٱَّللَّ

ٍء َعلِيٞم  ِ ََشۡ
ُ بُِكل  ۡرِض  َوٱَّللَّ

َ
 [81سورة اْلجرات: ] ﴾١٦ٱَۡل

Ngươi (Muhammad) hãy bảo chúng: “Phải chăng 

các người muốn dạy Allah về tôn giáo của các người 

trong lúc Allah biết hết mọi vật trong các tầng trời và 

mọi vật dưới đất hay sao? Quả thật, Allah biết hết cả 

mọi điều. (Chương 49 – Al-Hujuraat, câu 16). 
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Định tâm là ở con tim chứ không phải bằng lời nói 

trên môi. Định tâm là việc làm của trái tim chứ không 

phải là việc làm của chiếc lưỡi. 

 Những viêc làm Bid’ah thường thấy: 

- Tụng niệm tập thể một cách đồng loạt sau lễ 

nguyện Salah là việc làm Bid’ah, bởi vì giáo lý chỉ qui 

định cho mỗi người tự mình tụng niệm. 

- Yêu cầu đọc bài Fatihah vào các dịp cũng như sau 

Du-a hoặc đọc cho người chết là việc làm Bid’ah. 

- Làm thức ăn và mở tiệc tùng trong đám tang với ý 

nghĩ rằng đó là hành động an ủi gia đình người chết. 

- Tổ chức lễ mừng kỷ niệm tôn giáo như kỷ niệm sự 

Isra’ và Mi’raaj, kỷ niệm Hijrah của Nabi . 

- Nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah trong đêm vào 

vào ngày giữa tháng Sha’baan. 

- Xây tô mồ mả thành lăng mộ, trồng cây và thấp 

sáng nơi mồ mả. 

 Lời kết 

Quả thật, Bid’ah là phong cách và đường lối của 

sự vô đức tin. Nó là sự thêm bớt trong tôn giáo điều mà 

Allah  và Thiên sứ của Ngài  không qui định.  

Bid’ah là việc làm xấu xa và đại nghịch. Shaytan 

yêu thích những người Muslim phạm phải các việc làm 

Bid’ah bởi nó biết rằng người làm điều tội lỗi có thể họ 

sẽ quay đầu sám hối nhưng người làm điều Bid’ah thì 

thường cho rằng y đang làm đúng, y đang làm điều mà 

Allah  yêu thích nên không sám hối.  

Những người làm điều Bid’ah thường ghét những 

người theo Sunnah bởi những việc làm Sunnah của họ. 
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Những người Bid’ah là những người sẽ bị Allah  giận 

dữ và trừng phạt và Ngài sẽ khiến họ lệch khỏi con 

đường chân lý. 

Cầu xin Allah  phù hộ cho tôn giáo của Ngài, xin 

Ngài nhấc cao lời Tawhid của Ngài và hạ thấp những ai 

là kẻ thù của Ngài. 

. بههه ه وََصحح ٍد َوآِله  وََصََّل اهلُل وََسلََّم لََعَ نَبهيِّنَا حُمَمَّ
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho 

Nabi của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người 

cùng tất cả các bạn đạo của Người!!!. 
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