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Ý Nghĩa  

La ila-ha illollo-h 

(Không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah)    

 

 ِ ده لِِلَّ َمح ،  اَْلح َ نح َربِّ الحَعالَِمْيح
َ
َهده أ شح

َ
َمَرنَا بَِتوحِحيحِدهِ َوَطاَعتِِه. وَأ

َ
ِ  الَ َخلََقَنا لَِعَباَدتِِه وَأ   الله الَّ هلإ إ

يحَك ََله ِِفح  َدهه اَل ََشِ هِهَيتِهِ َكَماوَحح ل
ه
ه  أ َله وح هه َوَرسه داً َعبحده َمَّ نَّ حمه

َ
َهده أ شح

َ
بِيَتِِه، وَأ بهوح يحَك ََله ِِفح ره نَّهه اَل ََشِ

َ
تههه وََخري أ

ده ِمنح مَجِيحع بريتِِه،  ا َبعح مَّ
َ
اً، أ لِيحماً َكثرِيح ِل ِملَّتِِه وََسلََّم تَسح هح

َ
َحابِِه َوأ صح

َ
 :َصَّلَّ الله َعلَيحِه َولََعَ آَِلِ وَأ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng Chủ Tể của toàn vũ 

trụ và muôn loài. Ngài là Đấng đã tạo ra chúng ta cho mục đích thờ phượng 

Ngài, là Đấng đã ra lệnh cho chúng ta phải độc tôn hóa Ngài và hết lòng tuân 

phục Ngài. Tôi xin chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah, Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang vai trong việc được thờ phượng 

cũng như không có đối tác ngang vai trong việc tạo hóa và chi phối vũ trụ và 

mọi vạn vật. Tôi xin chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi của Allah và cũng 

là vị Thiên sứ của Ngài, vị được Ngài lựa chọn trong mọi sự lựa chọn. Cầu xin 

bằng an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người, cho các vị bạn đạo 

của Người và cho toàn thể cộng đồng tín đồ của Người... 

Này hỡi nhân loại, hãy kính sợ Allah  và hãy biết rằng lời nói: “La ila-ha 

illollo-h” – (Không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah)” là lời nói phát ra từ sự 

thành tâm (Ikhlaass), đây là lời của lòng ngay chính và kính sợ (Taqwa), là lời chân 

thật trong tôn giáo Islam, là chiếc chìa khóa cho cõi Bằng An, là lời mà ai đó nói 

được lần sau cùng trên cõi trần thì Ngày sau sẽ được vào Thiên Đàng, InshaAllah.  

Thiên sứ của Allah  nói: 

نهوا} مح  لَقِّ تَاكه  رواه مسلم. {الله  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  َموح
“Các ngươi hãy luôn nhắc nhỡ người sắp chết nói câu: La ila-ha illollo-h” 

(Muslim). 

َنَّةَ  َدَخَل  الله  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  لََكَِمهِ  آِخره  ََكنَ  َمنح }
ح
 رواه أبو داود وأمحد. {اْل

“Những giờ phút cuối cùng mà ai nói câu: ‘La ila-ha illollo-h’ thì người đó sẽ 

được vào Thiên Đàng.” (Abu Dawood, Ahmad). 

Khi xưa, Thiên sứ của Allah  đến thăm người bác của Người là ông Abu 

Talib trước lúc ông lâm chung, lúc đó Người thấy bên cạnh người bác có hai người 

đa thần giáo. Thiên sứ của Allah  liền nói với người bác:  

ىح }
َ
َحاج   ََكَِمةً . الله  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  قهلح  ، َعمِّ  أ

ه
 {اللِ  ِعنحدَ  بَِها لََك  أ



 

 

 

2 

“Này bác của cháu, bác hãy nói câu: ‘La ila-ha illollo-h’. Đây là lời cháu sẽ 

dùng để biện hộ cho bác với Allah”. 

 Nhưng liền lúc đó, hai kẻ thờ đa thần nói với ông Abu Talib: Há ngươi 

muốn từ bỏ tôn giáo của Abdul-Muttalib ư? Thiên sứ của Allah  liền lặp lại lời 

nói của Người thì hai kẻ thờ đa thần đó cũng lặp lại câu nói của họ và cuối cùng 

ông Abu Talib không chịu nói câu: “La ila-ha illollo-h” mà nói rằng ông vẫn theo 

tôn giáo của Abdul-Muttalib rồi tắt thở; thế là ông Abu Talib đã chết trong tín 

ngưỡng của thờ đa thần. (Hadith do Albukhari ghi lại). 

Lần khác, Thiên sứ của Allah  đến thăm một cậu thiếu niên người Do Thái 

trước lúc cậu ta lâm chung. Cậu thiếu niên đó không ai khác chính là người giúp 

việc cho Người. Người  đến và nói: “Này cậu bé, cậu hãy nói câu: ‘La ila-ha 

illollo-h wa Muhammad rosu-lulloh’ – (không có Thương Đế nào khác ngoài 

Allah và Muhammad là Thiên sứ của Ngài).”. Cậu bé nghe Thiên sứ nói vậy thì 

nhìn sang người cha của mình cũng là một người Do thái thì người cha bảo: con 

hãy nghe lời Abu Qasim (tức Thiên sứ của Allah ). Thế là cậu thiếu niên nói: 

“Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah và Muhammad là 

vị Thiên sứ của Ngài” rồi tắt thở. Vừa lúc đó, Thiên sứ của Allah  nói: 

ده } َمح ِى لِِلِ  اْلح َقَذهه  اَّلَّ نح
َ
 {انلَّارِ  ِمنَ  ِب  أ

“Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng đã cứu rỗi nó khỏi Hỏa 

Ngục bởi bề tôi”. 

Sau đó, Thiên sứ của Allah  quay sang nói với các vị Sahabah của Người: 

مح } َخاكه
َ
 {تََول وا أ

“Các ngươi hãy lo hậu sự cho người anh em của các ngươi”. 

Thế là những vị Sahabah đem xác cậu bé đi tắm, liệm, dâng lễ nguyện Salah 

cho cậu ta rồi sau đó mang cậu ta chôn tại khu chôn cất của những người Muslim. 

(Albukhari và Muslim). 

“La ila-ha illollo-h” chính là lời nói vĩ đại và thiêng liêng mà mỗi khi ai đó 

nói trước khi chết thì sẽ được vào Thiên Đàng của Allah . Tuy nhiên, lời nói đó 

không phải chỉ thốt lên trên đầu môi chót lưỡi là đủ, mà người nói phải hiểu và thừa 

nhận nội dung ý nghĩa và đồng thời phải thực thi theo đúng với nội dung ý nghĩa 

của nó.  

Nội dung ý nghĩa của câu: “La ila-ha illollo-h” là Không có Thượng Đế đích 

thực nào đáng được thờ phượng mà chỉ có một mình Allah duy nhất. 

Thực thi theo đúng nội dung ý nghĩa của câu: “La ila-ha illollo-h” là phải 

thực hiện các trụ cột của Islam, bám lấy các giáo lý của Islam. Nếu ai thực thi đúng 

như thế thì là tín đồ Muslim đích thực, còn ai nói “La ila-ha illollo-h” nhưng không 

thực thi các trụ cột của Islam như không dâng lễ nguyện Salah, không xuất Zakah, 

và không thực hiện các bổn phận của một tín đồ Muslim mà Allah  đã ban hành 
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và sắc lệnh thì lời nói đó chẳng mang lại lợi ích gì cho y dù y có nói đến hàng triệu 

lần đi chăng nữa. Thiên sứ của Allah  nói: 

ِمرحته }
ه
نح  أ

َ
قَاتَِل  أ

ه
وا َحّتَّ  انلَّاَس  أ َهده نح  يَشح

َ
نَّ  الله  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  أ

َ
ًدا وَأ َمَّ وله  حمه وا ،اللِ  َرسه الَةَ، َويهِقيمه تهوا الصَّ  َويهؤح

ََكةَ، وا َذلَِك  َفَعلهوا فَإَِذا الزَّ مح  ِمىنِّ  َعَصمه مح  ِدَماَءهه َوالَهه مح
َ
الَِم، ِِبَقِّ  إاِلَّ  وَأ مح  اإِلسح رواه  {اللِ  لََعَ  وَِحَسابههه

 ومسلم. ابلخاري
“Ta được lệnh chiến đấu với nhân loại cho tới khi nào họ chứng nhận rằng 

không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah, Muhammad là vị Thiên sứ của 

Allah, dâng lễ nguyện Salah, và xuất Zakah. Nếu họ làm như thế thì họ đã 

ngăn Ta xâm phạm đến tính mạng và tài sản của họ, ngoại trừ vì điều chân lý 

của Islam; còn sự thanh toán và phán xét đối với họ là thuộc quyền ở nơi 

Allah.” (Albukhari, Muslim). 

Chính vì lẽ này, ông Abu Bakr Assiddeeq  đã chiến đấu với một số người 

Muslim Ả Rập đã không chịu xuất Zakah sau khi Thiên sứ của Allah  qua đời bởi 

việc xuất Zakah là biểu hiện nội dung ý nghĩa của câu: “La ila-ha illollo-h”. Các vị 

Sahabah đã nói với ông Abu Bakr : Thưa vị Khalif của Thiên sứ, sao ông lại 

chiến đấu với họ trong khi họ đang nói câu “La ila-ha illollo-h”? Ông Abu Bakr  

nói: Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã nói: “ngoại trừ vì điều chân lý của Islam” 

và việc xuất Zakah thuộc điều chân lý của Islam; ta thề bởi Allah nếu họ không 

thực hiện nghĩa vụ này ta sẽ tuyên chiến với họ. Thế là các vị Sahabah đã bị thuyết 

phục và chấp nhận lời của ông Abu Bakr là đúng đắn và chân lý, và chấp nhận cùng 

ông đánh chiến với những ai không thực hiện nghĩa vụ xuất Zakah. 

Đây là bằng chứng rằng việc chỉ nói câu: “La ila-ha illollo-h” không thôi thì 

chưa đủ để trở thành tín đồ của Islam mà phải thực thi các việc làm biểu hiện nội 

dung và ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, ai đó đã nói “La ila-ha illollo-h” thì người đó 

được coi là đã chấp nhận Islam, rồi sau đó nếu thấy y không thực hiện theo đúng lời 

“La ila-ha illollo-h” qua các việc làm để biểu hiện nội dung ý nghĩa của nó thì 

người đó được xem là kẻ bỏ đạo và bị áp dụng các giáo luật dành cho người bỏ đạo. 

Bằng chứng cho điều này là một Hadith Sahih được ghi lại rằng một nhóm Sahabah 

trong thời của Thiên sứ  đi đánh trận với một nhóm người đa thần giáo, hai bên 

đã cử ra một số người bắt thành cặp để đánh tay đôi, phía bên người Muslim thì cử 

ông Usamah bin Zaid và một người khác nữa thuộc dân Ansar. Khi hai người họ 

giáp mặt với hai đối thủ từ phía những người thờ đa thần, cả hai đều áp đảo đối 

phương, trước sự áp đảo đó thì cả hai người thờ đa thần bổng nhiên nói câu: “La 

ila-ha illollo-h” nhưng ông Usama-h bin Zaid vẫn xuống tay lấy mạng đối phương 

còn người Ansar kia thì dừng tay lại. Sự việc được bẩm báo lại cho Thiên sứ của 

Allah  thì Người đã nổi giận nói với ông Usa-mah: 

َساَمةه  يَا}
ه
َقَتلحَتهه  أ

َ
دَ  أ  {الله؟ إاِلَّ  إََِلَ  الَ  َقاَل  َما َبعح

“Này Usa-mah, ngươi đã giết y sau khi y đã nói La ila-ha illollo-h ư?”. 

Ông Usa-mah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, thật ra y nói như thế là chỉ để 

muốn thoát chết mà thôi. 
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Thiên sứ của Allah  nói: 

فَالَ }
َ
َت  أ لَمَ  َحّتَّ  َقلحبِهِ  َعنح  َشَققح قَالََها َتعح

َ
مح  أ

َ
َنعه  َوَكيحَف  ...؟الَ  أ  يَوحمَ  َجاَءتح  إَِذا الله  إاِلَّ  إََِلَ  باِلَ  تَصح

 {؟الحِقَياَمةِ 
“Chẳng lẽ lúc đó ngươi đã banh tim của y ra để biết y nói thật hay dối trá sao? 

 Việc này, ngươi sẽ làm gì khi một người nói câu La ila-ha illollo-h mà ngươi 

vẫn giết vào Ngày Phục Sinh đến?” 

Thế là ông Usa-mah  cảm thấy vô cùng hối hận cho hành động của mình. 

Đó là bằng chứng rằng ai tuyên bố gia nhập Islam thì chỉ cần nói câu: “La 

ila-ha illollo-h” là đủ nhưng nếu sau đó y làm trái với nội dung ý nghĩa của lời này 

thì y sẽ bị xét xử theo giáo lý Islam. Người Muslim chúng ta chỉ đánh giá và phán 

xét theo những gì được phơi bày ra bên ngoài còn những gì nằm khuất sâu bên 

trong trái tim thì chúng ta để dành cho Allah , bởi chỉ có Ngài mới biết rõ.  

Lời “La ila-ha illollo-h” không phải chỉ được thốt lên trên môi là đủ mà phải 

kèm theo điều kiện như Thiên sứ của Allah đã nói qua lời thuật của ông Utban bin 

Malik : 

هَ  بَِذلَِك  يَبحَتِغ  الله  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  قَاَل  َمنح  انلَّارِ  لََعَ  َحرَّمَ  اللَ  فَإِنَّ }  رواه ابلخاري. {اللِ  وَجح
“Quả thật Allah nghiêm cấm Hỏa Ngục chạm đến ai nói câu ‘La ila-ha illollo-

h’ với mong muốn vì sắc diện của Allah” (Albukhari). 

Điều kiện để làm nên giá trị của lời “La ila-ha illollo-h” là phải nói với tâm 

niệm vì Allah  chứ không phải vì mục đích hay một điều gì khác. Nếu một người 

nói “La ila-ha illollo-h” mà không mang tâm niệm vì Allah  thì lời nói đó chẳng 

giúp ích được gì cho y ở nơi Ngài. Có lần, ông Abu Huroiroh  hỏi Thiên sứ của 

Allah : Thưa Thiên sứ của Allah, ai là người xứng đáng nhận được sự cầu xin ân 

xá của Người vào Ngày Phục Sinh?  

Thiên sứ của Allah  nói: 

بَا يَا َظَننحته  لََقدح }
َ
َريحَرةَ  أ نح  هه

َ
لىَِن  الَ  أ

َ
أ َِديِث  َهَذا َعنح  يَسح َحد   اْلح

َ
له  أ وَّ

َ
يحته  لَِما ِمنحَك، أ

َ
 لََعَ  ِحرحِصَك  ِمنح  َرأ

َِديِث، َعده  اْلح سح
َ
وح  قَلحبِهِ  مِنح  َخالًِصا الله  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  قَاَل  َمنح  الحِقَياَمةِ  يَوحمَ  بَِشَفاَعِّت  انلَّاِس  أ

َ
ِسهِ  أ رواه  {َنفح

 ابلخاري.
“Này Abu Huroiroh, quả thật Ta nghĩ rằng ngoài ngươi không một ai hỏi Ta 

điều này. Vì Ta thấy ngươi luôn nỗ lực muốn biết kiến thức, (Ta nói cho ngươi 

điều này): những người xứng đáng nhận được sự cầu xin ân xá của Ta vào 

Ngày Phục Sinh là những ai nói ‘La ila-ha illollo-h’ một cách chân thành từ 

trái tim và tấm lòng của y.” (Albukhari). 

Bắt buộc phải nói lời “La ila-ha illollo-h” bằng cả lòng thành tâm, phải toàn 

tâm toàn ý từ trong trái tim chứ không phải chỉ nói để được người đời nghe và thấy 

vì mục đích nào đó hoặc chỉ nói một cách giả tạo vì muốn được thoát chết hay 
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muốn được sống cùng với những người Muslim. Nếu người nào nói với tâm niệm 

như vậy thì lời “La ila-ha illollo-h” chẳng giúp ích được gì cho y ở nơi Allah  cả.  

Hỡi những người bề tôi của Allah, 

Lời “La ila-ha illollo-h” có trọng lượng ở nơi Allah  hơn cả các tầng trời và 

trái đất cùng với tất cả mọi vạn vật. Một Hadith được ghi lại trong bộ Sunan 

Tirmizdi qua lời thuật của ông Abu Sa’eed Al-Khudri rằng Thiên sứ của Allah nói:  

وحََس: } وََس قَاَل مه وَك بِِه، قَاَل: يَا مه عه دح
َ
رهَك بِِه، وحأ ذحكه

َ
ِِن َشيحًئا أ : ال إََِلَ إاِل الله يَا َربِّ َعلِّمح يَا  ، قَاَل :، قهلح

َرضِ 
َ
ِي، وَاأل بحَع وَََعمَِرههنَّ َغريح َموَاِت السَّ نَّ السَّ

َ
وََس لَوح أ ولون َهَذا، قَاَل: يَا مه ، ُكه  ِعَباِدَك َيقه بحَع َربِّ يَْي السَّ

ٍة، َوال إََِلَ إاِل الله أَعمرهن ِِف كِ  ٍة، َمالَتح بِِهنَّ ال إََِلَ إاِل الله  فَّ  {ِِف كِفَّ
“Nabi Musa  thưa với Allah: Ôi Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy dạy bề 

tôi một điều gì đó để bề tôi dùng nó nhớ tới Ngài và cầu nguyện Ngài. Allah  

phán: Ngươi hãy nói ‘La ila-ha illollo-h’. Nabi Musa  thưa: Lạy Thượng Đế 

của bề tôi, tất cả các bề tôi của Ngài đều nói lời này. Allah  phán: Này Musa, 

nếu bảy tầng trời và mọi vạn vật trong chúng ngoài TA cùng với các hành tinh 

và mọi vạn vật trong chúng được đặt trên một bên đĩa cân và lời ‘La ila-ha 

illollo-h’ được đặt bên đĩa cân còn lại thì chắc chắn cán cân sẽ nghiêng về bên 

‘La ila-ha illollo-h’.”. 

Một Hadith khác ghi lại rằng vào Ngày Phán Xét, một người đàn ông được 

dẫn đến trình diện trước Allah , quyển số bộ ghi chép việc làm của y gồm chín 

mươi chín sớ, mỗi tờ sớ dài bằng một tầm nhìn đều phủ đầy các mục danh những 

việc làm tội lỗi và sai trái. Allah  phán: ở nơi ngươi có việc làm tốt đẹp nào 

không? (tức ngươi hãy duyệt lại và suy nghĩ xem ngươi có từng làm bất cứ việc 

làm ngoan đạo và thiện tốt nào trên thế gian mà chưa được ghi ở nơi TA để TA 

xem xét và có thể khoan hồng cho ngươi). Nhưng người đàn ông thưa: bẩm Thượng 

Đế của bề tôi, bề tôi không tìm thấy việc làm tốt nào cả. Thế là Allah  mang ra 

một tấm thẻ tức một tờ giấy nhỏ trong đó có ghi “La ila-ha illollo-h” có nghĩa là 

người đàn ông đó đã có nói lời đó trên cuộc sống thế gian với cả tấm lòng của 

mình. Sau đó, Allah  ra lệnh bảo đem tấm thẻ đặt lên một đĩa cân và lấy các tờ sớ 

đầy ắp tội trạng và điều xấu của y đặt lên một đĩa cân còn lại thì cán cân nghiêng về 

phía tấm thẻ có ghi “La ila-ha illollo-h” và Allah thu nhận y vào Thiên Đàng của 

Ngài. (Theo Hadith do Tirmizdi, Ahmad và Ibnu Hibban ghi lại). 

Lời “La ila-ha illollo-h” bao gồm sự phủ định và khẳng định. Nó phủ định tất 

cả mọi sự thờ phượng lệch lạc và sai trái, phủ nhận toàn bộ các thần linh hư ảo 

được thờ phượng ngoài Allah ; và nó khẳng định sự thờ phượng chỉ dành riêng 

cho một mình Allah duy nhất. Khi chúng ta nói “La ila-ha” – “Không có Thượng 

Đế đích thực nào” có nghĩa là phủ nhận toàn bộ các thần linh được thờ phượng 

ngoài Allah  đồng thời khẳng định việc thờ phượng những thần linh hư ảo đó là 

sai trái vô thực; còn khi chúng ta nói “illollo-h” – “ngoài Allah” có nghĩa là chúng 

ta khẳng định và thừa nhận Allah  là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng. Ý 

nghĩa này đã được Allah  phán trong Qur’an của Ngài: 
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﴿ ُ ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَّٰ ََل ٱنفَِصامَ لََهاۗ وَٱَّلله َُّٰغوِت َويُۡؤِمۢن بِٱَّلله َسِميٌع َعلِيٌم  َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطه
 [652:  ابلقرة سورة]  ﴾ ٢٥٦

Do đó, người nào phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi Allah thì quả thật y đã 

nắm chặt sợi dây cứu rỗi không bao giờ đứt. Và Allah là Đấng hằng nghe và 

am tường mọi việc. (Chương 2 – Albaqarah, câu 256). 

Phủ nhận tà thần là ý nghĩa của “la ila-ha” còn và tin tưởng nơi Allah 

là ý nghĩa của “illollo-h”. Câu Kinh vừa phủ nhận các thần linh được thờ phượng 

ngoài Allah  vừa khẳng định chỉ có Allah  mới là Đấng thờ phượng đích thực.  

Như vậy, những người bề tôi của Allah  bắt buộc phải nên nói lời “La ila-

ha illollo-h” nhiều và thật nhiều hơn nữa đồng thời phải thể hiện nội dung ý nghĩa 

của nó qua các việc làm công khai cũng như thầm kín.  

Hỡi những người bề tôi của Allah, 

Lời “La ila-ha illollo-h” là biểu hiệu của Islam, là cái mà các vị Thiên sứ, các 

vị Nabi từ vị đầu tiên cho đến vị sau cùng đều mang sứ mạng kêu gọi đến với nó 

như Allah  đã phán: 

رۡ ﴿
َ
ٓ  َسلَۡناَوَمآ أ ََّٰه إَِله نهُهۥ ََلٓ إَِل

َ
نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن مِن َقۡبلَِك مِن رهُسوٍل إَِله نُوِِحٓ إََِلۡهِ أ

َ
 [65سورة األنبياء: ] ﴾ ٢٥أ

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi (Muhammad) mà 

không được TA mặc khải ra lệnh cho y truyền bá: Không có Thượng Đế nào 

khác mà chỉ có TA, bởi thế hãy thờ phượng một mình TA. (Chương 21 – Al-

Anbiya, câu 25). 

Lời “La ila-ha illollo-h” còn là điều thể hiện sự vô can với những điều Shirk 

và người dân của nó như Allah  đã phán: 

ا َتۡعُبُدونَ ﴿ ِمه ۦٓ إِنهِِن بََرآءٞ م  بِيهِ َوقَۡوِمهِ
َ
َّٰهِيُم ِِل ِي َفَطَرِن إَِله  ٢٦ ِإَوذۡ قَاَل إِبَۡر  سورة] ﴾٢٧فَإِنهُهۥ َسيَۡهِدينِ  ٱَّله

 [62، 26:  الزخرف

Và (hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa với phụ thân và người dân của y rằng quả 

thật tôi vô can với những gì mà các người đang thờ phượng. Ngoại trừ Đấng 

đã tạo hóa tôi, thì Ngài sẽ hướng dẫn tôi. (Chương 43 – Azzukhruf, câu 26, 27).  

Người nào nói rằng tôi nói “La ila-ha illollo-h” và tôi thờ phượng Allah. Tuy 

nhiên, tôi không vô can với những người thờ đa thần và cũng không vô can với 

những điều Shirk, bởi vì họ có quyền tự do trong tín ngưỡng của họ thì lời “La ila-

ha illollo-h” sẽ vô giá trị đối với người đó ở nơi Allah  cho tới khi nào người đó 

vô can với những người thờ đa thần và vô can với tôn giáo của họ giống như Nabi 

Ibrahim  và cộng đồng tín đồ của Người đã vô can với những người thờ đa thần 

và tôn giáo của họ. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ْ مِ ﴿ ْ لَِقۡوِمهِۡم إِنها بَُرَٰٓءُؤا ۥٓ إِۡذ قَالُوا ِيَن َمَعُه َّٰهِيَم َوٱَّله ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِِفٓ إِبَۡر
ُ
اقَۡد ََكنَۡت لَُكۡم أ  نُكۡم َومِمه

َّٰ تُ  بًَدا َحَّته
َ
ََّٰوةُ َوٱۡۡلَۡغَضآُء أ ِ َكَفۡرنَا بُِكۡم َوبََدا بَيۡنَنَا َوَبيۡنَُكُم ٱلَۡعَد ِ َتۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله ۡؤِمنُواْ بِٱَّلله

ۥٓ   [4سورة املمتحنة: ] ﴾ وَۡحَدهُ

Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrahim và những ai theo Y để cho các ngươi 

noi theo khi họ bảo dân của họ: “Chúng tôi vô can đối với quí vị và những 

tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài Allah và chúng tôi phủ nhận quí vị; giữa 

chúng tôi và quí vị có một mối hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi 

Đấng Allah duy nhất”. (Chương 60 – Al-Mumtahidah, câu 4). 

Đây là tôn giáo, chúng ta không ủng hộ, không tỏ lòng đồng cảm cũng như 

không có thái độ thiện chí với những người đa thần giáo và những người vô đức tin, 

chúng ta có bổn phận phải tuyên bố vô can với họ và tôn giáo của họ. 

Có một nhóm người còn tồi tệ hơn nhiều so với những người nói “La ila-ha 

illollo-h” mà không chịu vô can với những người thờ đa thần và tôn giáo của họ, đó 

là những người nói “La ila-ha illollo-h” nhưng lại cầu nguyện ai (vật) khác ngoài 

Allah , họ cầu xin phúc lành đến ai (vật) khác ngoài Allah , họ dâng cúng các 

mồ mả cũng như các tượng đài, họ nói lời Tawhid “La ila-ha illollo-h” nhưng lại 

làm những điều đi ngược lại với nội dung và ý nghĩa của nó. 

Hỡi những người bề tôi của Allah, 

Chúng ta cần phải học về tín ngưỡng của chúng ta, chúng ta cần phải học và 

tìm hiểu rõ ràng ý nghĩa của lời Tawhid vĩ đại này và hãy thực thi theo đúng nội 

dung và ý nghĩa của nó. Allah  phán: 

ۢنبِكَ ﴿ ُ َوٱۡستَۡغفِۡر َِّلَ ََّٰه إَِله ٱَّلله نهُهۥ ََلٓ إَِل
َ
 [91سورة حممد : ] ﴾َولِلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤمَِنَِّٰت   فَٱۡعلَۡم أ

Ngươi (Muhammad!) hãy biết rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Allah, và Ngươi hãy xin Ngài tha thứ tội lỗi cho Ngươi và cho những 

người có đức tin nam và nữ. (Chương 47 – Muhammad, câu 19). 

آِن الحَعِظيحِم َوَنَفَعَنا بِمَ  رح مح ِِفح الحقه ََيانِ بَاَرَك الله ِِلح َولَكه َِكيحمِ  ا فِيحِه ِمَن اْلح رِ اْلح كح ِِلح َواَّلِّ له َقوح قهوح
َ
، أ

ره  وح َو الحَغفه وحهه إِنَّهه هه ِفره َتغح ِّ َذنحٍب فَاسح َ ِمنح ُكه لِِمْيح سح مح َوِْلَِميحِع المه ِفره الَل ِِلح َولَكه َتغح .هذا َواسح   الرَِّحيحمه
Cầu xin Allah ban phúc lành cho tôi và cho quí đạo hữu qua Qur’an vĩ 

đại, xin Ngài ban cho tất cả chúng ta điều hữu ích từ sự giảng giải và nhắc nhở 

anh minh của Qur’an. Tôi nói lời này, xin Ngài hãy tha thứ cho tôi và cho quí 

đạo hữu cùng toàn thể các tín đồ Muslim tất cả mọi tội lỗi, hãy cầu xin Ngài 

tha thứ bởi quả thật Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ và Khoan Dung. 

 

Khutbah thứ hai 
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نح اَل 
َ
َهده أ شح

َ
تَِنانِِه، وَأ ره ََله لََعَ تَوحفِيحِقِه َوامح كح َسانِِه، َوالش  ده لِِلِ لََعَ إِحح َمح ِ  اَْلح ِ إ َدهه اَل  الله  الَّ َل إ وَحح

ه،  َله وح هه َوَرسه ًدا َعبحده َمَّ نَّ حمه
َ
َهده أ شح

َ
نِِه، وَأ

ح
ِظيحماً لَِشأ يحَك ََله، َتعح َحاَولََعَ آَِلِ وَ  وََسلََّم َعلَيحهِ  الله َوَصَّلَّ ََشِ صح

َ
بِِه أ

: ده ا َبعح مَّ
َ
ًا، أ لِيحماً َكثرِيح  وََسلََّم تَسح

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah về sự quảng đại và nhân 

từ của Ngài, xin tạ ơn Ngài về những ân huệ và hồng phúc ở nơi Ngài. Tôi xin 

chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Đấng Duy 

Nhất, Đấng không có đối tác ngang vai, mọi vụ việc nơi Ngài đều vĩ đại; tôi xin 

chứng nhận rằng Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Ngài. Cầu 

xin Allah bằng an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người cùng các 

bạn đạo của Người... 

Này hỡi nhân loại,  

Hãy kính sợ Allah, Đấng Tối Cao và hãy biết rằng nếu chỉ nói “La ila-ha 

illollo-h” là chưa đủ cho đến khi phải chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của 

Allah. Hai lời đó được gọi là lời tuyên thệ Shahadah, là trụ cột đầu tiên trong các  

trụ cột nền tảng của Islam. 

Lời “Tôi chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của Allah” có nghĩa là tôi 

thừa nhận và khẳng định bằng trái tim của tôi đồng thời thốt lên bằng lời rằng 

Muhammad đích thực là vị Thiên sứ của Allah, là vị Thiên sứ của Đấng Chủ Tể của 

vũ trụ và muôn loài – cầu xin bằng an và phúc lành cho Người. 

Sự chứng nhận này cũng chưa đủ có giá trị để trở thành một tín đồ thực thụ 

của Islam cho tới khi nào phải làm theo những gì Thiên sứ Muhammad  ra lệnh, 

tránh xa những gì Người nghiêm cấm. Nếu một người chứng nhận rằng 

Muhammad là Thiên sứ của Allah nhưng rồi lại không làm theo Người, không tuân 

thủ những gì Người ra lệnh và chỉ đạo thì người đó chưa chứng thực được lời tuyên 

bố của mình bởi lẽ ý nghĩa của câu “tôi chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của 

Allah” là tuân thủ theo mệnh lệnh của Người, tin những gì Người thông tin, tránh 

và từ bỏ những gì Người ngăn cấm, chỉ thờ phượng Allah  theo đường lối và sự 

chỉ dạy của Người, không đi ngược lại với lời giáo huấn của Người. 

Việc tuân thủ và đi theo mệnh lệnh của Thiên sứ Muhammad  không phải 

dựa trên ý muốn và sở thích của bản thân mà phải một mực đi theo đúng với những 

gì Người ra lệnh và qui định cho dù bản thân ưa thích hay không  ưa thích. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َيۡعِص  َوَما ََكَن لُِمۡؤمِن  ﴿
َ
ن يَُكوَن لَُهُم ٱۡۡلََِيَةُ مِۡن أ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُُلُ َوََل ُمۡؤمِنٍَة إَِذا قَََض ٱَّلله

َ َورَُسوَُلُۥ َفَقۡد َضله َضَلَّٰٗل  بِينٗ ٱَّلله  [62]سورة األحزاب:  ﴾ ٣٦ا  مب

Và thật không đúng đối với một người có đức tin, nam và nữ, rằng khi Allah 

và Sứ giả của Ngài quy định một điều gì đó thì họ lại đòi quyền lựa chọn theo 

công việc của họ. Và người nào bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì quả thật 

y đã công khai lầm lạc. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 36). 
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Việc tin nơi những gì mà Thiên sứ Muhammad  thông tin là phải tin tất cả 

những gì Người thông tin cho biết về quá khứ hay tương lai, phải tin tất cả những gì 

Người thông tin cho biết về Thiên Đàng, Hỏa Ngục và những sự việc xảy ra ở Ngày 

Sau, và phải tin trong kiên định không được có chút nghi ngờ nếu như thông tin 

được khẳng định là xác thực đến từ nơi Người . 

Việc tránh xa và từ bỏ những gì Thiên sứ Muhammad  ngăn cấm là dừng 

hẳn và không đến gần những điều bị ngăn cấm. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ْ َُّٰكۡم َعۡنهُ فَٱنتَُهوا َُّٰكُم ٱلرهُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   َوَمآ َءاتَى َۖ إِنه ٱَّلله َ سورة ] ﴾٧ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 [2احلرش : 

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy 

nó, còn những gì mà y ngăn cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. 

Và các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc 

trừng phạt. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 7). 

Việc tránh xa những điều Thiên sứ Muhammad  ngăn cấm và không thờ 

phượng Allah  ngoại trừ theo cách Người hướng dẫn và chỉ đạo là tránh xa những 

việc làm Bid’ah, những thứ đổi mới và cải biên trong giáo lý, không tìm cách đến 

gần Allah  hay thờ phượng Ngài với những gì mà Người  không mang đến, bởi 

lẽ những sự việc đó không được Allah  chấp nhận.  

Thiên sứ của Allah  nói: 

َو َرد  } ِرنَا َهَذا َما لَيحَس فِيِه َفهه مح
َ
َدَث ِِف أ حح

َ
 رواه ابلخاري {َمنح أ

“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) 

َو َرد  } نَا َفهه ره مح
َ
 رواه مسلم {َمنح َعِمَل َعَمالً لَيحَس َعلَيحِه أ

“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). 

Hỡi những người bề tôi của Allah, 

Hãy kính sợ Allah  và hãy biết rằng lời lẽ tốt đẹp nhất là Kinh sách của 

Ngài, sự hướng dẫn tốt đẹp nhất là sự hướng dẫn của Muhammad , và điều xấu 

xa, tồi tệ nhất là những điều đổi mới và cải biên trong tôn giáo, và tất cả mọi điều 

đổi mới cải biên trong tôn giáo đều là lệch lạc. 

Hỡi những người bề tôi của Allah, 

Chúng ta phải ở cùng với tập thể, bởi Allah  luôn giúp đỡ những tập thể 

còn những người dị biệt là ở trong Hỏa Ngục. 

Chúng ta hãy biết rằng quả thật Allah  đã ra lệnh cho chúng ta một điều mà 

chính bản thân Ngài đã bắt đầu thực hiện nó trước tiên, Ngài phán: 
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﴿ ْ ِيَن َءاَمنُواْ َصلبواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِموا َها ٱَّله يب
َ
أ ِ  َيَٰٓ َ َوَمَلَٰٓئَِكتَُهۥ يَُصلبوَن لََعَ ٱنلهِب  سورة ] ﴾٥٦تَۡسلِيًما  إِنه ٱَّلله

 [52األحزاب: 
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). 

مَّ صلِّ وسلِّم لََعَ  َ  لَِك وح سه رَ وَ  ِدكَ بح  عَ اللَّهه مَّ عَ ارح ، وَ دٍ مَّ نبيَّنا حمه لَ  نح َض اللَّهه ِ الرَّ  ائِهِ فَ خه  ، اَ نَ يح دِ شِ ا
َ ِ ألح َة مَّ ئ

ح  َ يِّ دِ هح مَ ال  ْيح
َ
 ابَ حَ الصَّ  َعنِ ، وَ ََعي اَن، وَ مَ ثح عه َر، وَ مَ عه ، وَ رٍ كح بَ  ِبح ، أ

َ
َ ِة أ َ عِ مجح َ ابِعِ الَّ  نِ عَ ، وَ ْيح  مح هه عَ بِ تَ  نح مَ ، وَ ْيح

 ِ ِ َس حح إِ ب ِعزَّ  .نِ يح ِم الِّ وح  يَ َل اٍن إ
َ
يحنِ  امهلل أ َداَء الِّ عح

َ
رح أ ، َوَدمِّ َ كِْيح ِ

َك َوالحمهِّشح ح ِذلَّ الِّشِّ
َ
، وَأ َ لِِمْيح سح اَلَم َوالمه ِسح

. اإلح
 . َ ًة يَا َربَّ الحَعالَِمْيح َ ََعمَّ لِِمْيح سح حمه َتِقّراً وََسائَِر باَِلدِ ال سح َََلَ آِمناً مه َنَنا وََجَعَل هذا اْلح مح

َ
َفظح َعلَيحَنا أ مَّ اِحح اللهه

يحٍر ِِفح مَجِيحعِ  لحِحٍد َوََشِ ِّ ََكفٍِر َومه َ ِمنح ُكه لِِمْيح سح َراَرنَا ِِفح ِديَارِنَا، وََخلِّصح المه تِقح رحِض يَا َربَّ  َواسح
َ َطارِ األح قح

َ
أ

 . َ مَّ الحَعالَِمْيح  الله اَل  َت أنح  اللَّهه
َ
 َت نح  هلإ إال أ

َ
 رَ قَ فه الح  نه َنح  وَ ِِن  غَ الح  َت نح ، أ

َ
 َث، يح غَ ا الح نَ يح لَ عَ  لح زِ نح اء، أ

َ
ا نَ يح لَ عَ  لح زِ نح أ

مَّ  َث،يح غَ الح    اللَّهه
َ
ح اَل ، وَ َث يح غَ ا الح نَ يح لَ عَ  لح زِ نح أ ََ ِ قَ الح  نَ ا مَ نَ لح عَ   َ طِ ان  ْيح

َ
 ا، اللَّهمَّ نَ ثح غِ ، اللَّهمَّ أ

َ
 ، اللَّهمَّ انَ ثح غِ أ

َ
، انَ ثح غِ أ

 اللَّهمَّ 
َ
مَّ انَ ثح غِ أ   ، اللَّهه

َ
ِ وَ  كَ ادَ بَ عِ  ِقح سح أ ِ هَ بَ وَ  كَ دَ اَل ب ح ، وَ َك مَ ائ ح ان َ رَ  ِّشه  وَ  َك تَ حح

َ
ِ أ ح  كَ ََلَ بَ  حح ا نَّ مِ  لح بَّ قَ ا تَ نَ بَّ ، رَ َت يِّ مَ ال

 ِ  إ
 ء.ََع ال   عه يح مِ سَ  َك نَّ

نَكِر  إِنَّ اللَ  عباَد الل، حمه َشاءِ َوال ََب َويَنحََه َعنح الحَفحح رح َساِن َوإِيَتاءِ ِذي الحقه ِل َواإِلحح ره بِالحَعدح مه
ح
يَأ

ونَ  ره مح تََذكَّ مح لََعلَّكه كه ِ يَِعظه
َْغح ِد اللِ ،  َواْلح فهوا بَِعهح وح

َ
كِيِدَها  وَأ َد تَوح يحَماَن َبعح

َ
وا األ ضه تهمح َوال تَنقه إَِذا ََعَهدح

مح َكفِ  َ َعلَيحكه روه لَع نعِمه  يالً إِنَّ اللَ َوقَدح َجَعلحتهمح الِلَّ َعلهوَن، فاذكروا اللَ يذكهرحكم، واشكه لَمه َما َتفح َيعح
ره اللِ أكرَب، والله يعلمه ما تصنعون.  يزِدحكم، وَِّلكح


