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Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

 

ََّنا ﴿ ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ََ َّ ََ ٱس ت
َ
َ ََ َِّنا إ نِتّ ّۡۡم  َّ ]١٢٧ :القرة[﴾  ١َب  

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài chấp nhận việc 
làm này từ bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe và 

Hằng Biết (Chương 2 – Albaqarah, câu 127) 

Lạy Allah, xin Ngài làm cho tất cả mọi việc làm của bề tôi 
thành những việc làm thiện tốt và thành tâm vì Ngài! 

Lạy Allah, xin Ngài ban cho cuốn sách này được hữu ích, 
được người quan tâm nó, đọc nó, nghe nó và tuyên truyền 

nó! 

Lạy Allah, xin Ngài hãy chấp nhận lời nguyện cầu! 
 

 

 

 
Lời giới thiệu 
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Sheikh Saleh Bin Abdul-Aziz Bin Muhammad Ali 
Ash-Sheikh 

Bộ trưởng bộ nội vụ Islam – cống hiến và tuyên truyền  

ْشكُ 
َ
 َاه

َ
َََعال َُد  ْْ

َ
أ ه ََمل 

ْ
َكَمال  َاال

ْ
َفا    ال ُرُهأ الَْمُد هللا  الُمتََفر ُد ب ص 

أ  ْج� ىَت ه 
ْ ُر�ُ ُ ف 

َ
 ً ده َ

َ
أ َان يَت ه  لُجْل 

ُ
ْ ه ُ ف 

َ
َ ََ ْ�  َك 

َ
 اُهللا اَْسَدهُ ن

و
ََ إ ن  إ 

َ
ْ  ن

َ
ُد ه َْ ْش

َ
 َاه

َ
َان

َفات ه   ْالَمائ ه  اَص 
َ
ْ ه ُ ف 

َ
ِميُع ٱۡ�َِص�ُ  ﴿: َمث يَْ  َ َّ ََ ٱس ُُ ََ إ  ۖٞ ۡ ََ ۡۡلِِِ   ِم ََ  ََ ۡۡ  ﴾ لَ

أ  .]١١: الجرة الشجرى[ َ�ْ َعالَم 
ْ
ًَة ل ل ْْ ُُ َر ُأ الَمبُْعْج

ُ
ًدا َببُْدُه َارَُالْجَ  و ُ�َمو

َ
ُد ه َْ ْش

َ
َاه

بَاد   ع 
ْ
بَاَدة  ال ْن ع  َواَس م  ُ  ا ُْرر   ُ َي  

ْ
يْن  ال َدى اَد 

ُْ ْ رَْاللَُه اُهللا ب ال
َ
ِ   ه َباَدة  َر  ع 

َ
إ ل

 َعدْ 
َ
َديَا   إ ل

َ ْ
ْن َ�ْجر  األ أ َام  بَاد  ع 

ْ
َعة  اّل�ْيَا ال  ال 

َ
ْن  َقيْي  اُلْ�يَا  إ ل أ َام   ْالَمو 

ْ
ل  اإل

 َ�ْ ْجَع 
َ
اب ه  ه

ََ ْص
َ
َ   َاه َ آ ََ ْ اََالَمُمُه َعلَيْه  َا َ َصلََجاُ  َر  

َرة أ فَ ة 
ْ
 .َاار

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Duy Nhất với các thuộc tính hoàn mỹ, ưu việt và tối cao. 
Xin ca tụng và tạ ơn Ngài. Và tôi xin chứng nhận rằng không 
có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là 
Thượng Đế Duy Nhất, không có kẻ ngang vai trong bản chất 
Thượng Đế và Thiêng liêng cùng với Ngài; không có đối tác 
chia sẽ quyền năng tạo hóa, chi phối và chế ngự vũ trụ và mọi 
vạn vật cùng với Ngài; và không có một so sánh nào có thể 
đem so đo với các tên gọi và các thuộc tính hoàn mỹ và ưu 
việt của Ngài Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và 
Ngài là Đấng nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

Và tôi xin chứng nhận rằng Muhammad là người bề 
tôi và là vị Thiên sứ của Allah, một vị được cử phái đến như 
một hồng phúc dành cho muôn loài. Ngài đã cử Người  
mang Chỉ đạo và Tôn giáo chân lý để dẫn dắt loài người từ sự 
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thợ phượng các nô lệ đến với sự thờ phượng Thượng Đế của 
các nô lệ, từ sự bất công của các tôn giáo đến với sự công 
bằng của tôn giáo Islam, từ cuộc sống ngột ngạt của cõi đời 
trần tục đến với cuộc sống rộng rãi và bao la của trần gian và 
cõi Đời Sau. 

Cầu xin Thượng Đế ban bằng an và phúc lành cho 
Người , cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo 
của Người. 

Quả thật, trước khi Nabi Muhammad  được cử phái 
đến thì nhân loại đã sống trong thời kỳ ngu muội và dốt nát, họ 
đã sống trong u tối của Shirk (thờ đa thần) và ngu dại. Những 
kẻ thầy bói, các nhà chiêm tinh, các thầy bùa đã chế ngự và 
chi phối cuộc sống và tâm linh của họ. Tâm hồn của họ rất 
hung ác và dữ tợn bởi thường sống trong xung đột và tranh 
chấp giữa các bộ tộc, họ thường nguyền rủa, xúc phạm, cấu xé 
và đánh giết nhau, họ đã sống trong sự lạc hậu, man rợ và chia 
rẽ, phương châm của họ là: “Ai không biết dùng vũ khí để tự 
bảo vệ và chống trả sẽ bị tiêu diệt và ai không biết ức hiếp 
kẻ khác thì sẽ bị kẻ khác ức hiếp”. 

Thế là Allah cho phép ánh mặt trời của Islam đến, đó 
là Ngài đã cử phái Muhammad đi rao truyền, loan báo với 
nhân loại rằng “Không có Thượng Đế đích thực nào khác 
ngoài Allah và không có Đấng nào đáng được thờ phượng 
ngoài Ngài”. 

Quả thật, Người  đã mang Tawhid đến, đó là bổn 
phận và nghĩa vụ của người bề tôi đối với Allah và là mục 
đích thiêng liêng của sự tạo hóa. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ُُۡدَِن  ﴿ َّ ِ�َۡع ِ ََ ن س ِ
ۡۡ ٱ ََ  ّّ ِ

ِۡ َُ ٱ ّۡ ا َللَ ََ  ]٥٦: الار�ا   الجرة[ ﴾  ٥ََ
Và TA (Allah) tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích 
chỉ để chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-
zhariyat, câu 56). 

Và đây chính là mục đích mà các vị Thiên sứ lần lượt 
được cử phái đến và các Kinh sách được ban xuống và cũng 
chính là mục đích trong việc chiến đấu Jihad. 

Trong những mười ba năm tại Makkah, Nabi  đã 
tuyên truyền kêu gọi mọi người đến với Tawhid, Người đã 
cắm rễ của nó vào sâu bên trong các tâm hồn, Người đã xây 
dựng một nền tảng vững chắc của nó trong các trái tim, và 
Người đã thiết lập các trụ cột của nó trong cảm nghĩ và tư 
tưởng của mọi người. Bởi thế, Allah đã phơi bày chân lý và  
dập tắt điều không chân lý, Ngài soi sáng các trái tim với 
nguồn ánh sáng của Tawhid thanh khiết, lất át những điều 
Shirk và xua tan mọi phiền não. 

Quả thật, Nabi  đã đến lúc những tâm hồn như 
những vùng đất khô cằn đang bị chết khô rồi Người đã tưới 
lên nó nguồn nước của Tawhid bằng dòng suối Ikhlas (thành 
tâm), Người đã hướng dẫn các trái tim đến với sự vâng lời và 
tuân thủ để những con tim mọc ra những cái cây đức tin, làm 
cộng đồng trở nên cao quý tránh xa điều thấp hèn, mọi người 
trở nên đoàn kết không còn chia rẽ và trở nên vượt trội và 
thống trị sau khi đã bị đàn áp và bị chế ngự. 

Vì có những người chưa thấm nhuần Tawhid, những 
người thích đổi mới và cải biên, rồi có sự chia rẽ thành nhiều 
trường phái, có nhiều tư tưởng và suy nghĩ sai lệch và thái 
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quá, đã làm cho những cái nhìn trệch hướng và các con tim trở 
nên biến chất. Thế là Allah đã gởi đến các vị Imam chính trực 
tiếp thu Chỉ đạo đúng đắn để dẫn dắt những ai thờ phượng con 
người đến với ánh sáng chỉ đạo của Nabi và đức tin Iman tinh 
khiết, họ phơi bày những cái sai, những điều không chân lý 
cho mọi người, đưa họ thoát khỏi vòng mơ mồ lẩn quẩn để 
đến với đường lối đúng đắn của các vị Salaf (những người thời 
Sahabah, Tabi’een và những thế hệ tiếp nối sau họ trên con 
đường chân lý của họ). 

Quả thật, một người chịu quan sát lịch sử của cộng 
đồng Islam, chắc chắn sẽ thấy được sự cao quý, hùng mạnh 
của nó cũng như sự vượt trội của nó so với các cộng đồng 
khác bởi nó được kết nối bằng giáo lý tinh khiết và đức tin 
trung thực hướng về Allah, bởi sự tuân thủ và đi theo bước 
đường cũng như cung cách của Nabi , đi theo đường lối của 
các vị Salaf, bởi sự đoàn kết của các vị Imam và không có sự 
tranh cãi giữa họ; và y chắc chắn sẽ thấy được cộng đồng 
Islam bị suy yếu và thấp hèn hơn những cộng đồng khác bởi vì 
sự phổ biến và lan truyền những điều cải biên và đổi mới trong 
tôn giáo, vì họ đã làm điều Shirk với Allah, xuất hiện các 
nhóm phái lệch lạc, không tuân thủ theo giáo luật cũng như 
không theo các vị Imam. 

Quả thật giáo lý lệch lạc cũng như sự trệch hướng 
khỏi đường lối giáo lý Salaf, phân chia thành các nhóm phái là 
sự chia rẽ cộng đồng, làm suy yếu đi sức mạnh của nó và sẽ 
không tìm thấy lối thoát ngoại trừ phải quay trở về với đường 
lối của Nabi , của các vị Sahabah  cũng như của các vị 
Imam được chỉ đạo đúng đắn. Bởi thế, thời kỳ sau của cộng 
động này sẽ không bao giờ được cải thiện ngoại trừ những 
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điều đã cải thiện thời kỳ đầu của nó. Quả thật, sự rời xa khỏi 
Tawhid đích thực và sự ghét bỏ đường lối giáo lý Salaf là phủ 
nhận sự chính trực cũng như đi ngược lại với trí tuệ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََ ٱَّاُس  ﴿ َ ُّ نَن ِ�َ ََ ََٱسِۡم  ََ ب ََ ِِ ُم ٱۡل ُُ َع ََ َا  َۡ ََ ت
َ
َ ََ  َِ ب ََ ِ لََنا ِِ�ۡ�َِي ُُ َُ ۡلَنا  َُ َۡ

َ
ۡد َ َّ لَ
ِط�  َۡ  ]٢٥: الجرة الديد[ ﴾ ِِ�ۡلِّ

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 để nhân loại duy trì nền công lý. 
(Chương 57 – Al-Hadid, câu 25). 

Và quả thật cái Cân công lý nhất chính là Tawhid, nó 
là đầu não của sự công bằng và chính trực, với nó tín đồ sẽ 
được ngay chính; và quả thật sự bất công nhất chính là Shirk, 
Allah đã phán kể về vị hiền nhân ngoan đạo Luqman đã nhắn 
dạy đứa con của ông: 

ِإ  ﴿ َّ �ِِ ۡۡ ِ ۡۡ ُ ُ 
ََ  ّ ََ ُۡ ب َۡ َلُظۡلٌم َعِظيۖم َٰ ۡ ِ ِۡ  ]١٣: الجرة لقما [ ﴾ ١نِّن ٱس

Này hỡi con yêu của cha, con chớ đừng làm điều Shirk với 
Allah, quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm 
trọng. (Chương 31 – Luqman, câu 13). 

Ông Abu Darda  thuật lại rằng Nabi  đã nói: 

  : اَاَل اُهللا َعزو اََ� و  «
ْ
ْ َااإل  ِ   َا�

ْ
ََ َاال ْ ْةلَُي َاَ�ْعبُُد َ�ْ� ْيأ ْ

َ
يْمأ ه ظ  ء َ�بَأ ع  نو ف 

ْرُ�ُق َا�َْشُكُر َ�ْ� ْي 
َ
شعب "االيْ  ف " مسند الشامي�"رااه البااِ ف  »َاه

 "مسند الفرداس"االيل  ف " اإلْ�َما   
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“Allah, Đấng Tối Cao phán: Quả thật TA, con người và Jinn 
trong một nguồn tin vĩ đại, TA tạo hóa ra chúng nhưng 
chúng lại thờ phượng kẻ khác ngoài TA, TA ban phát vá cấp 
dưỡng cho chúng nhưng chúng lại tạ ơn kẻ khác ngoài TA.” 
(Attabra-ni trong Musnad Ash-Shamiyeen, Albayhaqi trong Shu’bu 
Al-Iman, và Addilami trong Musnad Al-Firdaus). 

Quả thật sự dối trá lớn nhất chính là chúng ta Shirk 
với Allah trong khi Ngài đã tạo hóa ra chúng ta. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ا ﴿ َُ بِح �ِض َ�ۡعَد نِۡصَ�
َ
ْ ِ� ٱۡ� َن ُد َِ ََ ُبۡف َۡفٗ  ََ َهُ َل ِ ََٱۡدُع َّ ََ ٱ َ ۡۡ ََ إ نِّن  َََمَمۚعا ا 

نَِ� قَرِ� َِ َّ ٱسُۡمۡح ِ َِ  ]٥٦: الجرة القرة[ ﴾ ٥َۖ 

Và các ngươi chớ gây rối trên trái đất sau khi nó đã được 
cải thiện ổn định và trật tự. Và hãy cầu nguyện Ngài 
(Allah) với nỗi sợ hãi và niềm hy vọng. Quả thật, lòng 
thương xót và nhân từ của Allah luôn gần kề với những 
người làm tốt. (Chương 7 – Al-A’raf, câu 56). 

Quả thật, sự gây rối và phá hoại lớn nhất chính là gây 
rối và phá hoại tư tưởng và đức tin của con người, cắt đứt con 
đường đến với Allah, lấy đi khỏi họ bản chất tự nhiên (phủ 
phục và qui thuận Allah) mà Allah đã tạo hóa họ trên bản chất 
đó, bởi lẽ Nabi  có di huấn: 

ْا ُ�نَ « 
َ
ج َداً ه  ه َْ بََجاهُ ُ�

َ
ْبَرة  أ فَأ ف 

ْ
َ ال ََ  ُ

َ
 َمْجلُجدو يُجل

َساً ه  ُمّ  ِ ْا ُ�َم
َ
اً ه  ه َ الراري   » ّ 

دااد السنة  أ هبج)٢١٣٨(أ التمذي القدر )٢٦٥٨(أ مسلم القدر )١٣١٩(النائز 
 ).٥٦٩(أ مالَ النائز )٢/٢٧٥(أ هْد )٤٧١٤(
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“Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được sinh ra trên bản chất tự nhiên 
Fitrah (phủ phục và quy thuận Allah), nhưng cha mẹ của nó 
đã thay đổi nó thành người Do thái, hoặc người Thiên Chúa 
giáo hoặc người thờ lửa.” (Albukhari trong mục Al-Jana-iz 
(1319), Muslim trong Al-Qadr (2658), Attirmizhi trong Al-Qadr 
(2138), Abu Dawood trong Assunnah (4714), Ahmad (2/275), và 
Malik trong Al-Jana-iz (569).). 

Nabi  cũng có nói: 

َعل َمُ�مْ « 
ُ
ْ  ه
َ
ِ  ه َمَر

َ
ّ  ه نَ إ  و َر

َ
تُُه  ه

ْ
َل
َ
 َمالو �

َم   يَْج   َلَذا ُمّ
ا َعلو مو تُْم م 

ْ
ل  ْ َما َ�

ْم  ُْ ْ
َ
ُ� فَاْ�تَال  ِ يَا ُم الشو ُْ ََتْ

َ
ْم ه ُْ ْم َا� �و

ُْ بَاد ى ُسنََفاَء ُهو  َةلَْقُب ع 
 َا� ل 

َببًْدا َسَمل�
َمرَ 
َ
ْم َاه ُْ َ ُب ل

ْ
ْسلَل

َ
ْم َما ه  ْ

َمْب َعلَيْ ْم اََسرو  ْ ين   ب ه  َبْن د 
ْ
ل ًْز 

ُ
جا ب  َما لَْم ه

ُُ
 
ْْ ُ �  ْ

َ
ْم ه ُْ َْ

َباًًا
ْ
 .رااه مسلم » ... ُالل

“Quả thật Thượng Đế của Ta đã ra lệnh cho Ta chỉ dạy các 
ngươi điều các ngươi không biết. Một trong những điều mà 
Ngài đã dạy Ta trong ngày này của Ta: Tất cả tài sản mà TA 
ban cấp cho người bề tôi thì nó halal, và quả thật, TA đã tạo 
hóa tất cả bầy tôi của TA trong bản chất thanh sạch, nhưng 
những tên Shaytan đã đến với họ khiến họ lệch khỏi tôn 
giáo của họ, chúng nghiêm cấm họ làm những điều mà TA 
cho phép và sai bảo họ Shirk với TA những điều mà TA 
không ban xuống thẩm quyền nào ...” (Muslim). 

Đây quả thật là sự bất công quá mức. Tại sao? Tại vì 
nó sẽ mang lại kết cuộc thua thiệt ở đời này và ở cõi Đời Sau. 

Vào thời đại ngày nay, sự lệch lạc, thái quá và biến 
chất xuất hiện rất nhiều, nào là những người chỉ nói theo ý 
thích và dục vọng của bản thân, sự đổi mới và cải biên của họ 
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được lan truyền và nhân rộng, các truyền thống và lề lối lệch 
lạc xưa kia của tổ tiên họ được làm sống lại, những cuốn sách 
đã bị quên lãng được khôi phục, những tư tưởng mới hình 
thành, nhiều nhóm hệ theo thời đại nổi lên, các tín đồ trở nên 
không ngay chính trong Tawhid và Sunnah, họ luôn lấy ý kiến 
và quan điểm của người đời để rồi niềm tin của họ bị hư hại và 
phải rơi vào các điều Shirk, còn những người thuộc giới có 
quyền hành dựa vào quyền lực chống lại đường lối của Thiên 
sứ  sau khi sự Chỉ đạo đã được sáng tỏ và rõ ràng, và họ 
thực sự không đi theo con đường của những người có đức tin. 

Một trong các trách nhiệm lớn lao của những vị học 
giả ngoan đạo hiểu biết Islam, những vị tuyên truyền con 
đường Sunnah chân chính là phải gầy dựng lại các giáo lý nền 
tảng, trình bày, làm rõ đường lối giáo lý Salaf, giảng giải các 
sách của các vị Imam lỗi lạc chân chính có nhận thức đúng 
theo sự Chỉ đạo, chú thích và giải nghĩa những diễn đạt từ ngữ 
của họ, làm rõ tâm ý của họ về vấn đề Tawhid cũng như các 
phương pháp truyền dạy, thuyết giảng và biên soạn của họ; 
phải hướng dẫn và chỉ dạy những người bề tôi đi theo đường 
lối của Nabi  và theo bước chân của các vị Sahabah nhằm 
tuân theo lời phán bảo của Allah, Đấng Tối Cao: 

﴿  ُ َّ ََٱ ۡمإ  ُُ ََ ُُتَُ ۡم  ُُ فِۡر لَ ۡۡ �َ ََ  ُ َّ ُم ٱ ُُ ۡۡ ِۡۡ ُۡ َ فَ�بُِّۡعَِ   َّ ۡ ََن ٱ ِ
ُّ نُ�ۡم  َُ قُۡم نِن 

 ]٣١:  الجرة آل عمرا [ ﴾  ٣ َِّحيمۖ  َ�ُفََۖ 

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 
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Allah là Đấng rất mực Khoan dung, Đấng rất mực Nhân 
từ (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31). 

Nabi Muhammad  đã có lời di huấn: 
اص  « 
ُ
ْش  يُ�ْم ب تَْقجَى اهللا  ه يها فَِ ًوُه َمْن يَع  اَعة  َا� ْ  َببًْدا َسشَش 

ْمو  َاالبو َاالسو
ى فََسَ�َى اْةت مَفًا َكث ً�ا نُْ�ْم َ�ْعد  يَن  م  د  اش  ُلََفاء  الرو

ْ
و  اَُالنوة  اْ

َعلَيُْ�ْم َ ُسِو ََ

ي �َ  د  ْْ َم
ْ
ْيأ ال ْن َ�ْعد  ا اَعَ  م  َْ ُكجا ب  َمسو

ذ  َا� يواُ�ْم َاُ�َْدثَا   ََ َوَجا�  ا ب ا
َْ ّاجا َعلَيْ
 ب ْدَعةو َقَملَة� 

و ُُ  ُ�َْدثَةو ب ْدَعة� َا
ُمجر  فَِ  و ُمو

ُ
 رااه هبج دااد اهْد »األ

“Ta dặn dò các ngươi phải kính sợ Allah, phải nghe theo và 
vâng lời dù đó là người nô lệ da đen (nếu y làm theo 
Sunnah) bởi quả thật sẽ có ai đó trong các ngươi sống thời 
sau Ta sẽ gặp nhiều sự bất đồng và mâu thuẫn. Bởi thế, các 
ngươi phải giữ lấy đường lối của Ta và đường lối của các vị 
Khalif được hướng dẫn chính trực sau Ta, các ngươi hãy 
nắm chặt nó, hãy dùng răng hàm của mình cắn chặt lấy nó, 
và các ngươi hãy coi chừng những điều đổi mới bởi quả thật 
tất cả mọi sự đổi mới đều là Bid-a’h và mọi điều Bid-a’h đều 
lệch lạc” (Abu Dawood và Ahamd). 

Và đây chính là đường lối ngay chính và đúng đắn, 
đường lối sẽ dẫn đến sự hài lòng của Thượng Đế, Đấng Chủ 
Tể của vũ trụ và muôn loài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ�ِّيمٗ  ﴿ َۡ ّن َ�بَذن ِصَ�بِ� ُم
َ
َ ۡم َعّ ََ ُُ ِ َ�َفّرَق ِ ََ َُۡم   َ ْ ٱس  بَّبُِۡعَن

ََ ََ إ  َهُ ا فَ�بُِّۡع
مۡ  ُُ م ِِِِ  لََعّل ُُ ب ََّصٰ ۡم  ُُ بلِ َٰ يِيلِِِ إ  ََن  َُ ُّ  ]١٥٣: الجرة األًعاو[ ﴾ ١َبّ�
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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). Ngài chỉ thị cho các ngươi như thế 
để các ngươi trở thành người ngay chính sợ Allah. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 153). 

Và đây là đường lối mà Thiên sứ của Allah, 
Muhammad  đã mời gọi mọi người đến với nó, Allah, Đấng 
Tối Cao phán: 

ب َِِص�َ قُۡم  ﴿ ِإ َ�َ َّ ََ ٱ ِ َ نْ ن ۡدُع
َ
َ  ِِ يِي َُ ا  َ�بِذهِ   ََ ََ  ِ َّ َّ ٱ ب ََ ۡۡ ُُ ََ  � َِ ََۡع ِّ ٱّب ََ ََ  

و تَا
َ
 � ن

 �َِ�ِ ۡۡ َّ ٱسُۡم َِ  
و تَا
َ
 ]١٠٨: الجرة يجالف[ ﴾ ١ن

Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). 
Ta mời các người đến với Allah. Ta và những người theo 
Ta đang đi trên con đường chân lý. Quang vinh và trong 
sạch thay Allah! Và quả thật Ta không phải là một người 
thờ đa thần. (Chương 12 – Yusuf, câu 108). 

Và nó chính là giáo lý của nhóm người thành đạt được 
Nabi  mách bảo qua lời di huấn của Người: 

و   نَ تََزاُل «  
مو
ُ
ْن ه ة� م  مو

ُ
ْمر  اهللا أ اَائ َمةً ه

َ
ْمُر اهللا   ب أ

َ
َ ه ت 
ْ
ْم َسوو يَأ ُْ َ ُلْم َمْن َةَذل  نَ يَُهّ

 .٤/٩٣أ اهْد ١٠٣٧أ مسلم ٣٦٤١رااه  الراري  سديث  »

“Sẽ vẫn còn một nhóm người thuộc các tín đồ của Ta luôn 
vững bước trên điều chân lý của Allah, những ai muốn làm 
hại họ sẽ không thể thực hiện được trừ phi Allah cho phép 
điều đó” (Albukhari hadith 3641, Muslim hadith 1037, và Ahmad 
4/93). 
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Đây chính là nhóm người vẫn mãi đi theo đường lối 
của Nabi  và các vị Sahabah của Người. 

Và trong một Hadith khác, Nabi  có nói: 

ُو َا�  و بَ «   ثََم
َ ََ و  

مو
ُ
ُق ه ْفَت 

ََ لوًة َا َ� م  ْتَْ�  اََالبْع   ثِ 
َ ََ اَْب  َََفرو َ يَ   ا    إ ْ َ

َدةً  ًة َااس 
لو  م 
و
َوار  إ ن ْم ن  ا

ُْ لوًة ُهّ َ� م   »  اََالبْع 

“Quả thật, con cháu Israel đã chia rẽ thành bảy mươi hai bè 
phái, còn cộng đồng tín đồ của Ta thì chia rẽ thành bảy 
mươi ba nhóm, tất cả đều ở trong Hỏa Ngục ngoại trừ một 
nhóm duy nhất”. 

Các vị Sahabah nghe vậy, hỏi Người : Thưa Thiên 
sứ của Allah! Nhóm đó (nhóm không lọt vào danh sách ở 
trong Hỏa Ngục) là nhóm nào? 

Người  nói: 

اب   َما« 
ََ ْص

َ
ًَا َعلَيْه  َاه

َ
 ).٢٦٤١(رااه التمذي اإليما   »ه

“Đó là nhóm đi theo những gì mà Ta và các Sahabah của Ta 
đã đi” (Tirmizhi: Chương Iman hadith 2641). 

Và đây chính là tầm quan trọng của vấn đề, cần phải 
nuôi dưỡng và giáo dục tư tưởng giáo lý đúng đắn, phải cải 
thiện đường lối theo đúng quy cách của Thiên sứ  và các vị 
Sahabah của Người nhằm ngăn chặn cộng đồng tín đồ không 
bị chia rẽ để rồi họ phải bị lạc trong mê cung của sự sai lệch 
và tội lỗi. 
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Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã soi sáng nhiều vị 
học giả của chúng ta, những người đã thực sự học hỏi, tìm 
hiểu và nghiên cứu kiến thức tôn giáo bằng sự chân tâm, họ đã 
thực sự quan tâm đến các vấn đề giáo dục, truyền dạy, xác 
thực nguồn kiến thức cũng như biên soạn về các đường lối 
giáo lý đích thực của Thiên sứ  và các vị Sahabah của 
Người, trong đó, tiêu biểu là người anh em, Sheikh Abdullah 
bin Abdul Hameed Al-Athari đã biên soạn một cuốn sách rất 
hữu ích, đó là cuốn sách “Tóm Tắt Giáo Lý Salaf”. 

Và quả thật tôi thích đọc nó và giới thiệu nó với mọi 
người. Sau khi đọc và tìm hiểu cuốn sách tôi thấy tác giả đã có 
sự nỗ lực và cố gắng hết sức trong việc biên soạn. Sự nỗ lực 
đó của ông đáng được tri ân và trân trọng bởi vì cuốn sách thật 
hữu ích. Nội dung cuốn sách trình bày tổng thể toàn bộ giáo lý 
và tư tưởng đúng đắn của những người Salaf với phong cách 
thiết thực dễ tiếp thu, lối diễn đạt đơn giản dễ hiểu, bố cục sắp 
xếp tốt. Ấn bản mà tôi muốn giới thiệu là phiên bản có phần 
chỉnh sửa và chú thích đơn giản. 

Một trong các đặc điểm nổi bật của cuốn sách này là 
nó được dựa trên các tài liệu gốc, quan tâm đề cập đến các 
cụm từ diễn đạt của những người Salaf, tập hợp các dẫn chứng 
từ Qur’an và Sunnah, trích dẫn các lời nói và quan điểm của 
các vị Sahabah, các vị Tabieen và các vị Imam Salaf. 

Và quả thật cuốn sách này cũng như các cuốn sách 
tượng tự là niềm vui cho những đôi mắt biết đoàn kết, nó đã 
làm cho các trái tim cùng chí hướng hân hoan, đồng thời làm 
nghẹn họng những người đối lập lệch lạc. 
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﴿  َ�َ�ۡ
َ
َ ّّ ُِ ب ََ ََ ۡمرِهِ  

َ
َ  َ�َ ٌَ ُ َللِ َّ ٱ ََ َ�ۡعلَُمَنَ ََ : الجرة يجالف[ ﴾  ٱَّاِس 

٢١[ 

Và Allah luôn toàn quyền kiểm soát công việc của Ngài 
nhưng đa số nhân loại không biết. (Chương 12 – Yusuf, 
câu 21). 

Nabi  có di huấn: 

ارُ «  َْ َو ْمُر َما بَلََا اللويُْ  َاا
َ
َبْلَُغنو َلَذا األ

َ
  ْتُُك اهللاُ َاَن �َ  ُ

و
َ�يَْب َمَدرو َاَن َاَ�رو إ ن

ْدَةلَُه 
َ
ّز  اهللاُ ه ا يُع  زه ُ  و ع   َل

ْا ب ُذل 
َ
�زو ه  َعز 

ز  يَن ب ع  ّل  اهللاُ َلَذا ال   يُذ 
ه
ب ه  اإل ْالَمَو اَُلن

ُ�ْفَر  اهللاُ 
ْ
 .رااه اإلماو هْد »ب ه  ال

“Công việc này chắc chắn sẽ mãi tiếp diễn theo sự tiếp diễn 
của ngày và đêm, và Allah không bỏ bất cứ một ngôi nhà 
nào, dù ở thành thị hay vùng hẻo lánh, đều được Ngài cho 
tôn giáo này đến với nó bằng sự cao quý thiêng liêng hay 
bằng sự thấp hèn nhục nhã, sự cao quý thiêng liêng mà 
Allah ban cho chính là Islam (phủ phục và qui thuận Ngài) 
và sự thấp hèn nhục nhã mà Allah hạ thấp chính là sự Kufr 
(vô đức tin và bất tuân Ngài)” (Ahmad). 

Và khi tôi cảm ơn tác giả về sự quan tâm của ông cho 
nội dung này cũng như sự nỗ lực của ông trong việc giữ gìn nó 
bằng cách biên soạn thành cuốn sách thì tôi cầu xin Allah ban 
cho ông nhiều ân phước tốt lành, xin Ngài ban phúc cho sự nỗ 
lực của ông. 

Cầu xin Allah che chở và bảo vệ cộng đồng này luôn 
đi theo giáo lý đúng đắn của nó, và xin Ngài phù hộ cho các vị 
Ulama luôn đi trên những điều được Ngài yêu thương và hài 
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lòng, luôn đi theo tấm gương của Nabi  cũng như theo lối 
bước chân của các vị Sahabah và các vị Imam Salaf. 

 َ�ْ َعالَم 
ْ
ِ  ال َْمُد هللا  َر

ْ
   ال

َ
ُر َدْعَجاًَا ه  َاآة 

Và cuối lời mời gọi và tuyên truyền, xin nói lời tạ ơn và tán 
dương Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài!!! 

Saleh bin Abdul-Aziz bin Muhammad Ali Ash-Sheikh 
Bộ trưởng bộ nội vụ Islam – cống hiến và tuyên truyền  

Tháng 5 năm 1421 Hijri 

 

 

 

Lời mở đầu 

َ  إ  و الَْمُد �    َْمُدُه َاْ
َ
ُرُه � يْنُُه َاَْْستَْغف  ْن  أْستَع  نَا َام  ْ�ُفس 

َ
ْار  ه ْن ُكُ َاَ�ُعجُْل ب اهللا  م 

َا   َ ْبَما
َ
َا   ه ُ  أَالىَ 

َ
د  اُهللا فَمَ ُما  و َ ْْ ُ  أَمْن َ�

َ
َي َ دُ هَ اَ  .َا َمْن يُْال ْ  فََم َلاد  َْ  ْش

 
َ
ْ  ن

َ
هَ ه ـٰ  ا إ لَ

و
ُ اَ  هللاُ إ ن

َ
َ ََ �  َك 

َ
ُ اَْسَدهُ ن

ُ
ًدا َببُْدُه َارَُالجَ  و ُ�َمو

َ
ُد ه َْ ْش

َ
 ه

لُِمََن ﴿  َْ �ُْ�ْم ُم
َ
ن ََ ّّ نَِ  َ َبُمَُب ََ ابِِِ  َّ ّّ ُب َ َح َّ َن ن ُّ ُنَن نّب ََ ُ َّ ا نّنِآ َُ  �

َ
         ﴾آَان

   .]١٠٢:  عمرا  الجرة آل[
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 ﴿ ّْ َِ ْم  ُُ َّ ُم نّنِي َللَ ُُ َّ ََ َن  ُّ ا نَّاُس نّب َُ  �
َ
ا  آَان َُ َِنْ  َّ َََللَ نِحَدة�  ََ  �َ َ�ْف

 ََ ََْحا ن� ََ َٞسََُن ِِِِ  ا ََ َ َ نّنِي ُ َّ َن ن ُّ نّب ََ  ۚٞ ا ََ ِ س ََ ِۡۚ�ن  ََ ََِ�اَ  َما  ُُ َِنْ ََّم  ََ ا  َُ �ََْ َج
ۡۚا ََ�ِي ْم  ُُ َ َ�َن َعلَيْ َّ  .]١:  الجرة الِساء[       ﴾ نِّن ن

َن ﴿  ُّ ُنَن نّب ََ ُ َّ ا نّنِآ َُ  �
َ
ْم آَان ُُ ْ�َمالَ

َ
ْم َ ُُ ِدآۚدن  آُْصلِْح لَ َُ  ََْ ََقَُسَُن قَ  َ َّ ن
ۚجن َعِظيۚما َْ ْد فَاَج فَ َّ ََ  ُ�ََ ُُ ََ ََ  َ َّ ِع ن ِِ ّْ آُ ََ ََ ْم  ُُ ََ ُُتَُ ْم  ُُ ْۡفِْر لَ �َ الجرة  [       ﴾ ََ

 .]٧١،  ٧٠:  األسزاِ

َما َ�ْعدُ 
َ
ُِ اهللا  فَ : ه يث  ك تَا َد 

ْ
ْصَدَق ال

َ
دو  َةْ�َ اَ  ِ  و ه ْدي  َلْدُي ُ�َمو

َْ ْ َاَكّ   ال
َوار    َقَملَةو ف  ا

ّ ُُ  ب ْدَعةو َقَملَة� َا
ّ ُُ  ُ�َْدثَةو ب ْدَعة� َا

ّ ُُ ا َا َْ َُ ُمجر  ُ�َْدثَا
ُ ْ
 .األ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! 
Bầy tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài 
phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy tôi 
xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp 
bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi 
điều xấu từ việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật, người 
nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, còn 
người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm 
thấy sự hướng dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có 
Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế 
duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận 
Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với lẽ 
mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ đừng 
chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim (qui 
phục Ngài).  (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 102). 
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Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất 
(Adam) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) rồi 
từ hai người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà 
(trên khắp trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà các  
người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) dạ 
con bởi vì quả thật Allah luôn theo dõi các ngươi. 
(Chương 4 - Annisa’, câu 1). 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy 
nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện hành 
động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và 
người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì chắc 
chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. (Chương 33 – Al-
Ahzab, câu 70, 71). 

Quả thật lời nói trung thực nhất là Kinh sách của 
Allah, sự chỉ đạo tốt nhất là sự chỉ đạo của Muhammad, điều 
xấu xa nhất là sự đổi mới và tất cả mọi sự đổi mới đều là 
Bid’ah, tất cả mọi điều Bid’ah đều lầm lạc và tất cả mọi điều 
lầm lạc đều ở trong Hỏa Ngục(

0F

1). 

                                                           
(1) Đây là phần mở đầu cho bài Khutbah (Thuyết giảng trong Islam) 
được gọi là Khutbah Ha-jah. Nó được giáo luật khuyến khích trước 
khi thuyết giảng một vấn đề gì trong Islam. Quả thật, Thiên sứ của 
Allah đã dạy các Sahabah của Người nói Khutbah Ha-jah này trước 
khi họ muốn nói về một vấn đề tôn giáo hay vấn đề gì khác như 
trong Khutbah Nikah (kết hôn), Khutbah Jum’ah (thứ sáu), ... Nhiều 
cuốn sách ghi chép Sunnah đã ghi nhận điều này chẳng hạn như 
“Sunan Ibu Majah” ở chương Annikah mục Khutbah Nikah, “Sunan 
Tirmizhi”, “Sunan Abu Dawood”, “Sunan Annasa-i”, “Musnad” của 
Abu Ya’la, “Al-Mu’jam Al-Kabir” của Attabra-ni, “Sunan 
Albayhaqi”, “Musnad” của Imam Ahmad. 
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Anh em đồng đạo Muslim thân hữu! 

Đây là những lời tóm tắt trình bày “Giáo lý Salaf, 
phái Sunnah và Jama’ah”. 

Quả thật, mục đích tập hợp và biên soạn cuốn sách 
này là do tình trạng cộng đồng Islam ngày nay sống trong sự 
chia rẽ và bè phái khác nhau, mỗi bè phái kêu gọi đến với giáo 
lý và tư tưởng riêng của nó, nhóm nào cũng tự cho rằng mình 
là đúng, là chân lý, khiến mọi người trở nên hỗn loạn, bối rối 
và mơ hồ, không biết đi theo hướng nào là đúng, là hợp giáo 
lý đích thực? 

Tuy nhiên, Alhamdulillah, sự tốt đẹp trong cộng đồng 
Islam vẫn không bao giờ biến mất bởi lẽ vẫn còn mãi một 
nhóm người trong số đó luôn đi theo Chỉ đạo và Chân lý cho 
đến giờ Tận Thế như Nabi  đã mách bảo về điều đó khi 
Người nói: 

ائ َفة�  َن تََزاُل «  و   َِ
مو
ُ
ْن ه َي  م 

ْ
َ ال ََ �َْن  ر  ال 

َ  أ َِ ت 
ْ
ْم َسوو يَأ ُْ َ ُلْم َمْن َةَذل َن يَُهّ

ْمُر اهللا  
َ
 .٤/٩٣أ اهْد ١٠٣٧أ مسلم ٣٦٤١رااه  الراري  سديث  » ه

“Sẽ vẫn còn một nhóm người thuộc các tín đồ của Ta luôn 
vững bước trên điều chân lý, những ai muốn làm hại họ sẽ 
không thể thực hiện được trừ phi Allah cho phép điều đó” 
(Albukhari hadith 3641, Muslim hadith 1037, và Ahmad 4/93). 

ُرهُ «  ْو آة 
َ
ُ َةْ�� ه

ُ
َ او
َ
َمَبر  نَ يُْدرَى ه

ْ
و  َمثَُ  ال

مو
ُ
اهْد ) ٢٨٦٩(رااه التمذي  »َمثَُ  ه

 .صََه األلاِ ف صَيح ال  التمذي) ٣/١٣٠(
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“Hình ảnh cộng đồng tín đồ của Ta giống như cơn mưa, 
không biết cơn mưa đầu tốt hay cơn mưa sau tốt”(2) 
(Tirmizhi: hadith 2869, Ahmad (3/130), Albani xác nhận là Sahih 
trong bộ Sahih Sunan Tirmizhi). 

Từ hai Hadith này khiến chúng ta phải biết rằng nhóm 
người ân phúc là nhóm người luôn bám sát đường lối Islam 
đúng đắn, đường lối mà Thiên sứ của Allah , các vị 
Sahabah của Người, các vị Tabieen cùng với những ai theo sự 
tốt đẹp của họ đã đi qua. Đây chính là nhóm người thành đạt 
và thắng lợi, được gọi là phái Sunnah và Jama’ah, và họ là 
những người luôn noi đúng theo những gì Nabi  và các vị 
Sahabah của Người đã đi trước. 

Và cũng chính vì mục đích này, tôi đã vội vã lược lại 
và biên soạn thành cuốn “Tóm Tắt” từ một cuốn sách khác 
của tôi có lời tựa là “Al-Muyassir Fi Aqidah Assalaf 
Assalaf” (tạm dịch là Giáo Lý Salaf theo cách dễ hiểu), một 
cuốn sách mà tôi đã thu nhặt và đúc kết từ các sách của những 
vị Imam Salaf lỗi lạc và danh tiếng về sự trung trực, uyên bác, 
và theo đúng đường lối Sunnah, và họ cũng là những người đã 
thu nhặt và đúc kết từ sự Chỉ đạo và Hướng dẫn của Nabi . 

                                                           
(2) Ý nghĩa Hadith không phải nói về sự hơn kém của các vị Sahabah, 
Tabieen với những thế hệ thời sau bởi đương nhiên các vị Sahabah 
phải tốt hơn các Tabieen và các Tabieen phải tốt hơn những người 
thời sau họ về đức hạnh và thời trước sẽ tốt hơn thời sau đó cứ như 
vậy, riêng hadith này thì chỉ muốn nói về các giáo lý cũng như các 
giáo luật chưa được hiểu rõ, còn trong sự tranh cãi của các thế hệ sau 
này. 
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Tôi đã cố gắng trình bày cuốn “Tóm Tắt” này với lối 
diễn đạt ngắn gọn, súc tích, rõ ràng và đơn giản, đồng thời 
cũng bám lấy các lời văn và ngôn từ của các vị Imam Salaf 
một cách tối đa để tất cả người đọc có thể thu được điều hữu 
ích, đặc biệt là đối với những người muốn thức tỉnh mọi người 
trong giới Islam ân phúc, và để những thanh niên ngay chính 
và được hướng dẫn hiểu được tổng thể giáo lý Salaf một cách 
dễ dàng; bởi lẽ kiến thức thuộc lĩnh vực giáo lý giống như 
chuỗi mắc xích dính chặt với nhau, cho nên, nếu như người 
Muslim không hiểu được giáo lý một cách tổng quát thì sẽ 
không thể hiểu được từng phần riêng lẻ của nó. 

Và tôi đã không bổ sung một điều gì từ ý riêng của tôi 
ngoại trừ trường hợp phải giảng giải và chú thích, và tôi đã để 
ở phần cuối bức thông điệp bản mục lục các tại liệu mà tôi đã 
tham khảo để biên soạn cuốn “Tóm Tắt” này. 

Cuối lời, tôi xin ca ngợi và tán dương Allah, Đấng Tối 
Cao, xin tạ ơn Ngài đã cho tôi hoàn thành cuốn sách “Tóm 
Tắt” này. Tôi hy vọng Allah dùng sự đóng góp nhỏ nhoi này 
của tôi cải thiện các tư tưởng và giáo lý lệch lạc của những 
người Muslim, xin Ngài biến nó thành điều hữu ích cho họ, 
giúp họ trở về với Kinh sách của Allah và Sunnah Thiên sứ 
của Ngài . 

Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những ai đã phụ giúp tôi 
hoàn tất cuốn sách “Tóm Tắt” này từ việc đóng góp ý kiến, 
kiểm duyệt cũng như giới thiệu, tôi xin cảm ơn Sheikh Su’ud 
bin Ibrahim Ash-Shurim, Sheikh Muhammad bin Jameel 
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Zaynu Al-Lazzan đã đọc cuốn sách và quảng bá nó, cầu xin 
Allah ban phúc lành cho họ(3). 

Đây là sự nỗ lực nhỏ nhoi mà tôi muốn gởi đến quí 
độc giả tín hữu, nếu những gì tôi viết đúng thì đó là từ nơi 
Allah bởi vì Ngài là Đấng che chở và ban sự thành công, còn 
nếu tôi có sự sai sót và nhầm lẫn thì đó là do lỗi của riêng tôi 
và do sự xui khiến của Shaytan, và tôi chân thành mong nhận 
được sự đóng góp ý kiến từ phía quí độc giả tín hữu. 

Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao, biến việc làm của bề tôi 
thành việc làm đầy chân tâm hướng về một mình Ngài duy 
nhất, và xin Ngài đón nhận từ nơi tôi và ban phúc lành cho 
những người Muslim. Và bề tôi thực sự vô can với những điều 
trái với Qur’an và Sunnah của Nabi  cũng như vô can với 
sự thông hiểu biệt lập với sự thông hiểu của các vị Salaf; và 
nếu như thực sự có điều đó từ nơi bề tôi một cách không có 
chủ ý thì quả thật bề tôi xin quay trở lại với cái đúng ngay ở 
cõi đời này và ở Đời Sau. 

َو  ْ�َ  اهللاُ اََص ْجَع 
َ
اب ه  ه

ََ ْص
َ
َ   َاه َ آ ََ َ ًَش ي نَا ُ�َْمدو َا ََ َم 

اََاللو  

Cầu xin Allah ban phúc lành và bằng an cho Nabi của 
chúng ta, Muhammad, và cho gia quyến của Người cùng tất cả 
các bạn đạo của Người. 

                                                           
(3) Nhờ phúc của Allah, cuốn sách này đã được nhiều vị Ulama đọc 
và đánh giá cao, chẳng hạn như: Sheikh Abdullah bin Abdurrahman 
Al-Jibreen, Sheikh Saleh bin Fawzan Al-Fawzan, Sheikh Saleh bin 
Abdul-Aziz Ali Sheikh, Sheikh tiến sĩ Nasir bin Abdul Karim Al-
Aql; xin cảm ơn họ và xin Allah sẽ tri ân ban phúc lành cho họ và 
làm cho kiến thức của họ có ích cho đời. 
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Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Al-Hameed bin 
Abdul Majeed Ali Isma’il Al-Athari 

Tháng Zhul-Hijjah năm 1416 Hijri 

  

 

 
 

 

 

 

Các Khái Niệm Cần Biết 
Khái niệm Aqi-dah 

 Aqi-dah theo nghĩa đen của từ: 

- Aqi-dah “ �يْدة  có nghĩa là sự ”َبْقد� “ được biến thể từ ”َعق 
buộc chặt, giao ước, xác nhận, sự bám chặt, sự khẳng định và 
sự kiên định. 

-  Về ý nghĩa giao ước thì có giao ước kết hôn, giao ước 
trong lời thề như Allah có phán: 
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ُم  ﴿ دب  ّّ ّ آَُانِلُذُ�م َِِما َ� ُِ ب ََ ََ ۡم  ُُ بنِ َٰ آۡ
َ
َِ ِ�  ن ۡۡ ُ ِِ�سّل َّ ََ آَُانِلُذُ�ُم ٱ

إ  َّ ب َٰ آۡ
َ
 ]٨٩: الجرة الائدة[ ﴾ ٱۡ�

Allah sẽ không bắt phạt các ngươi về những lời thề trống 
rỗng mà Ngài chỉ bắt phạt các ngươi về các lời thề nghiêm 
trọng mang tính giao ước (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
89). 

- Aqi-dah là niềm tin kiên định không có sự nghi ngờ 
giống như niềm tin nơi sự tồn tại của Allah và nơi việc cử phái 
các vị Thiên sứ đến. 

 Tóm lại: Aqi-dah theo nghĩa của từ là điều mà con 
người khẳng định bằng con tim một cách kiên quyết cho dù 
điều đó có đúng hoặc sai. 

 Aqi-dah theo thuật ngữ Islam: 

Là những điều bắt buộc con tim phải tin tưởng một 
cách kiên định không có một sự nghi vấn nào, có nghĩa là đức 
tin Iman bắt buộc không có một sự ngờ vực nào cả và những 
điều tin tưởng luôn là thực tế chứ không phải mơ hồ hay ảo 
giác; bởi nếu như sự nhận thức chưa đạt đến mức kiên định và 
chắc chắn thì không được gọi là Aqi-dah. 

 Aqi-dah Islam (Đức tin của Islam): 

Là đức tin Iman vào ba dạng thức Tawhid của Allah: 
Rububiyah (Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Ban Phát, Đấng 
Điều Hành và Chế Ngự ..), Uluhiyah (Đấng duy nhất đáng 
được thờ phượng, không có bất cư ai (vật gì) ngoài Ngài có 
quyền này), và Asma wassifat (các tên gọi và thuộc tính của 
Ngài); đức tin Iman vào các thiên thần của Ngài, các Kinh 
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sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài, đức tin Iman vào 
Ngày Sau, vào sự tiền định tốt xấu, đức tin Iman vào tất cả 
những gì thuộc cõi vô hình được khẳng định, thừa nhận các 
nền tảng giáo lý cũng như những gì đã được giới Salaf đồng 
thống nhất, tuyệt đối tuân thủ và phủ phục theo mệnh lệnh của 
Allah cũng như làm theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Thiên 
sứ . 

 Aqi-dah Islam được dùng để gọi cho giáo lý phái 
Sunnah và Jama’ah bởi vì nó chính là giáo lý thực sự của 
Islam được Allah hài lòng làm tôn giáo giáo cho các bề tôi của 
Ngài, và nó cũng chính là giáo lý của ba thế hệ tốt đẹp nhất: 
Sahabah, Tabieen và những người tiếp nối sau họ. 

 Aqi-dah Islam đối với phái Sunnah và Jama’ah còn 
có những tên gọi khác như: Tawhid, Sunnah, Usul-Addin, 
Fiqh Al-Akbar, Shari’ah (luật Shari’ah) và Iman. 

Đây chính là những tên gọi phổ biến mà phái Sunnah 
và Jama’ah dùng để gọi khi nói đến kiến thức Aqi-dah. 

Khái niệm Salaf 
 Salaf theo nghĩa của từ: 

Là danh từ được biến thể từ động từ “ َاللََف” có nghĩa 
là những gì đã qua, đã đi trước. Và Salaf có nghĩa là thế hệ 
tiền bối, hoặc thế hệ tiền sự. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡ�َعَِ�  ﴿
َ
ۡم َ ُُ ب ََ ۡغَرۡق

َ
ۡم فَأ ُُ َِۡن ۡمَنا  َّ ُفَتَا ٱتَ� َُ ن َٞ لَ  ٥فَلَّما   َُ ۡم  ُُ ب ََ َۡٗ� فََجَعۡل ََ ََ ٗفا 

 َّ  ]٥٦، ٥٥: ةر الجرة الز[ ﴾ ٥ِلِ�ِلرِ�
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Bởi thế, khi chúng khiêu khích TA (Allah), TA đã bắt 
phạt và nhận chìm tất cả bọn chúng (dưới biển sâu). TA đã 
lấy chúng làm một thế hệ tiền sự (Salaf) và một hình ảnh 
thí dụ (bài học) cho hậu thế. (Chương 43 – Al-Zukhruf, câu 
55, 56). 

Có nghĩa là Allah đã lấy họ làm một thế hệ điển hình 
ở thời trước cho những ai có hành vi giống như họ ở thời sau 
như một bài học nhắc nhở những người hậu bối. 

Salaf thường được dùng để gọi ông bà tổ tiên, những 
người thuộc thế hệ đầu tiên của dòng họ được kính phục và nể 
trọng. Cũng chính vì lẽ này nên thế hệ Sahabah(4) và Tabieen(5) 
được gọi là Salaf Saleh tức thế hệ tiền bối ngoan đạo và đức 
hạnh(6). 

 Salaf theo thuật ngữ Islam: 

Trong giới học giả Islam (Ulama), Salaf được dùng để 
gọi thế hệ Sahabah, hoặc thế hệ Sahabah và Tabieen, hoặc thế 
hệ Sahabah và Tabieen cùng với những ai theo họ ở các thế kỷ 
tiếp nối sau họ; họ là những bậc tiền bối uyên bác và lỗi lạc, 
họ là những vị Imam theo đúng Sunnah và tránh xa những 
điều Bid’ah và họ là những người được cộng đồng tín đồ đồng 

                                                           
(4) Ông Ibnu Hajar nói: Sahabah là người gặp được Nabi  , có đức 
tin nơi Người và chết trong Islam. Còn Sheikh Uthaymeen nói: 
Sahabah là người có đức tin nơi Nabi  và chết trong Islam. 
(5) Tabieen là những người có đức tin gặp các vị Sahabah và chết 
trong Islam. 
(6) Xem thêm các từ điển ngôn từ: Ta-j Al’Urus, Lisan Al’Arab, Al-
Qamus Al-Muheet: từ “ َاللََف”. 
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thuận thừa nhận vai trò Imam cũng như công lao to lớn của họ 
trong tôn giáo. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َِنَِ�  ﴿ يِيِم ٱسُۡمۡا َُ َ�ّبِۡۡع َ�ۡ�َ  ََ ٰب  َد ُُ ۡ ا بَيَّ�َ َ�ُ ٱس ََ ّ� َ�ۡعِد  َِ   ََ ُُ ِّ ٱسّر ّ ََُقاقِ ََ ََ
 ََ ب  َّ ََ ا بَ ََ   ِ ِ�ِ ََ َٞۡت َمِصۚ�ن تُ ا  َُ ََ ّنَمإ  َُ  ]١١٥: الجرة الِساء[ ﴾ ١تُۡصلِِِ  َ�

Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
sự hướng dẫn 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). 

﴿  ّٖ م �ِإِۡحَ�ب ُُ َُۡعَ َّ ٱّب ََٱّنِآ  َِ تَصا
َ
ََٱۡ�  َّ بِجرِ� َٰ َّ ٱسُۡم َِ سََُن  َّ

َ
ََن ٱۡ� ُّ َِّ�َ  ََٱلّ�بِۡ

ُ ٱ َّ َٖ ب َّ ۡم َ� ُُ َ َعّد س
َ
َ ََ  ُِ ََُوَنْ َ�ۡن ََ ۡم  ُُ بُر   َ�ۡن َٰ تۡ

َ
ا ٱۡ� َُ �َۡ َّ َِدٗ َ�ۡرِي 

َ
ا  ن َُ َّ َِي �إ َ�بِ�ِآ

ُج ٱۡلَعِظيُم  َۡ ََ ٱۡلَف ِ بس  ]١٠٠: الجرة الج�ة[  ﴾  ١َٰ
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). 

Nabi Muhammad  nói: 
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ْم «  ُْ يَن يَلُجَ�  
و
َُمو ال ْم أ  ُْ يَن يَلُجَ�  

و
َُمو ال ِ  أ  َواس  اَْر  .رااه الراري امسلم »َةْ�ُ ا

“Những người tốt nhất (về đức hạnh và sự ngoan đạo) là 
những người ở thế kỷ của Ta (tức các vị Sahabah), kế đến là 
những người tiếp sau họ (tức các vị Tabieen), kế đến là 
những người tiếp theo sau họ” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah , các vị Sahabah của Người 
cùng tất cả những ai theo con đường tốt đẹp của họ đều là 
Salaf của cộng đồng này (Islam). Và bất cứ ai tuyên truyền, 
kêu gọi mọi người đến với những gì mà Thiên sứ của Allah 
, các vị Sahabah của Người cũng như những ai theo con 
đường tốt đẹp của họ đã tuyên truyền và kêu gọi, thì người đó 
đang đi trên đường lối Salaf. 

 Như vậy, phạm vi thời gian không phải là yếu tố 
trong vấn đề, mà yếu tố của nó là sự tương đồng với Qur’an và 
Sunnah trong giáo lý, giới luật, nguyên tắc và phong cách 
thông qua cách hiểu của Salaf. Bởi thế, bất cứ ai làm đúng 
theo Qur’an và Sunnah thì người đó là người đi theo Salaf, cho 
dù giữa y với họ có cách xa nhau về thời gian và không gian, 
và ai khác với đường lối của họ thì không phải là người thuộc 
nhóm của họ cho dù y có đang sống cùng thời với họ đi chăng 
nữa. 

Và vị Imam của Salaf chính là Thiên sứ của Allah . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َ ٗعا ُ  َّ َُ ۡم  ُُ ب ۡمإ بََرٰ ُُ َۡۡن َِ ُٞ َا  َۡ َُ ّفاَِ 
ُِ ُٞ َ�َ ٱۡل ّدن  َِ

َ
أ  َ ُِ َع ََ  َّ ََٱّنِآ ِإ  َّ َُ  ٱ ُُ َّ ّمۖد 

 ِ َّ َّ ٱ ِ َِ  �ٗ ۡۡ ََن فَ ُۡ ّجٗدن آَۡيَ� إ ُُ بٗتا َِۡوَ� ُجَِد�   ََ  َ ََرِ ٱس
َ
ّۡ ن ِ َِ ُِم  َُِ �َُُ ۡم ِ�  ُُ يَما ُِ
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 �ۡ ََ ۡلَرَج 
َ
ع� َ َۡ ََ ََ ِ�يِم  ِ

ۡۡ ۡم ِ� ٱ ُُ َۡلُ ََ ََ  � بةِ ٰ ََ َۡ َّ ۡم ِ� ٱ ُُ َۡلُ ََ  ََ ِ بس أ َ�  َٔ َٰ ََهُأ  َٔ ُِ اَج
نَع  َّ  َ َُ ٱس َقِِِ  ُ�ۡعِج ُُ ب  ٰب َ�َ ََ �َ ُۡ لََ  فَ� ۡۡ �َ ُۡ  ]٢٩: الجرة الفتح[ ﴾فَ�

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 vì họ muốn tìm kiếm hồng phúc và sự hài 
lòng nơi Allah. Đặc điểm 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.  (Chương 48 – Al-Fath, câu 29). 

Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã liên kết giữa sự 
tuân lệnh Ngài và tuân lệnh Thiên sứ của Ngài  trong lời 
phán của Ngài: 

﴿  َِِ ُِم  ُ َعلَۡي َّ ۡ�َعَم ٱ
َ
َّ ن َع ٱّنِآ ََ  ََ ِ ك  َٰ َْ

ُ
ََ  فَأ ُُ ََٱسّر  َ َّ ِع ٱ ِِ ّ آُ ََ َّ  َّۧ ٱَِِّۡ�ِ ََ

 ّٗ َََِي  ََ ِ ك  َٰ َْ
ُ
َ َّ َُ َََح بلِِحَ�إ  ّّ ََٱل  ِ  ٞ َدن َُ ََٱسق  آَِّ�  ِدِ : الجرة الِساء[ ﴾ ٦ا ََٱسِصِ

٦٩[ 

Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là người 
cùng hội cùng thuyền với những người đã được Allah ban 
cho Ân huệ trong hàng ngủ của các vị Nabi, những người 
Siddiq (tuyệt đối tin tưởng), những người Shaheed (các 
anh hùng hy sinh vì chính nghĩa của Allah) và những 
người hiền lương ngoan đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn 
gồm những người đó! (Chương 4 – Annisa’, câu 69). 
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Allah đã để việc tuân lệnh Thiên sứ  như là sự tuân 
lệnh Ngài, Ngài phán:  

ُِۡم َحفِيظٗ  ﴿ ََ َعلَۡي ب ََ ۡل َُ َۡ
َ
َما  َ ََ ب  َّ ََ ّ بَ ََ ََ إ  َ َّ َماَع ٱ

َ
ۡد َ َّ ََ   ََ ُُ ِع ٱسّر ِِ ّ آُ   ٨ا َّ

 ]٨٠، ٧٩: الجرة  الِساء[ ﴾
Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã tuân lệnh 
Allah, nhưng ai quay mặt bỏ đi thì TA không phái Ngươi 
(Muhammad) đến để canh gác chúng (Chương 4 – 
Annisa’, câu 79, 80). 

Allah cũng phán bảo rằng sự không tuân lệnh Thiên 
sứ của Ngài  thì mọi việc làm trở nên vô nghĩa, không có 
giá trị ở nơi Ngài: 

ۡم  ﴿ ُُ بلَ َٰ ۡع
َ
َ نْ َ لُ ِِ ۡۡ ََ ُب ََ   ََ ُُ ِميُعَنْ ٱسّر

َ
َ ََ  َ َّ ِميُعَنْ ٱ

َ
َ نْ َ ُن ََ ن َٞ  َّ ا ٱّنِآ َُ  �

َ
ّ  ََ٣﴾ 

 ]٣٣: الجرة �مد[

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và hãy 
tuân lệnh Sứ giả (của Ngài), và chớ đừng để mất công và 
phí sức của các ngươi. (Chương 47 – Muhammad, câu 33). 

Ngài cấm các hành vi trái lệnh Người , Ngài phán: 

ن َ�بِ�ٗ  ﴿ َۚ ُِ تَا َ�َ�َعّد ُحُدََدهُأ آُۡدِلۡل ََ ََ�ُأ  ُُ ََ ََ  َ َّ ّ َ�ۡعِ  ٱ ََ َ�ُأ َعَذنۖب ََ ََ ا  َُ ن َِي
 �ُِۖ  ]١٤أ ١٣: الجرة الِساء[ ﴾ ١م 

Ngược lại, người nào bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài, vi 
phạm các giới hạn của Ngài thì Ngài sẽ đày họ vào Hỏa 
Ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ bị trừng 
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phạt đau đớn và nhục nhã. (Chương 4 – Annisa’, câu 13, 
14). 

Allah, Đấng Tối Cao phán bảo chúng ta phải nhận lấy 
nhiệm vụ và bổn phận khi Người  ra lệnh giao phó và từ bỏ 
những gì Người ngăn cấm: 

ْإ  ﴿ َن ُُ ُِ فَ�تَ� ۡم َ�ۡن ُُ ب ٰ َُ ا َ� ََ ََ َهُ  َُ  فَُخُذ ُُ ُم ٱسّر ُُ ب َٞنبَٰ ا   ََ ََ   َ َّ إ نِّن ٱ َ َّ َنْ ٱ ُّ ََٱّب
اِب  َّ ِدآُد ٱۡلعِ  ]٧: الجرة الْ [ ﴾ ٧ ََ

Và những gì mà Sứ giả (của Allah) mang đến cho các 
ngươi thì các ngươi hãy tiếp nhận 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). 

Allah ra lệnh cho chúng ta phải để Người  phân xử 
trong tất cả mọi vụ việc trong đời sống của chúng ta và chúng 
ta phải luôn trở về với sự phân xử và phán xét của Người , 
Ngài phán: 

ََ آُ  ﴿  ََ ِ َِ ََ ََ ُِمَفََ�  ِِ َ ُۡ ب  َّ َُِنََن َح ْ ِ�  ۡا َن  َ�ُِد
ََ ُُّم  ۡم  ُُ َۡۡن َجَر َِ ََ َۡ َِيَما 

ُِۡم َحرَ�ٗ  َِ تُف
َ
لِيمٗ َ َۡ َ ِلُِمَنْ ُ ََ ُ َ ََ  ََ ۡي َۡ  ]٦٥: الجرة الِساء[ ﴾  ٦ا ا ِمِّما قَ

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). 
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Allah phán cho chúng ta biết rằng Nabi của Ngài  
là tấm gương tốt đẹp, một điển hình ngoan đạo và đức hạnh, 
một phong thái đạo đức gương mẫu phải được tuân thủ và noi 
theo: 

َِ  ٱ ﴿ ُُ ََ ۡم ِ�  ُُ ۡد َ�َن لَ َّ َنةۖ ّل ََ ََةٌ َح ُۡ
ُ
َ ِ ََ ٱ�ِلَر  َّ َۡ ََٱۡ�َ  َ َّ سَِِمّ َ�َن آَۡرُ�َنْ ٱ

 ٗ�ِۡ ََ  َ َّ َر ٱ ََ َُ  ]٢١: الجرة األسزاِ[ ﴾  �ََ
Quả thật, nơi Sứ giả 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). 

Allah liên kết sự hài lòng của Ngài với sự hài lòng của 
Thiên sứ , Ngài phán: 

ۡلُِفََن ِِ� ﴿ َنْ ُمۡاَِنَِ� َۡ َهُ نِن َ�تُ ن آُۡرُو
َ
َ  ّ َح

َ
َُ�ُأ  َ ُُ ََ ََ  ُ َّ ََٱ ۡم لُِ�ُۡوَُ�ۡم  ُُ ِ لَ َّ

 ]٦٢: الجرة الج�ة[ ﴾ ٦

Chúng mang Allah ra thề thốt với các ngươi để làm hài 
lòng các ngươi nhưng đúng ra, chúng phải làm hài lòng 
Allah và Sứ giả của Ngài nếu chúng thực sự là những 
người có đức tin. (Chương 9 – Attawbah, câu 62). 

Allah đặt việc tuân lệnh Thiên sứ của Ngài  như là 
một dấu hiệu của tình yêu thương dành cho Ngài, Ngài phán: 
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ُ  قُۡم  ﴿ َّ ََٱ ۡمإ  ُُ ََ ُُتَُ ۡم  ُُ فِۡر لَ ۡۡ �َ ََ  ُ َّ ُم ٱ ُُ ۡۡ ِۡۡ ُۡ َ فَ�بُِّۡعَِ   َّ ۡ ََن ٱ ِ
ُّ نُ�ۡم  َُ نِن 

 ]٣١:  الجرة آل عمرا [ ﴾  ٣ َِّحيمۖ  َ�ُفََۖ 

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). 

Bởi những lẽ trên, nền tảng giáo lý để cho những 
người Salaf quay về mỗi khi có sự bất đồng quan điểm chính 
là Qur’an của Allah và Sunnah của Thiên sứ , như Allah đã 
phán: 

ِمي ﴿
َ
َ ْ َ ن ُن ََ ن َٞ  َّ ا ٱّنِآ َُ  �

َ
ّ ۡمإ فَإِن ََ  ُُ َِن ۡمرِ 

َ
َِ ٱۡ� َْ

ُ
َ ََ   ََ ُُ ْ ٱسّر َن ِميُع

َ
َ ََ  َ َّ ْ ٱ ُعَن

 ٖٞ ۡ ََ ََۡ�ُ�ۡم ِ�  ب ََ ََ ٱ بَ ِ َهُ ن ِ فَُرد  َّ َُِنََن ِِ� نُ�ۡم بُۡا َُ َِ  نِن  ُُ ََٱسّر  ِ َِ ٱ�ِلِر� َّ َۡ ََٱۡ�َ  
ََ َلۡ�ۖ  ِ بس َٰ  �ۚ�َِ

ۡ
ُّ بَأ ََ ۡح

َ
َ  ]٥٩: الجرة الِساء[ ﴾ ٥ََ

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và tuân 
lệnh Sứ giả (của Ngài) 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 Sứ giả 
(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). 

Và thế hệ Salaf tốt nhất sau Thiên sứ của Allah  
chính là các vị Sahabah của Người, những người đã nhận lấy 
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tôn giáo Islam một cách trung thực và thành tâm giống như 
Allah đã phán mô tả về họ trong Kinh sách Thiêng liêng của 
Ngài: 

﴿  َ�َِ َِنَِ�  َّ ٱسُۡمۡا ِ ْ ٱ ا ۖ َِ ُدَن َُ ب ا َ� ََ  ْ َن أ َصَدقُ ُِ َۡ ّ قََ�ب َ�ۡ َّ م  ُُ ِِ� فَِمۡن َ َعلَۡي َّ

ِۡۡدآٗ�  ا َِّدسَُنْ َب ََ ََ إ  ّ آَنَ�ِظُر َّ م  ُُ َِۡن  ]٢٣: الجرة األسزاِ[ ﴾ ٢ ََ

Và trong số những người có đức tin, có những người giữ 
đúng lời giao ước của mình với Allah. Bởi thế trong số họ, 
có người đã hoàn tất lời thề (bằng sự tử đạo) và có người 
còn chờ (đến phiên của họ) và họ đã không thay đổi (lời 
giao ước) một chút nào. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 23). 

Những người Salaf tốt đẹp kế tiếp sau các Sahabah là 
những người của thế kỷ đầu, những người đã được Thiên sứ 
của Allah  nói về họ: 

ْم «  ُْ يَن يَلُجَ�  
و
َُمو ال ْم أ  ُْ يَن يَلُجَ�  

و
َُمو ال ِ  أ  َواس  اَْر  .رااه الراري امسلم »َةْ�ُ ا

“Những người tốt nhất (về đức hạnh và sự ngoan đạo) là 
những người ở thế kỷ của Ta (tức các vị Sahabah), kế đến là 
những người tiếp sau họ (tức các vị Tabieen), kế đến là 
những người tiếp theo sau họ” (Albukhari, Muslim). 

Do đó, các vị Sahabah và những vị Tabieen là những 
người đáng được đi theo hơn ai hết ngoài Thiên sứ của Allah 
 bởi vì sự trung thực của họ trong đức tin Iman, sự thành 
tâm của họ trong hành đạo thờ phượng, và họ là những người 
luôn duy trì, gìn giữ và bảo vệ giáo lý Islam đúng mực, họ 
luôn duy trì giới luật Shari’ah trong lời nói và thực hành. Và 
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bởi thế, Allah đã lựa chọn họ làm những người quảng bá tôn 
giáo của Ngài và tuyên truyền Sunnah Nabi của Ngài . 

Nabi  có lời di huấn: 

ُو «   ثََم
َ ََ و  

مو
ُ
ُق ه ْفَت 

ََ لوًة َا َ� م  ْتَْ�  اََالبْع   ثِ 
َ ََ اَْب  َََفرو َ يَ   ا  بَ   إ ْ َ

َا�  و
مْ  ُْ لوًة ُهّ َ� م  َدةً  اََالبْع  ًة َااس 

لو  م 
و
َوار  إ ن  »  ن  ا

“Quả thật, con cháu Israel đã chia rẽ thành bảy mươi hai bè 
phái, còn cộng đồng tín đồ của Ta thì chia rẽ thành bảy 
mươi ba nhóm, tất cả đều ở trong Hỏa Ngục ngoại trừ một 
nhóm duy nhất”. 

Các vị Sahabah nghe vậy, hỏi Người : Thưa Thiên 
sứ của Allah! Nhóm đó (nhóm không lọt vào danh sách ở 
trong Hỏa Ngục) là nhóm nào? 

Người  nói: 

اب  « 
ََ ْص

َ
ًَا َعلَيْه  َاه

َ
 ).٢٦٤١(رااه التمذي اإليما   »َما ه

“Đó là nhóm đi theo những gì mà Ta và các Sahabah của Ta 
đã đi” (Tirmizhi: Chương Iman hadith 2641). 

Bất cứ ai đi theo đường lối của Salaf ở mọi thời đại thì 
đều được gọi là Salafi để phân biệt với những người không 
theo đường lối của Salaf. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ا بَيَّ�َ َ�ُ  ﴿ ََ ّ� َ�ۡعِد  َِ   ََ ُُ ِّ ٱسّر ّ ََُقاقِ ََ َِنَِ�  ََ يِيِم ٱسُۡمۡا َُ َ�ّبِۡۡع َ�ۡ�َ  ََ ٰب  َد ُُ ۡ ٱس
َٞۡت َمِصۚ�ن  ا  َُ ََ ّنَمإ  َُ تُۡصلِِِ  َ� ََ ب  َّ ََ ا بَ ََ   ِ ِ�ِ ََ  ]١١٥: الجرة الِساء[ ﴾ ١تُ
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Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
sự hướng dẫn 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). 

Từ Salafiyah trở thành một biệt hiệu cho đường lối 
giáo lý đúng đắn của thế hệ Salaf tức đường lối của những 
người bám sát lấy Qur’an và Sunnah của Thiên sứ  thông 
qua sự hiểu của Salaf. 
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Khái Niệm Phái Sunnah & Jama’ah 
 Sunnah theo nghĩa của từ: 

Từ Sunnah “ �ُالنوة” biến thể từ động từ “ َالنو” có nghĩa là 
trình bày và vạch rõ một vấn đề. 

Nhưng Sunnah đã trở thành một danh từ mang nghĩa 
là đường lối hay tiểu sử đáng ca ngợi hoặc đáng chê trách. 

Với ý nghĩa này, Nabi  có nói: 

ْاًا َ  «  بْلَُ�ْم ش  ََ ب ُعنو َالَ َ َمْن 
َتو
َ
َراعو ل َراًع ب ذ  ْاو أ اَل  أ )٣٢٦٩(رااه الراري  »ش 

 ).٣/٨٤(اهْد ) ٢٦٦٩(امسلم 

“Các ngươi chắc chắc sẽ đi theo đường lối của những người 
thời trước các ngươi từng gang từng gang một” (Albukhari: 
hadith 3269, Muslim: hadith 2669, và Ahmad (3/84)). 

ْن َ�ْ�  َمْن «   م 
ا َ�ْعَدهُ َْ َ  ب  ْ�ُر َمْن َعم 

َ
ْ�ُرَلا َاه

َ
َالنو ن  اإل ْالَمو  ُالنوًة َسَسنًَة فَلَُه ه

َةً  ء� َاَمْن َالنو ن  اإل ْالَمو  ُالنوًة َالىَ  ْ
ٌَ ْم  ُ�جر ل 

ُ
ْن ه ْ  َ�نُْقَن م 

َ
 .رااه مسلم  » ... ه

“Ai vạch ra trong Islam một đường lối tốt đẹp thì y sẽ được 
ban cho ân phước của việc làm đó và ân phước của những 
ai làm theo sau y nhưng họ không bị mất đi phần ân phước 
của họ, ngược lại, ai vạch ra trong Islam một con đường xấu 
thì ... ” (Muslim). 
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 Đường lối ở đây ý nói tiểu sử tức ai có tiểu sử Islam 
tốt thì sẽ được ban ân phước và ân phước đó được tính qua 
tiểu sử tốt đẹp của y và qua những hành động của mọi người 
noi theo tiểu sử tốt đẹp của y, và ai có tiểu sử xấu thì sẽ có 
hướng ngược lại. 

 Sunnah theo thuật ngữ Islam: 

Là sự hướng dẫn và chỉ đạo của Thiên sứ  cũng như 
đường lối của các vị Sahabah trong kiến thức giáo lý, đức tin, 
lời nói, hành động và phản ứng. Sunnah còn được dùng để gọi 
các giới luật trong hành đạo và thờ phượng; và trái nghĩa với 
Sunnah là Bid’ah. 

 Nabi  nói: 
يُ�ْم ب تَ «  اص 
ُ
ْش  ْقجَى اهللا  ه يها فَِ ًوُه َمْن يَع  اَعة  َا� ْ  َببًْدا َسشَش 

ْمو  َاالبو َاالسو
ى فََسَ�َى اْةت مَفًا َكث ً�ا نُْ�ْم َ�ْعد  يَن  م  د  اش  ُلََفاء  الرو

ْ
و  اَُالنوة  اْ

َعلَيُْ�ْم َ ُسِو ََ

ي �َ  د  ْْ َم
ْ
ْيأ ال ْن َ�ْعد  ا اََعّاجا َعلَ  م  َْ ُكجا ب  َمسو

ذ  َا� يواُ�ْم َاُ�َْدثَا   ََ َوَجا�  ا ب ا
َْ يْ
 ب ْدَعةو َقَملَة� 

و ُُ  ُ�َْدثَةو ب ْدَعة� َا
ُمجر  فَِ  و ُمو

ُ
 رااه هبج دااد اهْد »األ

“Ta dặn dò các ngươi phải kính sợ Allah, phải nghe theo và 
vâng lời dù đó là người nô lệ da đen (nếu y làm theo 
Sunnah) bởi quả thật sẽ có ai đó trong các ngươi sống thời 
sau Ta gặp nhiều sự bất đồng và mâu thuẫn. Bởi thế, các 
ngươi phải giữ lấy đường lối của Ta và đường lối của các vị 
Khalif được hướng dẫn chính trực sau Ta, các ngươi hãy 
nắm chặt nó, hãy dùng răng hàm của mình cắn chặt lấy nó, 
và các ngươi hãy coi chừng mà tránh những điều đổi mới 
bởi quả thật tất cả mọi sự đổi mới đều là Bid-a’h và mọi điều 
Bid-a’h đều lệch lạc” (Abu Dawood và Ahamd). 
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 Jama’ah theo nghĩa của từ: 

Nó có nghĩa là tập thể, trái nghĩa với sự chia rẽ và 
phân nhóm. 

Jama’ah thường là một tập thể gồm rất nhiều người 
hoặc là một nhóm người có chung một chí hướng. 

Jama’ah còn được dùng để nói đến một tập thể đồng 
thuận và thống nhất với nhau về một vấn đề nào đó(7). 

 Jama’ah theo thuật ngữ Islam: 

Là tập thể những người Muslim hay đại đa số những 
người Muslim, họ là Salaf của cộng đồng Islam gồm các vị 
Sahabah, các vị Tabieen cùng với những ai đi theo con đường 
tốt đẹp của họ cho đến ngày Tận thế.  

Họ là những người cùng đồng thuận trên Qur’an và 
Sunnah, họ bước đi theo đúng đường lối mà Thiên sứ của 
Allah  đã hướng dẫn và chỉ dạy một cách công khai hay 
thầm kín. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã ra lệnh bảo các bề 
tôi có đức tin của Ngài phải luôn đoàn kết thành một tập thể 
trong sự yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau tránh chia rẽ và mâu 
thuẫn bất đồng nhau, Ngài phán: 

ِ َ�ِيعٗ  ﴿ َّ ِۡۡم ٱ َ ِِ َنْ  ْ ََٱۡ�َ�ِصُم ََ َبَفّرقَُن ََ  ]١٠٣: الجرة آل عمرا [ ﴾  ا 

                                                           
(7) Xem nghĩa của từ “ ََجَو” trong các cuốn từ điển ngôn từ: Lisan 
Al’Arab, Mukhtar Assahah, Al-Qamus Al-Muheet  . 
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Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam) mà 
Allah đã giăng ra cho các ngươi và chớ đừng chia rẽ nhau 
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 103). 

إ  ﴿ َُ ب ََ ِ ُم ٱۡ�َِي ُُ َٞ ا َ�ا  ََ ّ� َ�ۡعِد  َِ ََٱۡل�َلَُفَنْ  َّ َبَفّرقَُنْ  �ّنِآ ََ َتَُنْ  ُُ ََ بَ الجرة [  ﴾ََ
 ]105: آل عمرا 

Và các ngươi chớ đừng trở thành những người giống như 
những kẻ đã chia rẽ tôn giáo và tranh cãi nhau sau khi đã 
tiếp thu các bằng chứng rõ rệt (Chương 3 – Ali-Imran, câu 
105). 

Nabi  có nói: 

ْتَا   اََالبُْعجَ  «  َ� ثِ  ُو اََالبْع   ثََم
َ ََ ُق  َة َالتَْفَت 

لو م 
ْ
ه  ال َدة� ن   ن  َا�  و َلذ  َوار  َاَااس  ا

ََماَعُة 
ْ
َ ال  ِ َنوة  َا

ْ
اصََه ) ٢٥١٨(أ الار� )٤/١٠٢(أ هْد )٤٥٩٧(ااه هبج دااد ر »ال

 .األلاِ ف صَيح ال  هب دااد

“Và quả thật cộng đồng này (cồng đồng Islam) sẽ tách ra 
thành bảy mươi ba nhóm, bảy mươi hai nhóm sẽ ở trong 
Hỏa Ngục, chỉ có một nhóm duy nhất ở trong Thiên Đàng, 
và nhóm đó chính là Jama’ah.” (Abu Dawood: hadith 4597, 
Ahmad (4/102), Adda-rami: hadith 2518, và hadith được Sheikh 
Albani phê chuẩn là chính xác). 

َن ان ثَِْ «  د  اَُلجَ م  َجاس 
ْ
يَْباَ  َمَو ال َة فَِ  و الشو

ُفْراَ
ْ
ََماَعة  َا� يواُ�ْم َاال

ْ
ْ�  َعلَيُْ�ْم ب ال

ََماَعَة 
ْ
َزو  ال

ْ
يَل
ْ
َنوة  فَل

ْ
َراَد ُبْبُجَسَة ال

َ
ْ�َعُد َمْن ه

َ
ا هْد )٢١٦٥(رااه التمذي   »ه
 .اصََه األلاِ ف السنة نبن هب عصم) ١/١٨(
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“Các ngươi phải giữ lấy Jama’ah và coi chừng sự chia rẽ, 
bởi quả thật, Shaytan sẽ thường ở cùng với sự đơn lẻ và nó 
là kẻ thứ hai, người nào muốn sống trong Thiên Đàng thì 
phải bám lấy Jama’ah” (Tirmizhi: hadith 2165, Ahmad (1/18), 
Sheikh Albani xác nhận là Sahih trong Assunnah của Ibnu Abu 
Asim). 

Vị Sahabah cao quý Abdullah bin Mas’ud  nói: 
“Jama’ah là những gì tương đồng với chân lý ngay cả khi 
anh chỉ là một thân một mình đi chăng nữa” (Al-La-laka-i ghi 
nhận trong “Giảng giải giáo lý nền tảng của phái Sunnah và 
Jama’ah”). 

Như vậy, phái Sunnah và Jama’ah là những người 
bám sát Sunnah của Nabi , của các vị Sahabah cùng tất cả 
những ai đi theo họ, họ là những người ngay chính trong đức 
tin, lời nói và hành động, họ ngay chính trong sự đi theo 
Sunnah và tránh xa những điều Bid’ah, và họ là những người 
vẫn mãi đi trên điều chân lý trong sự che chở và phù hộ của 
Allah cho đến Ngày Phán xét. 

Bởi thế, đi theo họ là được hướng dẫn đúng đường 
còn khác biệt và trái lệch với họ là lầm lạc và trôi dạt không 
bến bờ. 
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Các Đặc Điểm Của Phái Sunnah & Jama’ah 
Phái Sunnah & Jama’ah mang những đặc điểm vượt 

trội và ưu tú hơn các nhóm phái khác, tiêu biểu các đặc điểm 
ưu tú của họ: 

 Họ là những người trung lập, cân đối và điều độ giữa 
mức xao lãng, hời hợt với quá trớn, vượt giới hạn. Dù ở 
phương diện nào đi chăng nữa, giáo lý, giới luật hay phong 
thái thì họ luôn ở mức điều độ, hài hòa so với các nhóm phái 
khác của cộng đồng Islam, họ giống như một cộng đồng cân 
đối và trung hòa giữa các hệ phái. 

 Phạm vi giáo lý của họ luôn ở trong Qur’an và 
Sunnah, họ chú trọng và tuân thủ theo hai nền tảng tối ưu này, 
và họ luôn hiểu hai nền tảng này theo cách hiểu của Salaf. 

 Đối với họ, không có ai là vị Imam lớn nhất cả, không 
có ai là người để mọi người hoàn toàn đi theo lời nói và quan 
điểm của y hoặc không được quyền làm khác ý của người đó 
ngoại trừ Thiên sứ của Allah . Họ là những người hiểu rõ 
hơn ai hết về hoàn cảnh, lời nói và hành động của Người , 
bởi thế, họ là những người yêu thương Sunnah nhất, họ luôn 
cố gắng nỗ lực đi theo nó. 

 Họ từ bỏ những tranh chấp trong tôn giáo, tránh xa cư 
dân của nó, họ bỏ qua sự tranh luận trong các vấn đề Halal, 
Haram mà họ hoàn toàn hòa nhập vào tôn giáo một cách trọn 
vẹn. 

 Họ kính trọng thế hệ Salaf ngoan đạo và đức hạnh, họ 
tin rằng đường lối của Salaf là an toàn, sáng suốt và đúng đắn. 
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 Họ không suy luận, hoàn toàn tuân thủ giáo luật chứ 
không dùng trí tuệ để tra cứu và nhận định. 

 Họ tập hợp nhiều dẫn chứng giáo lý trong một vấn đề 
duy nhất và họ bỏ những điều mơ hồ, ngờ vực để đến với 
những gì kiên định. 

 Họ là những tấm gương ngoan đạo và đức hạnh; họ 
hướng dẫn đến với chân lý, dẫn dắt đến với con đường ngay 
chính; họ khẳng định sự thật và không lật ngược vấn đề, họ 
đồng thuận với nhau về các vấn đề giáo lý; họ kết hợp giữa 
kiến thức và hành đạo, giữa sự phó thác cho Allah và tìm lấy 
các nguyên nhân và động cơ, giữa nhu cầu đương nhiên trong 
cõi trần gian và sự không màng quá mức, giữa nỗi sợ và niềm 
hy vọng, giữa tình yêu và thù ghét vì Allah, giữa sự nhân từ, 
bao dung dành cho những người có đức tin và sự nghiêm khắc, 
quyết liệt đối với những kẻ vô đức tin; và họ không hề bất 
đồng quan điểm mặc dù họ không sống cùng thời và cùng nơi 
với nhau. 

 Họ luôn phấn đấu trong việc tuyên truyền giáo lý đúng 
đắn, tôn giáo ngay chính, họ truyền dạy và hướng dẫn mọi 
người, họ khuyên bảo và quan tâm đến mọi vụ việc của mọi 
người. 

 Họ luôn kiên nhẫn và chịu đựng trong lời nói, đức tin 
và sự truyên truyền mời gọi đến với tôn giáo. 

 Họ luôn ở cùng với tập thể, họ khuyến khích và kêu 
gọi mọi người đoàn kết và cảnh giác họ việc chia rẽ và tách 
riêng lẻ. 
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 Allah đã bảo vệ họ khỏi việc phủ nhận đức tin của 
nhau, và khi họ phán xét những ai khác họ thì họ phán xét 
bằng kiến thức và công bằng. 

 Họ luôn yêu thương nhau, họ hỗ trợ và giúp đỡ lẫn 
nhau, ngăn chặn việc thù hằn căm ghét lẫn nhau, và họ không 
kết thân hay ghét bỏ nhau ngoại trừ với mục đích vì Allah. 

Nói chung, họ là những người có đạo đức và phẩm 
hạnh tốt, bởi vì họ luôn cố gắng thanh lọc bản thân của họ 
bằng việc tuân lệnh Allah, tránh xa những điều khác biệt với 
giáo lý nền tảng, họ biết xem xét và nhìn nhận một cách thông 
suốt và đúng đắn. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Lời Nói Đúng Đắn Về Những Người Của Phái 
Sunnah & Jama’ah 
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Quả thật, họ là nhóm người được Nabi  đã hứa rằng 
sẽ thành công trong số các nhóm phái, nguyên nhân sự thành 
công của họ là vì họ đi theo Sunnah, luôn đồng thuận với 
những gì mà Sunnah mang đến từ niềm tin, thờ phượng, chỉ 
đạo, phong thái và phẩm hạnh đạo đức, và họ luôn ở cùng với 
tập thể người Muslim. 

Bởi lẽ này nên khái niệm phái Sunnah & Jama’ah 
không nằm ngoài khái niệm Salaf. Và quả thật, chúng ta đã 
biết được rằng Salaf là những người làm theo Qur’an và bám 
sát Sunnah cho nên Salaf cũng chính là phái Sunnah & 
Jama’ah. 

Và đây chính là ý nghĩa riêng biệt của phái Sunnah & 
Jama’ah, nằm ngoài ý nghĩa này là tất cả những nhóm phái 
Bid’ah và lệch lạc như Khawa-rij, Jahmiyah, Qadriyah, 
Mu’tazilah, Marji-ah, Rafidah ... 

Do đó, Sunnah ở đây trái nghĩa với Bid’ah, còn 
Jama’ah thì trái nghĩa với sự chia rẽ, và đó chính là ý nghĩa 
của các Hadith được Nabi  di huấn rằng phải ở cùng với 
Jama’ah và ngăn cấm chia rẽ. 

Và đây cũng là ý nghĩa mà vị Sahabah, Abdullah bin 
Abbas  đã giảng giải câu Kinh Qur’an: 

ََد   ﴿ َۡ َ ُ ََ َهۖ  �َُُ   ّ ََ بَۡيَي َۡ ۖإ آَ َه  ]١٠٦: الجرة آل عمرا [ ﴾ َُُ�

Vào Ngày có những gương mặt sẽ sáng ngời và có những 
gương mặt sẽ tối sầm. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 106). 
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Ông  nói: Những gương mặt sẽ sáng ngời chính là 
những gương mặt của những người phái Sunnah & Jama’ah, 
còn những gương mặt sẽ tối sầm chính là những gương mặt 
của những người Bid’ah và chia rẽ lệch lạc.(8)  

Tiếng “Salaf Saleh” tạm dịch là phái Salaf ngoan đạo, 
trong thuật ngữ giáo lý Islam nó đồng nghĩa với “Phái Sunnah 
& Jama’ah”. Ngoài ra, phái Sunnah và Jama’ah còn được biết 
đến với những cái tên gọi khác nữa như: Ahlul-Athar (Những 
người của chứng tích), Ahlu Al-Hadith (Những người của 
Hadith), những người được phù hộ, những người thắng lợi, 
những người đi theo đường lối của Thiên sứ . 

 

   

 

 

 

 

 

Đặc Điểm Giáo Lý Của Phái Sunnah & 
Jama’ah 

                                                           
(8) Xem Tafeer Ibnu Kathir, quyển 1 trang 390, câu Kinh 106 của 
chương Ali – Imran. 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

51 

 Tại sao giáo lý của Salaf Saleh lại luôn đặt việc noi 
theo lên trên hết? 

Giáo lý đúng mực là nền tảng của tôn giáo này, còn tất 
cả những gì được dựa trên những thứ khác với nền tảng này 
thì sẽ bị phá hủy và sụp đổ. Chính vì lẽ này, chúng ta thấy sự 
quan tâm của Nabi  trong việc thiết lập giáo lý này và chỉ 
dạy cho các Sahabah của Người thấm nhuần nó trong suốt 
cuộc đời của Người. Việc làm đó nhằm mục đích xây dựng 
nên những con người trên một cơ sở vững chắc và một nền 
tảng kiến cố. 

Kinh Qur’an được mặc khải xuống ở Makkah trong 
những mười ba năm chỉ nói về một vấn đề duy nhất không đổi, 
đó chính là vấn đề giáo lý đức tin, sự tôn thờ Allah duy nhất 
(Tawhid). Đấy là vấn đề chính yếu, vì nó và vì tầm quan trọng 
của nó, Nabi  đã kêu gọi và truyền bá mọi người đến với nó 
cũng như giáo dục các Sahabah của Người thấm nhuần nó. 

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu giáo lý của phái 
Salaf  Saleh để chứng minh tầm quan trọng của giáo lý thuần 
túy là việc cấp bách cần phải làm để đưa mọi người trở về với 
nó và loại bỏ khỏi họ sự lệch lạc của sự khác biệt và bất đồng 
của các nhóm. Đây là điều đầu tiên bắt buộc những người 
tuyên truyền phải làm để kêu gọi mọi người đến với nó. 

Giáo lý của phái Salaf Saleh có những đặc điểm 
độc đáo và vượt trội biểu hiện rõ giá trị của nó, và chúng 
ta cần phải bám sát lấy nó, tiêu biểu cho những đặc điểm 
này là: 

 Nó là con đường duy nhất loại bỏ sự chia rẽ và phân 
bè phái, thống nhất tất cả các tín đồ Muslim nói chung và 
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những vị học giả, những vị tuyên truyền nói riêng. Nó là sự 
mặc khải của Allah, Đấng Tối Cao, là sự chỉ đạo của Nabi  
và là đường lối của thế hệ đầu tiên trong các vị Sahabah cao 
quý. Như chúng ta chứng kiến tình trạng của người Muslim 
ngày hôm nay thì chỉ toàn là sự chia rẽ, xung đột và thất bại, 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َِنَِ�  ﴿ يِيِم ٱسُۡمۡا َُ َ�ّبِۡۡع َ�ۡ�َ  ََ ٰب  َد ُُ ۡ ا بَيَّ�َ َ�ُ ٱس ََ ّ� َ�ۡعِد  َِ   ََ ُُ ِّ ٱسّر ّ ََُقاقِ ََ ََ
تُۡصلِِِ  �َ  ََ ب  َّ ََ ا بَ ََ   ِ ِ�ِ ََ َٞۡت َمِصۚ�ن تُ ا  َُ ََ ّنَمإ   ]١١٥: الجرة الِساء[ ﴾ ١َُ

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). 

 Nó đoàn kết và tăng cường sức mạnh cho người 
Muslim, nó tập hợp lời nói của họ lại trên điều chân lý, bỡi lẽ, 
nó là sự đáp lại lời phán của Allah, Đấng Ân Phúc và Tối Cao: 

ِ َ�ِيعٗ  ﴿ َّ ِۡۡم ٱ َ ِِ َنْ  ْ ََٱۡ�َ�ِصُم ََ َبَفّرقَُن ََ  ]١٠٣: الجرة آل عمرا [ ﴾  ا 

Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam) mà 
Allah đã giăng ra cho các ngươi và chớ đừng chia rẽ nhau 
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 103). 

Dó đó, một trong những nguyên nhân quan trọng 
khiến người Muslim không thống nhất với nhau là do sự khác 
biệt nhau về đường lối cũng như nhiều nguồn nghiên cứu. Cho 
nên, việc thống nhất cho họ có chung một nguồn nghiên cứu 
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về giáo lý là nguyên nhân quan trọng để thống nhất và đoàn 
kết cộng đồng tín đồ Muslim. 

 Nó kết nối người Muslim trực tiếp với Allah và Thiên 
sứ của Ngài  bằng tình yêu và sự tôn vinh, nó làm cho 
người Muslim không qua mặt Allah và Thiên sứ của Ngài  
bởi vì giáo lý của phái Salaf luôn đặt trên cơ sở “Allah phán 
và Thiên sứ của Ngài nói”; nó giúp người Muslim tránh xa sự 
ngờ vực và theo sở thích riêng của bản thân, tránh ảnh hưởng 
từ những tác động bên ngoài của tư tưởng triết lý, hùng biện 
và tư duy, tất cả đều không có giá trị ngoại trừ Qur’an và 
Sunnah. 

 Nó đơn giản, dễ hiểu và rõ ràng, không có sự mơ hồ, 
phức tạp, xa vời và khó hiểu, không có sự chỉnh sửa và làm 
biến dạng các văn bản, giáo lý của nó làm cho tinh thần thoải 
mái, tâm hồn thanh thản và bình an, tránh xa sự ngờ vực, ảo 
tưởng và quấy nhiễu của Shaytan, bởi lẽ, nó đi trên sự hướng 
dẫn và chỉ đạo từ vị Nabi của cộng đồng này – cầu xin bằng an 
và phúc lành cho Người – và từ các vị bạn đạo cao quý và đức 
hạnh của Người, những người được Allah hài lòng về họ. 
Allah, Đấng Tối Cao phán:  

ُِۡم  ﴿ ِ بس �َ َۡ
َ
َنْ ِِأ ُد َُ َ�ب ََ ُُّم سَۡم آَۡربَاَُِنْ    ِ�َِ ُُ ََ ََ  ِ َّ ُنَنْ ِِ� ََ ن َٞ  َّ َُِنََن ٱّنِآ نِّ�َما ٱسُۡمۡا

بِدقََُن  ّّ ُم ٱل ُُ  ََ ِ ك  َٰ َْ
ُ
ِإ َ َّ يِيِم ٱ َُ ُِۡم ِ�  َِ تُف

َ
َ  ]١٥: الجرة الِرا [ ﴾ ١ََ

Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài rồi 
không nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn 
sinh mạng của họ cho Chính đạo của Allah mới là những 
người có đức tin. Họ mới đích thực là những người chân 
thật. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 15). 
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 Nó là một trong những đại nguyên nhân đến gần với 
Allah, Đấng Tối Cao; tiến gần đến với sự thành công và sự hài 
lòng của Ngài. 

 Trên đây là những đặc điểm vượt trội cố định của phái 
Sunnah & Jama’ah, hầu như chúng không có sự khác biệt ở 
bất kỳ nơi nào, giai đoạn nào của thời gian, Alhamdulillah!.(9) 

Các Nền Tảng Giáo Lý Của Phái Salaf Saleh 
Hay “Phái Sunnah & Jama’ah” 

Quả thật, phái Sunnah & Jama’ah – những người đi 
trên đường lối của phái Salaf Saleh – là những người đi trên ba 
nền tảng vững chắc và rõ ràng trong đức tin, hành động và 
phong cách. Những nền tảng này lấy cơ sở từ Kinh sách của 
                                                           
(9) Từ điểm này, chúng ta biết được rằng là không đúng khi nói “phái 
Salafiyah chỉ là một giai đoạn của thời gian chứ không phải là một 
hệ phái Islam ..!” bởi lẽ phái Salaf bao trùm hai nền tảng cơ bản lớn: 
tấm gương đạo đức tốt đẹp và đường lối đúng đắn để noi theo. Tấm 
gương đạo đức tốt đẹp chính là những người của ba thời kỳ đầu tiên 
từ các thế hệ Sahabah, Tabieen và những người đi theo họ trên con 
đường tốt đẹp; còn đường lối đúng đắn là con đường mà những 
người của các thời kỳ này đã đi trong khái niệm giáo lý, suy luận, 
khẳng định, sự hiểu biết, đức tin Iman và tất cả mọi khía cạnh của hệ 
thống giáo luật Shari’ah. Vì vậy, điều này quá rõ ràng rằng tất cả 
những ai lấy phái Salafiyah là tấm gương và đường lối để noi theo 
thì đều được khen ngợi và ca tụng bởi vì trong phái đó là những 
người Salaf ngoan đạo, họ là những người tốt nhất trong cộng đồng 
này qua sự chứng nhận từ vị Nabi của nó; còn ai đó mệnh danh là 
phái Salafiyah nhưng không có một biểu hiện nào từ đức tin và việc 
làm của nó thì người đó không được khen ngợi và ca tụng, bởi bản 
chất của vấn đề là nội dung ý nghĩa chứ không phải là lời lẽ và ngôn 
từ. 
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Allah (Qur’an) và tất cả những gì được xác thực đến từ 
Sunnah của Thiên sứ của Allah  một cách Mutawatir(10) hay 
Ahaad(11), dựa trên sự thông hiểu của các vị Salaf từ thế hệ 
Sahabah, Tabieen và những ai theo họ trên con đường tốt đẹp. 

Quả thật, các nền tảng tôn giáo đã được Nabi  trình 
bày một cách đầy đủ, cho nên, không có bất cứ ai được phép 
tự sáng lập ra một điều gì đó và khẳng định rằng điều đó thuộc 
về tôn giáo. Bởi lẽ này, phái Sunnah & Jama’ah chỉ luôn bám 
sát lấy các nền tảng đó và tránh xa những lời lẽ mang tính cải 
biên và sáng chế, họ luôn giữ vững các lời lẽ theo đúng những 
gì được giáo luật thiết lập. Từ điểm này chúng ta đã hiểu thực 
sự về phái Salaf Saleh. 

Toàn bộ các nền tảng tôn giáo của phái Sunnah & 
Jama’ah là những gì được trình bày dưới đây: 

 Nền tảng thứ nhất: Đức tin Iman và các trụ cột căn 
bản của nó 

Quả thật đức tin Iman của phái Salaf Saleh – phái 
Sunnah & Jama’ah – hoàn toàn theo đúng với đức tin Iman 
cùng các trụ cột của nó đã được Nabi  thông tin chỉ dạy qua 
Hadith nói rằng đại Thiên thần Jibril  đã hiện thân thành 
một người phàm đến hỏi Người về đức tin Iman và  Người  
đã nói: 

                                                           
(10)Hadith Mutawatir là Hadith được dẫn truyền với số lượng người 
dẫn truyền nhiều đến nỗi không thể cho là Hadith không trung thực. 
(11) Hadith Ahaad là Hadith không hội đủ các điều kiền cần của 
Hadith Mutawatir. 
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َْجو  ارة   «
ْ
ب ه  َارُُالل ه  َااُ

تُ ُُ َن ب اهللا  َاَمَمئ َ�ت ه  َا ْ  تُْوم 
َ
َقَدر  َةـْ� ه  ه

ْ
َن ب ال ر  َاتُْوم 

ه    » َاَك 

“Đó là ông phải tin nơi Allah, phải tin nơi các Thiên Thần 
của Ngài, tin vào các kinh sách của Ngài, tin nơi các 
Thiên Sứ của Ngài, tin nơi Ngày sau và tin vào sự tiền 
định tốt xấu.” (Albukhari, Muslim). 

Đức tin Iman được dựng trên sáu trụ cột căn bản 
này, chỉ cần bỏ đi một trong các trụ cột đó thì một người 
không bao giờ trở thành người có đức tin bởi vì y đã đánh 
mất một trụ cột trong các trụ cột căn bản của đức tin Iman. 

Như vậy, đức tin Iman sẽ không thể tồn tại ngoại 
trừ phải có đầy đủ các trụ cột căn bản của nó giống như một 
ngôi nhà không thể được hình thành nếu như không có đủ 
các trụ cột nền móng. 

Sáu điều được nói trong Hadith là các trụ cột của 
đức tin Iman, bởi thế, đức tin Iman sẽ không thể hoàn thiện 
trừ phi toàn bộ sáu điều đó phải cùng song hành với nhau, 
đây là những gì đã được chỉ rõ trong Qur’an và Sunnah. 
Một người chỉ cần phủ nhận một điều trong sáu điều đó thì 
y không phải là người có đức tin, tức không phải là người 
Mu’min. 

 Trụ cột thứ nhất: Đức tin nơi Allah 

Đức tin nơi Allah, Đấng Tối Cao là niềm tin kiên 
định vào sự tồn tại của Ngài, tin rằng các thuộc tính của 
Ngài là hoàn hảo tuyệt đối, là tối cao và siêu việt, tin rằng 
Ngài là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng, và trái tim 
luôn thanh thản với điều đó, phải tuân thủ chấp hành các 
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mệnh lệnh của Ngài và tránh xa những điều Ngài nghiêm 
cấm. 

Đây là trụ cột nền tảng và cốt lõi của giáo lý Islam, 
nó là trụ cột cái hay còn gọi là trụ cột mẹ còn các trụ cột còn 
lại là những trụ cột con bổ sung cho nó. 

Sự hiện hữu và tồn tại của Allah là điều không thể 
nghi ngờ vì nó được chứng minh qua Fitrah (bản chất tự 
nhiên của mọi sự vật, sự việc trong vũ trụ), trí tuệ, giáo lý  
và sự cảm nhận của các giác quan. 

Đức tin nơi Allah rằng Ngài là Đấng Duy nhất đáng 
được thờ phượng và qui phục được gọi là Tawhid gồm có 
ba dạng thức: Tawhid Arrububiyah, Tawhid Al-Uluhiyah và 
Tawhid Al-Asma Wassifat. 

1- Dạng thức Tawhid thứ nhất: Tawhid 
Arrububiyah 

Là niềm tin kiên định rằng chỉ duy nhất Allah là 
Thượng Đế của vũ trụ và mọi vạn vật, chỉ duy Ngài là Đấng 
điều hành, quản lý và trông coi vũ trụ và mọi vạn vật, chỉ 
duy Ngài là Đấng Tạo hóa, nuôi dưỡng và ban cấp bổng lộc, 
chỉ duy Ngài là Đấng ban cho sự sống và làm cho chết, chỉ 
duy Ngài là Đấng định đoạt, an bài và sắp đặt số phận, định 
lượng cho mọi sự vật và mọi sự việc cũng như mọi hiện 
tượng. 

Nói một cách tóm gọn, Tawhid Arrububiyah là 
độc nhất hóa Allah về các hành động của Ngài. 

Quả thật, giáo lý Islam đã đưa ra các bằng chứng về 
dạng thức Tawhid Arrububiyah của Allah, Đấng Tối Cao. 
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Allah phán: 

ََِبِ ٱۡلَ�بلَِم�َ  ﴿  ِ ّ َِ َۡمُد  ۡۡ  ]١ :الجرة الفاتة[ ﴾ ٱ

 Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài  (Chương 1 – Al-
Fatihah, câu 1). 

﴿  َّ َّ ٱس ُ ٱّنِي َللَ َّ ُم ٱ ُُ َّ ََ آّا�ٖ نِّن 
َ
ّ�ةِ ن ُِ �َض ِ� 

َ
ََٱۡ� بِت  بَ� ٰب َ�َ  َٰ ََ �َ ُۡ ُُّم ٱ

 ََ ا َُ ِ  ٱّ�َۡم ٱَّ ۡۡ ۡٗ ٱۡلَعۡرِ�� ُ� أ َحِۡۡ ُِ ُۡ لُ ِۡ ّخَ�بِت َ� ََ ََ ُم ََٱَ ُجَ َمَر  َّ ٱۡل ََ  ََ ََٱسّقۡم ا 
ۡمرِهِ  ۗ 

َ
ََب  ٱۡلَ�بلَ  ِِأ  ُ َّ َۡ ٱ ََ َۡا ۡمُرۗ َب

َ
ََٱۡ�  ُّ َۡل َۡ ََ َ�ُ ٱ

َ
: الجرة األعرا  [ ﴾ ٥ِمَ� ن

٥٤[ 

Quả thật, Thượng Đế của các ngươi chính là Allah, Đấng 
đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, sau đó, 
Ngài ngự trên chiếc Ngai vương. Ngài đã làm cho ban đêm 
bao phủ ban ngày, chúng đuổi theo nhau một cách nhanh 
chóng, và mặt trời, mặt trăng cùng các tinh tú đều tuân 
thủ theo mệnh lệnh của Ngài. 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). 

�ِض َ�ِيعٗ ُُ  ﴿
َ
ا ِ� ٱۡ� َّ م  ُُ َّ لَ  ]٢٩: الجرة القرة[ ﴾ا ََ ٱّنِي َللَ

Ngài là Đấng đã tạo hóa cho các ngươi tất cả mọi thứ trên 
trái đất (Chương 2 -  Albaqarah, câu 29). 

َّةِ ٱسَۡم�ُِ�   ﴿ ُّ َُُ ٱۡل ََ ٱسّرّجنُق  ُُ  َ َّ  ]٥٨: الار�ا   الجرة[ ﴾ ٥نِّن ٱ
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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 57 - 58). 

Và đây là dạng thức Tawhid mà những người vô đức 
tin Quraish cũng như hầu hết các tôn giáo và tín ngưỡng đều 
thừa nhận. Tất cả họ đều tin rằng Đấng Tạo hóa vũ trụ chính là 
Allah. Allah, Đấng Tối Cao nói về những người này, Ngài 
phán: 

﴿  ّّ َلُ ُّ َمَر َ�َ َّ ٱۡل ََ  ََ ّخَر ٱسّقۡم َُ ََ �َض 
َ
ََٱۡ� بَ�بِت  َٰ َّ َّ ٱس ّۡ َللَ َّ م  ُُ َ َۡ

َ
ّ َُ لَكِّ  ََ

َ ُِ ب آُۡافَ َّ
َ
إ فَّ ُ َّ  ]٦١: الجرة العنكبج [ ﴾ ٦َن ٱ

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng ai đã tạo hóa 
các tầng trời và trái đất cũng như ai đã chế ngự mặt trời 
và mặt trăng thì chắc chắn chúng sẽ đáp là “Allah”. Thế 
tại sao chúng lánh xa Ngài? (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 
61). 

نُ�ۡم َبۡعلَُمََن  ﴿ َُ ا  نِن  َُ ّ َِي ََ ََ �ُض 
َ
ِّ ٱۡ� فََ�  ٨قُم سَِِم

َ
ِإ ُقۡم َ ّ َِ َسََُن  ُّ َي َُ

ُرََن  َّ ََب  ٱۡلَعۡرِ� ٱۡلَعِظيِم  ٨بََذ ََ ِۡۡع  َّ بِت ٱس بَ� َٰ َّ َّب  ٱس  ّ ََ ِإ  ٨قُۡم  ّ َِ َسََُن  ُّ يَ َُ
ََن  ُّ فََ� َبّ�

َ
ِ  ٨قُۡم َ ّ� �َِيِده ََ ٖٞ قُۡم  ۡ ََ  ِ

َُت ُ�ِ ُِ ِِ نِن    َملَ َُ َعلَۡي ََ ُ�َا ََ  �ُِ�ُ ََ ُُ ََ
نُ�ۡم َبۡعلَُمََن  َحُرََن  ٨َُ َۡ ُ ب ُ َّ

َ
ِإ قُۡم فَّ ّ َِ َسََُن  ُّ َي ۡم  ٨َُ ُُ �ّ� ِ ِّ َ

ۡۡ م ِِ� ُُ ب ََ َبۡي
َ
َِۡم ن

بِذََُِن   ]٩٠ - ٨٤: الجرة الومنج [ ﴾  ٩لََ�

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Trái đất và mọi người 
sống nơi đó thuộc về ai, nếu các ngươi biết?”. Chúng sẽ 
đáp: “Của Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế các ngươi không 
lưu ý hay sao?”. Ngươi hãy bảo chúng: “Ai là Thượng Đế 
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của bảy tầng trời và là Thượng Đế của chiếc Ngai vương 
chí đại?”. Chắc chắn chúng sẽ nói: “Allah”. Hãy bảo 
chúng: “Thế các ngươi không sợ Ngài hay sao?”. Ngươi 
hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm quyền thống trị mọi vạn 
vật trong Tay Ngài, ai là Đấng bảo vệ tất cả và ai là Đấng 
mà không có ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Ngài 
nếu các ngươi biết?”. Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah”. 
Hãy bảo chúng: “Thế tại sao các ngươi còn mê muội?”. 
Không! TA (Allah) đã cho chúng Chân lý nhưng quả thật 
chúng lại là những kẻ nói dối. (Chương 23 – Al-Mu’minun, 
câu 84 – 89). 

Đấy là bởi vì trái tim của các bầy tôi luôn theo bản 
chất tự nhiên của chúng rằng chúng thừa nhận sự tạo hóa và 
điều hành vũ trụ của Allah. 

Tuy nhiên, đức tin Tawhid vẫn chưa thể được công 
nhận là đức tin Tawhid cho tới khi dạng thức Tawhid thứ hai 
được tin tưởng và thừa nhận. 

2- Dạng thức Tawhid thứ hai: Tawhid Al-Uluhiyah 

Là sự độc tôn hóa Allah qua hành động của các bầy 
tôi, nó còn được gọi là Tawhid thờ phượng. Ý nghĩa của điều 
này là niềm tin kiên định rằng Allah, Đấng Tối Cao là Đấng 
Thờ phượng đích thực và chân lý không có đấng thờ phượng 
nào khác ngoài Ngài, tất cả mọi thứ được thờ phượng khác 
Ngài đều không chân lý. 

Độc tôn hóa Allah trong thờ phượng là sự phủ phục và 
tuyệt đối tuân lệnh Ngài, không tổ hợp cùng với Ngài một thứ 
gì trong tạo vật của Ngài, và không hướng bất cứ hình thức 
thờ phượng nào đến thứ gì khác Ngài. 
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Các hình thức thờ phượng Allah gồm có: dâng lễ 
nguyện Salah, nhịn chay, bố thí Zakah, hành hương Hajj, Du-a 
(cầu xin, khấn vái), Isti’a-nah (xin phù hộ và che chở), nguyện 
thề, giết tế, phó thác, sợ hãi, hy vọng, yêu thương và các hình 
thức thờ phượng khác công khai hay thầm kín. 

Sự thờ phượng Allah phải được thể hiện bằng tình yêu 
thương, sợ hãi và hy vọng, nếu lấy mặt này mà bỏ đi mặt kia 
là lệch lạc. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُُۡد � ﴿ َۡ َ�ۡع َ�عُِ� نِآّا َۡ َ َۡ س  ]٥: الجرة الفاتة[ ﴾ ٥آّا

Chỉ với Ngài bầy tôi thờ phượng và chỉ với Ngài bầy tôi 
cầu xin phù hộ và che chở (Chương 1 – Al-Fatihah, câu 5). 

أ ِعنـَد  ﴿ ُِ اُِ ََ َّ َ�ُأ ِِِِ  فَإِّ�َما ِح ََ ُِۡرَ�ب َٞنَلَر  ا  ُۚ ب ََ ِ ِ ن َّ َع ٱ ََ ّ آَۡدُع  ََ َِِـِِ  إ ََ ََ
بفُِرََن  ََ ُ�ۡفلُِح ٱۡلَ� أ  ُِ  ]١١٧: الجرة الومنج [ ﴾ ١نِتّ

Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà 
không có một bằng chứng nào về việc (thờ phượng) đó 
thì việc thanh toán của y là ở nơi Thượng Đế (Allah) của 
y. Quả thật, những kẻ không có đức tin sẽ không thành 
đạt. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 117). 

Tawhid Al-Uluhiyah là điều mà tất cả các vị Thiên sứ 
của Allah kêu gọi và tuyên truyền, phủ nhận nó là bước chân 
theo những cộng đồng bị hủy diệt trước kia. 

Nó là toàn bộ của tôn giáo, là mục đích mà các vị 
Thiên sứ được cử đến, các Kinh sách được ban xuống, các 
thanh kiếm vùng vẫy trong trận chiến, và nó là ranh giới để 
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phân biệt giữa những người có đức tin và những người vô đức 
tin, giữa những người của Thiên Đàng và những người của 
Hỏa Ngục. 

Và nó là ý nghĩa lời phán của Allah, Đấng Tối Cao: 

﴿  ُ َّ َّ ٱ ِ َِ ن ب ََ ِ  ]٣٥: الجرة الصافا [ ﴾ََ  ن

Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có Allah duy 
nhất. (Chương 37 – Assafat, câu 35).  

﴿  َّ ِ َ � ن ُُ َّ  َِّ  ََ ۡۡلِ �َ َِّ ۡلَنا  َُ َۡ
َ
ا  َ ََ ُُۡدَِن ََ و فَ�ۡ� تَا

َ
َّ  ن ِ َِ ن ب ََ ِ ََ  ن أ  ُِ تّ

َ
ِٓ  نَِ�ِِۡ ن  تَُ

 ]٢٥: الجرة األًشياء[ ﴾ ٢

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). 

Và ai là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, là Đấng ban 
phát, Đấng Điều hành, Đấng ban cho sự sống, Đấng làm cho 
chết, Đấng chỉ được mô tả với tất cả các thuộc tính thiêng 
liêng và hoàn hảo, Đấng không có sự khiếm khuyết nhỏ nào, 
Đấng mà mọi thứ đều nằm trong tay của Ngài .. thì dĩ nhiên đó 
chính là Đấng Tối Cao duy nhất không có đối tác ngang vai, 
Đấng duy nhất đáng được thờ phượng.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََ نِ  ﴿ س ِ
ۡۡ ٱ ََ  ّّ ِ

ِۡ َُ ٱ ّۡ ا َللَ ََ ُُۡدَِن ََ  ]٥٦: الار�ا   الجرة[ ﴾ ٥َّ ِ�َۡع
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Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Tawhid Arrububiyah là một trong các vấn đề của 
Tawhid Al-Uluhiyah, bởi lẽ những người thờ đa thần không 
thờ phượng một thần linh duy nhất mà họ thờ nhiều thần linh 
khác nhau, họ cho rằng những thần linh này sẽ giúp họ đến 
gần Allah hơn mặc dù họ vẫn biết rằng chúng không có khả 
năng mang lại điều lành hay gây điều dữ, cho nên, Allah 
không thừa nhận họ là những người có đức tin cho dù họ đã 
tin tưởng và thừa nhận Tawhid Arrububiyah, ngược lại, Ngài 
đã khẳng định họ là những kẻ vô đức tin vì họ đã tổ hợp các 
thần linh vô thực đó cùng với Ngài trong thờ phượng. 

Và từ đây, giáo lý đức tin của phái Salaf – phái 
Sunnah & Jama’ah – có sự khác biệt với những hệ phái khác 
trong Al-Uluhiyah. Họ không nói giống như một số nhóm 
người đã nói rằng ý nghĩa của Tawhid là không có Đấng Tạo 
Hóa nào khác mà chỉ có Allah duy nhất; mà đối với họ  
Tawhid Al-Uluhiyah sẽ không được chứng thực ngoại trừ có 
hai yếu tố nền tảng: 

 Thứ nhất:  Tất cả mọi hình thức, hành vi thờ phượng 
đều phải hướng về một mình Allah duy nhất, không được 
hướng đến ai (vật gì) khác ngoài Ngài, và không được gán cho 
tạo vật bất cứ điều gì chỉ thuộc về Đấng Tạo hóa. Có nghĩa là 
chỉ thờ phượng một mình Allah, không dâng lễ nguyện Salah 
đến ai (vật) ngoài Allah, không cúi đầu phủ phục ai (vật) ngoài 
Allah, không thề nguyện vì ai (vật) ngoài Allah, không phó 
thác cho ai (vật) ngoài Allah. 
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Như vậy, Tawhid Al-Uluhiyah là độc tôn hóa Allah 
trong thờ phượng. 

Và sự thờ phượng: hoặc là lời nói của con tim và chiếc 
lưỡi hoặc là hành động của con tim và thể xác. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََِبِ ٱۡلَ�بلَ  ﴿  ِ ّ َِ  ِِ َمَما ََ َۡياَي  َُ ََ  ِِ َُ ُ س ََ  ِِ ََ َ�ُأإ  ١ِمَ� قُۡم نِّن َصَ� �ِ�َ ََ

لِِمَ�  َۡ ُ  ٱسُۡم َّ
َ
و َ تَا

َ
ن ََ ِمۡرُت 

ُ
َ ََ ِ بس ََ ِ َ  ]١٦٣ أ ١٦٢: األًعاو الجرة[ ﴾  ١ََ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 
nguyện Salah của ta, việc tế lễ của ta, cuộc sống và cái chết 
của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của toàn vũ 
trụ. Ngài là Đấng không có đối tác ngang vai, và ta được 
lệnh phải như thế, và ta là người đầu tiên thần phục 
Ngài”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163). 

َاسُِ إ  ﴿ َۡ ُّ ٱ ِ ٱِ�ِآ ّ َِ  ََ
َ
 ]٣: الجرة الزمر[ ﴾ ن

Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng 
cho Allah ư? (Chương 39 – Azzumar, câu 3). 

 Thứ hai: Sự thờ phượng phải đúng theo những gì 
được Allah sắc lệnh và chỉ thị, đúng theo những gì Thiên sứ 
của Ngài  sai bảo và hướng dẫn. 

Do đó, độc tôn hóa Allah trong thờ phượng, phủ phục 
và tuân lệnh là chứng thực cho lời tuyên thệ Shahadah: (  

َ
هَ ن ـٰ  إ لَ

 ا
و
هللاُ إ ن ) – (Không có Thượng Đế đích thức nào khác mà chỉ có 

Allah duy nhất); còn tuân thủ theo sự hướng dẫn và chỉ đạo 
của Thiên sứ của Allah, chấp hành theo sự sai bảo và nghiêm 
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cấm của Người là chứng thực cho lời tuyên thệ Shahadah: 
( د�  اهللا   رَُالجُل  ُ�َمو ) – (Muhammad là Thiên sứ của Allah). 

 Như vậy, đường lối của phái Sunnah & Jama’ah: họ 
thờ phượng Allah, Đấng Tối Cao và không Shirk (tổ hợp thần 
linh) với Ngài bất cứ một điều gì, họ không khấn vái cầu xin ai 
(vật gì) ngoài Allah, họ không cầu xin sự phù hộ che chở từ ai 
(vật) khác ngoài Allah, họ chỉ cầu mong phúc lành từ riêng 
một mình Ngài, họ chỉ phó thác cho Ngài, chỉ kính sợ một 
mình Ngài, để được đến gần Ngài họ luôn phụng mệnh, chấp 
hành sắc lệnh của Ngài, thờ phượng Ngài và hành thiện. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُُۡدَنْ ٱ ﴿ ۡ� ََٱۡ� ََ ُِ�َنْ ِِِِ   ۡۡ ُ ُ 
ََ ََ  َ إ  ٔٗ َّ  ]٣٨: الجرة الِساء[ ﴾  ا

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được 
Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ 
thứ gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 36). 

3- Dạng thức Tawhid thứ ba: Tawhid Al-Asma 
Wassifat: 

Ý nghĩa của nó là tin tưởng một cách kiên định rằng 
Allah, Đấng Tối Cao có những tên gọi hoàn mỹ cùng với các 
thuộc tính tối cao và vĩ đại; Ngài là Đấng phải được mô tả bởi 
những thuộc tính hoàn hảo tuyệt đối, loại bỏ tất cả mọi thuộc 
tính có khiếm khuyết hoặc chỉ mang tính tương đối và Ngài là 
Đấng Siêu Việt trên tất cả sự vật, sự việc. 

Phái Sunnah & Jama’ah nhận thức Thượng Đế của 
họ qua các thuộc tính của Ngài được nói trong Qur’an và 
Sunnah, họ mô tả Thượng Đế của họ theo đúng những gì Ngài 
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đã mô tả về chính Ngài và đúng với những gì mà vị Thiên sứ 
của Ngài  đã mô tả Ngài, họ không bóp méo lời lẽ và ngôn 
từ, họ không phủ nhận bất cứ thuộc tính hay tên gọi nào của 
Ngài, họ khẳng định tất cả những gì mà Ngài đã khẳng định 
cho bản thân Ngài một cách không so sánh, không suy diễn 
như thế nào, ra làm sao, và không bóp méo ngôn từ hay nội 
dung ý nghĩa. 

Nguyên tắc của họ trong vấn đề này là lời phán của 
Allah, Đấng Tối Cao: 

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ  ﴿ َّ ََ ٱس ُُ ََ إ  ۖٞ ۡ ََ ۡۡلِِِ   ِم ََ  ََ ۡۡ  ]١١: الجرة الشجرى[ ﴾ لَ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

ب  ﴿ ََ َۡ ُ ۡۡ ُٞ ٱ َما  ُۡ
َ
ِ ٱۡ� ّ َِ إ ََ ا َُ ِ َهُ ِ ْ   فَ�ۡدُع َن َُ َُ َن  ََ َۡ ََ يُۡج َُ ََ كِِِ إ  ُۡ

َ
َّ آُلِۡحُدََن ِ�  َ ٱّنِآ

ا َ�تَُنْ َ�ۡعَملََُن   ]١٨٠: الجرة األعرا [ ﴾  ١ََ

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 đây họ sẽ 
lãnh đủ về tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

Phái Sunnah & Jama’ah không giới hạn các thuộc 
tính của Allah như thế nào, ra làm sao, bởi vì Ngài không cho 
biết cụ thể và chi tiết như thế nào, và bởi vì chỉ có Ngài mới 
biết rõ về chính bản thân Ngài. Ngài phán: 

﴿  ۗ ُ َّ َِ ٱ
َ
ۡعلَُم َ

َ
تُ�ۡم َ

َ
َ َٞ  ]١٤٠: الجرة القرة[ ﴾ قُۡم 
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Hãy bảo họ: Phải chăng các người biết hơn Allah ư? 
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 140). 

إ نِ  ﴿ َۡاَ  َۡ
َ
ِ ٱۡ� ّ َِ ََُنْ  ِ ۡۡ ََ َبۡعلَُمََن فََ� بَ تُ�ۡم 

َ
َ ََ َ َ�ۡعلَُم  َّ  :الجرة اََ [ ﴾ ٧ّن ٱ

٧٤[ 

Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah. Quả 
thật, Allah biết hết trong lúc các ngươi không biết 
(Chương 16 – Annahl, câu 74). 

﴿   ٰ ََ َُ ۡ ِّ ٱس ُّ َع ِِ ا آَن ََ ََ نِ  ٣ََ ُُ ب نِۡن  َٓ ۖ آَُ ۡٓ ََ  ]٤أ ٣: الجرة اَِم [ ﴾  ٤َّ 

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). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Allah, Đấng Tối 
Cao và Ân Phúc là Đấng Đầu tiên, không có bất cứ thứ gì tồn 
tại trước Ngài; Ngài là Đấng cuối cùng, không có bất cứ thứ gì 
tồn tại sau Ngài; Ngài là Đấng Biểu Hiện mọi quyền lực, 
không có bất cứ thứ gì vượt trên Ngài; và Ngài là Đấng Ẩn 
Tàng, không có bất cứ thứ gì có thể so với Ngài; như Allah đã 
phán: 

ٞ� َعلِيٌم  ﴿ ۡ ََ ِمِ  ُُ ِ ِ ََ ُُ ََ إ  ُّ ََٱۡ�َاِم ُُِر  ب َّ ََٱل ََٱ�ِلُر    ُ َّ
َ
ََ ٱۡ� الجرة [ ﴾ ٣ُُ
 ]٣: الديد

Ngài là Đấng Đầu Tiên, Đấng Cuối Cùng, Đấng Biểu 
Hiện, Đấng Ẩn Tàng; và Ngài là Đấng Toàn Tri, biết hết 
mọi sự việc. (Chương 57 – Al-Hadid, câu 3). 
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Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng bản thân của Allah 
không giống với bất cứ thứ gì, các thuộc tính của Ngài không 
giống với các thuộc tính của bất cứ thứ gì, không được phép 
suy luận dựa trên các tạo vật của Ngài để đánh giá và mô tả 
Ngài, phải khẳng định Ngài đúng theo những gì mà Ngài đã 
khẳng định và mô tả về chính Ngài.  

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Allah là Đấng Bao 
Trùm tất cả mọi thứ, là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi thứ và là 
Đấng Nuôi Dưỡng tất cả mọi sự sống. Allah phán: 

﴿  ُ�َِۡ َۡ يُف ٱ ِِ ََ ٱسّل ُُ ََ  َّ ّۡ َللَ ََ ََ َ�ۡعلَُم 
َ
 ]١٤: الجرة اللَ[ ﴾  ن

Chẳng lẽ Đấng đã tạo hóa không biết hay sao trong khi 
Ngài là Đấng Tinh tế, là Đấng Am tường?  (Chương 67 – 
Al-Mulk, câu 14). 

َّةِ   ﴿ ُّ َُُ ٱۡل ََ ٱسّرّجنُق  ُُ  َ َّ  ]٥٨: الار�ا   الجرة[ ﴾ ٥ٱسَۡم�ُِ�  نِّن ٱ

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 57). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Allah ngự trên 
Arsh (Ngai Vương) ở bên trên bảy tầng trời, Ngài ở rất xa các 
tạo vật của Ngài nhưng Ngài bao trùm mọi thứ bởi kiến thức 
siêu việt của Ngài. Ngài thông tin cho biết về Ngài trong Kinh 
Sách của Ngài ở bảy câu Kinh(

11F

12) nhưng không cho biết cụ thể 
như thế nào, Ngài phán: 

                                                           
(12) Bảy câu Kinh theo thứ tự: chương Al-A’raf câu 54, chương Yunus câu 3, 
chương Arra’d câu 2, chương Taha câu 5, chương Al-Furqan câu 59, chương 
Al-Sajdah câu 4, và chương Al-Hadid câu 4. 
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ُّ َ�َ ٱلۡ  ﴿ ب َٰ ٰب ٱسّرۡح ََ �َ ُۡ  ]٥: الجرة ِه[ ﴾ ٥َعۡرِ� ٱ

Đấng Arrahman (Độ Lượng) ngự trên Arsh (Ngai 
Vương) (Chương 20 – Taha, câu 5). 

ٰب َ�َ ٱۡلَعۡرِ��  ﴿ ََ �َ ُۡ  ]٤: الجرة الديد[ ﴾ ُُّم ٱ

Sau đó, Ngài (Allah) ngự trên Arsh (Chương 57 – Al-
Hadid, câu 4). 

﴿  �ِ ّ َّ َِنُ�م 
َ
َ َٞ َُ َُن ِ�َ َبُمَ ِ �َض فَإ

َ
ُم ٱۡ� ُُ ِ َف ِ َِ ن َ�ۡ

َ
َ ِ  ٞ َما َّ َِنُ�م  ١ ٱس

َ
َ َۡ
َ
َ
ۡيَف تَِذآرِ  ََ َ�ۡعلَُمََن  ََ إ َف ا ٗۡ ۡم َحاِص ُُ َم َعلَۡي ُِ ن آُۡر

َ
َ ِ  ٞ َما َّ ّ ِ� ٱس الجرة [ ﴾ َّ

 ]١٧، ١٦: اللَ

Phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn thoát khỏi Đấng ở 
trên trời vì tưởng rằng Ngài sẽ không làm đất sụp xuống 
nuốt chửng các ngươi khi nó rung động dữ dội hay sao? 
Hay phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn thoát khỏi 
Đấng ở trên trời vì tưởng rằng Ngài sẽ không thể gởi một 
cơn bão đá xuống để trừng phạt các ngươi sao? Rồi các 
ngươi sẽ biết Lời cảnh báo như thế nào? (Chương 67 – Al-
Mulk, câu 16, 17). 

أإ  ﴿ ُِ ُع ََ بلُِح آَۡر ّّ ََٱۡلَعَمُم ٱل  َُ ِ ِي ِّ ُِم ٱل َِ  ]١٠: الجرة فاِر[ ﴾ نَِ�ِِۡ آَۡصَعُد ٱۡل

Mọi lời tốt đẹp sẽ đi lên đến tận Ngài (Allah) và mọi việc 
làm phúc thiện và ngoan đạo sẽ nâng y lên cao. (Chương 
35 – Fatir, câu 10). 

Nabi  nói: 
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َماء  «  ُ� َمْن ن  السو م 
َ
ًَا ه
َ
ِ  َاه ج

َمنُ
ْ
َن تَأ

َ
 .رااه الراري امسلم » ؟ه

“Chẳng lẽ các người không thấy an tâm với Ta trong khi Ta 
được Đấng ở trên trời tin cậy ư?” (Albukhari, Muslim). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Kursi (Bệ ngồi) và 
Arsh (Ngài vương) của Allah là sự thật. Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

﴿  ََ  ََ ََ �َضإ 
َ
ََٱۡ� بِت  بَ� َٰ َّ ُِ ٱس ي  ُِ ۡر َُ َع  ُِ ِِ  ٱۡلَعِظيُم  ُٔ ََ ََ ٱۡلَع ُُ ََ إ  َما ُُ  ﴾٢َُدهُأ ِحۡفُظ

 ]٢٥٥: الجرة القرة[

Chiếc Kursi của Ngài bao trùm các tầng trời và đất; và 
việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt vì Ngài 
là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại (Chương 2 – Al-Baqarah, 
câu 255). 

Không ai có thể định lượng Arsh của Allah to lớn và 
vĩ đại thế nào ngoại trừ một mình Ngài, và chiếc Kursi trong 
Arsh giống như một cái khoen nhỏ xíu nằm trong sa mạc bao 
la, và dĩ nhiên Allah không lệ thuộc vào Arsh và Kursi, Ngài 
ngự bên trên Arsh không phải là vì Ngài cần đến nó mà vì một 
ý nghĩa nào đó chỉ có Ngài mới biết rõ. Ngài thật sự không cần 
đến Arsh hay bất cứ thứ gì bởi Ngài vĩ đại hơn tất cả những gì 
vĩ đại, Arsh và Kursi chỉ là biểu hiện của sự toàn năng và 
quyền lực vô biên của Ngài. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Allah, Đấng Tối 
Cao đã tạo Adam (tổ tiên của loài người)  bằng chính đôi 
tay của Ngài; họ tin rằng cả hai tay của Ngài đều là bên phải 
và luôn mở rộng, Ngài chi dùng thiên lộc của Ngài như thế 
nào tùy ý Ngài như Ngài đã phán: 
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لُعُِنَ ﴿ ََ ُِۡم  آِۡدآ
َ
َۡ ن إ ُغّل لَُلٌَة ۡۡ ََ  ِ َّ َُد آَُد ٱ ُُ َِ ٱۡ�َ ْۘ ََقَالَ ْ َِِما قَاسَُن َِۡم آََدنهُ  ن

إ  ُٞ ۡيَف َََقا  ََ  ُّ ََمَ�اِن آُنفِ َُ ۡي  ]٦٤: الجرة الائدة[ ﴾ ََ

Người Do Thái nói rằng tay của Allah bị xích chặt lại; tay 
của họ mới thực sự bị xích chặt lại và họ sẽ bị nguyền rủa 
vì lời phạm thượng ngông cuồng của họ; không như lời họ 
nói mà đích thực hai tay của Ngài đều mở rộng, Ngài chi 
dùng thiên lộc của Ngài như thế nào tùy ý Ngài (Chương 5 
– Al-Ma-idah, câu 64). 

Allah phán với Iblis (thủ lĩnh của các tên Jinn 
Shaytan): 

َُ �َِيدَ  ﴿ ّۡ ُجَد سَِما َللَ َۡ َ ن ُ
َ
َ ََ َنَع ََ ا   ]٧٥: الجرة ص[ ﴾ ّيإ ََ

Điều gì ngăn cản nhà ngươi quì lạy một nhân vật mà TA 
đã tạo từ chính đôi tay của TA? (Chương 38 – Sad, câu 
75). 

Phái Sunnah & Jama’ah khẳng định với đức tin kiên 
định rằng Allah có sự nghe, thấy, kiến thức, khả năng, sức 
mạnh, sự oai nghiêm, lời nói, sự sống, Ngài có đôi bàn chân, 
có đôi cẳng chân, có đôi tay, .. và những gì khác từ các thuộc 
tính tối cao và siêu việt của Ngài do chính Ngài mô tả về bản 
thân Ngài trong Kinh sách thiêng liêng của Ngài và được mô 
tả bởi chiếc lưỡi của vị Nabi của Ngài ; riêng sự cụ thể và 
chi tiết như thế nào về các thuộc tính đó thì chỉ có Allah mới 
biết còn chúng ta thì không có một chút kiến thức nào vì Ngài 
đã không thông tin cho chúng ta biết rõ cụ thể như thế nào. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ٰب   اَفا إ ََ َ�َ  ﴿ ََ
َ
َ ََ َمُع  ُۡ

َ
َما  َ ُِ َع ََ  َِ  ]٤٦: الجرة ِه[ ﴾ ٤ نِتّ

Hai ngươi chớ sợ! Quả thật, TA ở cùng với hai ngươi, TA 
nghe và thấy (Chương 20 – Taha, câu 46). 

ِِيمُ  ﴿ َ ۡۡ ََ ٱۡلَعلِيُم ٱ ُُ  ]٢: الجرة الَر�م[ ﴾  ََ

Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng rất mực sáng suốt. 
(Chương 66 – Attahrim, câu 2). 

لِيمٗ  ﴿ ُۡ ُ ُمََ�ب بَ َّ َّم ٱ ََ  ]١٦٤: الجرة الِساء[  ﴾  ١ا ََ

Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa. (Chương 4 – 
Annisa, câu 16٤). 

﴿  َِ َرن َۡ ِ
ۡۡ ٱ ََ بِم  �ََ ِۡ َُُ ٱ  ََ ِ َِ ََ  ُِ �ََۡ َۡۡ�ب  �َ  ]٢٧: ْنالجرة الر[ ﴾ ٢ََ

Và Sắc diện của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), 
Đấng Quyền Lực và Quang Vinh vẫn còn mãi. (Chương 
55 – Arrahman, câu 27). 

إ َِّ�َ ٱ ﴿ ُِ ََُوَنْ َ�ۡن ََ ۡم  ُُ ُ َ�ۡن  ]١١٩: الجرة الائدة[ ﴾ َّ

Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 119). 

أ   ﴿ ُِ ۡ َتَ ُ�ِح ََ ۡم  ُُ  ۡ ِ  ]٥٤: الجرة الائدة[ ﴾ُۡ

Ngài sẽ yêu thương họ và họ sẽ yêu thương Ngài (Chương 
5 – Al-Ma-idah, câu 54).  

ۡ�َعَِ�  ﴿
َ
ۡم َ ُُ ب ََ ۡغَرۡق

َ
ۡم فَأ ُُ َِۡن ۡمَنا  َّ ُفَتَا ٱتَ� َُ ن َٞ  ]٥٥: الزةر الجرة [ ﴾ ٥فَلَّما  
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Bởi thế, khi chúng khiêu khích TA (Allah), TA đã bắt 
phạt và nhận chìm tất cả bọn chúng (dưới biển sâu). 
(Chương 43 – Al-Zukhruf, câu 55). 

ِِيُعَنَ  ﴿ َ� َۡ َ ُجَدِ فََ� َ  َ ََ ٱس ِ َن ن َۡ ُ�ۡدَع ََ اٖق  َُ  ّ َقُف َع ُۡ ََ آُ َۡ : الجرة القلم[ ﴾ آَ
٤٢[ 

Ngày mà ống chân (của Allah) sẽ được để lộ ra và chúng 
được gọi đến để phủ phục nhưng chúng sẽ không thể quỳ 
được. (Chương 68 – Al-Qalam, câu 42). 

إ ٱ ﴿ َُ ي َ َّ َُ  ٱۡل ََ ٱۡل ُُ  َّ ِ َِ ن ب ََ ِ ََ  ن  ُ  ]٢٥٥: الجرة القرة[ ﴾ َّ

Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là 
Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu (Chương 2 – Al-Baqarah, 
câu 255). 

ُِۡم  ﴿ ُ َعلَۡي َّ ََ ٱ ِۡ  ]٦: الجرة الفتح[ ﴾َََغ

Và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của Allah (Chương 48 – 
Alfath, câu 6). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng những người có 
đức tin sẽ nhìn thấy Thượng Đế của họ vào Đời Sau bằng cặp 
mắt của họ, họ sẽ viếng thăm Ngài, Ngài nói chuyện với họ và 
họ nói chuyện với Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٌ  ﴿ كِٖذ تّاِ�َ ََ َۡ َهۖ آَ ا تَاِظَرةۖ  ٢َُُ� َُ ِ َِ ََ ب 
ََ ِ  ]٢٣أ  ٢٢: القيامة الجرة[    ﴾  ٢ن
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Ngày hôm đó, có những gương mặt sáng ngời nhìn ngắm 
Thượng Đế của họ trong niềm vui sướng. (Chương 75 – 
Al-Qiyamah, câu 22, 23). 

Họ sẽ nhìn ngắm Ngài giống như nhìn ngắm mặt trăng 
đêm rằm trong quan cảnh trong lành. Nabi  nói: 

ْاَ  «  َقَمرَ إ ًوُ�ْم َالَتَ
ْ
ْ  َر�وُ�ْم َكَما تََرْاَ  ال

َ
رااه   »نَ تَُااّمجَ  ن  ُرْؤَ�ت ه   اَلدر   ةَ لَ ُ

 .الراري امسلم

“Quả thật các ngươi sẽ nhìn ngắm Thượng Đế của các 
ngươi giống như các ngươi nhìn ngắm mặt trăng đêm rằm, 
các ngươi không cần chen lấn nhau để nhìn ngắm Ngài” 
(Albukhari, Muslim). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Allah, Đấng Tối 
Cao sẽ xuống tầng trời hạ giới vào lúc một phần ba cuối cùng 
của đêm, việc xuống tầng trời hạ giới của Ngài là Ngài xuống 
thực sự, Ngài xuống theo cách của riêng Ngài với sự Tối Cao 
và Vĩ Đại của Ngài. 

Nabi  nói: 

ُر «  يْ   ارة 
ََ ثُلُُث اللو َ� َ�بْ َماء  اّلْ�يَا س   السو

َ
ْلَةو إ ل

َ
 ُمو ُ

َ
َََعال ََبَارََك َا ُل َرّ�نَا  َ�ْن 

 
َ
ِ  فَأ ُر ْغف 

يَُه َمْن �َْستَ ْعب 
ُ
لُ   فَأ

َ
ُ َمْن �َْسأ

َ
يَب َ  ِ ْالتَ

َ
ِ  فَأ ُ َ�ُقجُل َمْن يَْدُعج

َ
َر َ ف 

ْْ« 
 ).رااه الراري امسلم(

“Hằng đêm, Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao và Ân 
Phúc xuống tầng trời hạ giới vào lúc một phần ba cuối cùng 
của đêm, Ngài nói: Ai cầu nguyện TA, TA sẽ đáp lại lời cầu 
nguyện của y; ai cầu xin Ta điều gì TA sẽ ban cho y điều đó; 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

75 

ai cầu xin TA tha thứ, TA sẽ tha thứ cho y” (Albukhari, 
Muslim). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng vào Ngày Phán xét, 
Allah, Đấng Tối Cao sẽ đến để phân xét giữa các bầy tôi, sự 
đến của Ngài là sự thực theo cách riêng của Ngài với sự Tối 
Cao và Oai Nghiêm của Ngài. Ngài phán: 

إ  ﴿  ّ ا  ََ ا َدِ�ٗ �ُض َدِ�ٗ
َ
َِ ٱۡ� َّ َُن ُد ِ ا  ٢ن ا َصِفٗ َُ َصِفٗ ََٱسَۡملَ  ََ  َ ََ  َٞ  ﴾ ٢َََ�ا 

 ]٢2 - ٢١: الجرة الفِر[

Không! Khi trái đất bị chấn động dữ dội. Và khi Thượng 
Đế của Ngươi đến và các Thiên thần đứng xếp thành hàng 
chỉnh tề (Chương 89 – Al-Fajr, câu 21 – 22). 

ُ ِ� ُظلَمٖ  ﴿ َّ ُم ٱ ُُ بَِي
ۡ
ن آَأ

َ
َ  َّ ۡم آَنُظُرََن نِ َُ  َِ َما َۡ َّ ٱۡل ِ إ َِ ۡمُر

َ
ُقِ�َ ٱۡ� ََ ُة  َِ ِ ك  ََ ََٱسَۡم

 َُ ُمَ
ُ
ِ بُۡرَ�ُع ٱۡ� َّ ََ ٱ  ]٢١٠: الجرة القرة[ ﴾ ٢�

Phải chăng họ chỉ còn đợi Allah được Thiên Thần tháp 
tùng xuống gặp chúng trong bóng mây và vấn đề sẽ được 
giải quyết? Và tất cả mọi sự việc đều trở lại trình với 
Allah (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 210). 

Như vậy, đường lối của phái Sunnah và Jama’ah là tin 
toàn bộ những gì được Allah và Thiên sứ của Ngài thông tin 
cho biết, và tuyệt đối chấp nhận toàn bộ thông tin. Imam 

Azzuhri  nói: “Thông Điệp là từ nơi Allah, sự truyền đạt là 

sứ mạng của Thiên sứ  còn sự đón nhận là phần trách 
nhiệm của chúng ta” (Imam Albaghawi trích dẫn trong “Sharh 
Assunnah”). 
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 Các lời nói của các vị Imam Salaf về các thuộc tính 
của Allah: 

Imam Sufyan bin Uyainah  nói: (Tất cả những gì 
Allah, Đấng Tối Cao mô tả về chính Ngài trong Qur’an thì hãy 
đọc nó; được phép tìm hiểu nội dung ý nghĩa của nó nhưng 
không được mô tả cụ thể như thế nào cũng như không được 
phép so sánh)(13). 

Imam Sha-fi’y  nói: (Tôi tin nơi Allah và những 
thông điệp đến từ nơi Ngài theo ý nghĩa lời phán của Ngài; và 
tôi tin nơi Thiến sứ của Allah và thông điệp đến từ Thiên sứ 
của Allah theo ý nghĩa lời nói của Người)(14). 

Al-Walid bin Muslim nói: Tôi đã hỏi Al-Awza-i, 
Sufyan Bin Uyainah, và Malik Bin Anas về các Hadith nói về 
các thuộc tính của Allah và sự nhìn thấy Ngài thì họ đều nói: 
(Cứ tuân theo những gì được thông điệp không được suy diễn 
như thế nào)(15). 

Imam Malik Bin Anas  nói: Các người phải coi 
chừng đừng để dính vào những điều Bid’ah. Có lời hỏi: Bid’ah 
là gì? Ông nói: (Những người Bid’ah là những người nói 
chuyện bàn tán về các tên gọi, các thuộc tính, lời nói, kiến 
thức và khả năng của Allah, không chịu im lặng về những điều 

                                                           
(13) Imam Al-La-laka-i trích dẫn trong (Sharh Usul I’tiqad Ahli 
Assunnah Wal-Jama’ah). 
(14)  Xem: “Lum’ah Al-Itiqad Al-hadi Ila Sabil Arrasha-d” của Imam 
Ibnu Quda-ma Al-Muqadasi”. 
(15) Imam Al-Baghawi dẫn lời trong “Sharh Assunnah”. 
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mà các vị Sahabah cũng như những người đi theo họ trên con 
đường tốt đẹp đã im lặng)(16).  

Và có một người đã hỏi Imam Malik  về lời phán 
của Allah: 

ٰب  ﴿ ََ �َ ُۡ ُّ َ�َ ٱۡلَعۡرِ� ٱ ب َٰ  ]٥: الجرة ِه[ ﴾ ٥ٱسّرۡح

Đấng Arrahman (Độ Lượng) ngự trên Arsh (Ngai 
Vương) (Chương 20 – Taha, câu 5). 

Imam Malik  nói: (Sự ngự trên không phải là điều 
không được biết, tuy nhiên, như thế nào là điều không thể 
dùng trí tuệ để hình dung, và đức tin Iman nơi sự việc đó là bắt 
buộc, còn dò hỏi về sự việc đó là Bid’ah, và tôi chỉ thấy ở anh 
điều lầm lạc). Sau đó, Imam Malik bảo người đó rời khỏi chỗ 
của ông.(16F

17) 

Imam Abu Hanifah  nói: (Không nên cho bất cứ ai 
bàn tán một điều gì đó về bản chất và cơ thể của Allah, mà y 
chỉ nên mô tả Ngài với những gì mà Ngài đã mô tả về chính 
Ngài, y không được nói theo suy nghĩ của y, bởi lẽ Allah Tối 
Cao và Ân Phúc là Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài)(

17F

18). 
Còn khi được hỏi về thuộc tính xuống của Allah thì ông nói: 
(Ngài xuống nhưng không biết như thế nào)(

18F

19). 

                                                           
(16) Imam Al-Baghawi dẫn lời trong “Sharh Assunnah”. 
(17) Imam Al-Baghawi dẫn lời trong “Sharh Assunnah”. 
(18) Xem: “Sharh Al-Aqidah Attahawi”. 
(19) Xem: “Sharh Al-Aqidah Attahawi”. 
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Hafizh Imam Na’im Bin Hamad Al-Khaza-i nói: (Ai 
so sánh Allah với bất cứ tạo vật nào của Ngài thì quả thật y đã 
vô đức tin, và ai phủ nhận những gì mà Ngài mô tả về bản 
thân Ngài thì quả thật y đã vô đức tin, và những gì mà Ngài 
mô tả về Ngài cũng như những gì mà Thiên sứ của Ngài đã 
mô tả về Ngài đều không được phép so sánh)(20). 

Một số vị Salaf nói: (Bàn chân của Islam sẽ không 
vững chắc trừ phi nó bước trên mái vòm của sự hài lòng và 
chấp nhận)(21). Bởi thế, người nào bám lấy đường lối của Salaf 
trong vấn đề bản chất và thuộc tính của Allah thì y thực sự đã 
bám lấy đường lối của Qur’an về tên gọi và thuộc tính của 
Allah, cho dù y nằm trong thời đại của Salaf hay ở các thời đại 
sau này đi chăng nữa. 

Và bất cứ ai đi theo con đường khác với thế hệ Salaf 
thì y đã không theo đường lối của Qur’an ngay cả khi y sống 
trong thời đại của Salaf giữa các vị Sahabah và những vị 
Tabieen. 

 Trụ cột thứ hai của đức tin Iman: Đức tin nơi các 
Thiên Thần 

Đức tin Iman nơi các Thiên Thần: là đức tin vào sự 
hiện hữu và tồn tại của các vị Thiên Thần, tin một cách kiên 
định không có một chút nghi ngờ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

                                                           
(20) Imam Azzahabi dẫn lời trong “Al’ulu lil-ali-yi Al-Ghaffar”. 
(21) Imam Al-Baghawi dẫn lời trong “Sharh Assunnah”. 
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تََِ  نَِ�ِِۡ  ﴿
ُ
َُ  َِِما  َ ُُ َّ ٱسّر ََ ن َٞ  ِِِ� َِ ِ ك  ََ ََ ََ  ِ َّ �ِِ َّ ََ ن َٞ َُِنََنإ ُ�ء  ََٱسُۡمۡا   َِِِِ َّ  َِّ

لِِِ  ُُ َُ ََ   ِِِۡ�ُ�ُ  ]٢٨٥: الجرة القرة [  ﴾ ََ

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban xuống 
cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có đức tin 
cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, các 
Thiên Thần của Ngài, các Kinh sách của Ngài và các vị Sứ 
giả của Ngài.  (Chương 2 – Albaqarah, câu 285). 

Bởi thế, người nào phủ nhận sự tồn tại của các Thiên 
Thần thì y đã vô đức tin bởi lời phán của Allah: 

بَ��  ﴿ ۡد َوّم َوَ� َّ ََ َِ ٱ�ِلرِ  َۡ ََٱۡ�َ لِِِ   ُُ َُ ََ   ِِِۡ�ُ�ُ ََ   ِِِ� َِ كِ  ََ ََ ََ  ِ َّ ُفۡر ِِ� ُۡ ّ آَ ََ ََ
 ]١٣٦: الجرة الِساء[   ﴾  ١ۚدن َِعِي

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). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin hoàn toàn vào các Thiên 
Thần một cách tổng thể, còn đi vào chi tiết thì họ tin vào 
những thông điệp được nói trong Qur’an cũng như được xác 
thực từ Thiên sứ của Allah . Những vị Thiên Thần được 
Allah và Thiên sứ của Ngài nhắc đến, tiêu biểu như: Đại Thiên 
Thần Jibril có nhiệm vụ truyền lời mặc khải của Allah xuống 
cho các vị Nabi, Thiên thần Mi-ka-il có nhiệm vụ trông coi về 
mưa, Thiên thần Isra-fil có nhiệm vụ thổi còi cho Ngày Tận 
Thế, Thiên Thần Chết có nhiệm vụ đi rút hồn, Thiên Thần cai 
quản Hỏa Ngục, Thiên Thần cai quản Thiên Đàng, hai Thiên 
thần Munkar và Nakir ở cõi mộ. 
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Phái Sunnah & Jama’ah tin vào sự tồn tại của các 
Thiên Thần, họ tin rằng các Thiên Thần là những bề tôi được 
Allah tạo ra, Ngài tạo họ ra từ ánh sáng, các Thiên Thần là 
những cơ thể với những hình hài đích thực chứ không phải là 
những điều chỉ mang ý nghĩa tượng trưng hay chỉ biểu hiện 
của sức mạnh vô hình, họ là tạo vật trong các tạo vật của 
Allah, và họ ở trên trời. 

Các Thiên Thần là những tạo vật khổng lồ, họ có 
những chiếc cánh, có vị chỉ có hai cánh, ba hoặc bốn cánh, và 
có vị có nhiều hơn thế, riêng đại Thiên Thần Jibril  thì 
được Nabi  cho biết rằng ngài có tới sáu trăm chiếc cánh. 

Các Thiên Thần là thiên binh trong các thiên binh của 
Allah, họ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Allah, họ có thể 
biến hóa thành nhiều dạng trạng khác nhau tùy theo sứ mạng 
được giao phó để thực hiện mệnh lệnh của Allah, họ là những 
quân thần cao quý cận kề Allah, họ không có hệ tính nam nữ, 
họ không có nhu cầu tình dục và cũng không sinh sản. 

Các Thiên Thần là những tạo vật không có nhu cầu ăn 
uống, không có nhu cầu vật chất; thức ăn của họ là những lời 
tụng niệm, họ không buồn chán, không lãnh đạm, không thờ ơ 
cũng như không hệ mỏi mệt; họ được mô tả với những điều 
tốt, đẹp đẽ, mắc cở và tuyệt đối nguyên tắc kỷ cương. 

Các Thiên Thần đặc biệt khác với loài người ở chỗ là 
họ tuyệt đối tuân thủ và phục tùng mệnh lệnh của Allah, 
không bao giờ làm trái lệnh Ngài. Allah tạo họ ra là để thờ 
phượng và chấp hành các mệnh lệnh của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao nói về họ: 
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﴿  ٗ�َ ََ  ُّ ب َٰ ْ ٱّ�ََذ ٱسّرۡح أإ ََقَاسَُن ُِ بَن ََ ۡۡ ُُ  ۗ َۡادۖ � َرُمََن  َِۡم ِع ِۡ أ  ٢َ  ُِ َتَ ُّ ِۡ َۡ َ َ 
ََ

ۡمرِهِ  َ�ۡعَملََُن 
َ
م ِِأ ُُ ََ   ِ َۡ َّ ََ ََۡقَفُعََن   ٢ِِ�ۡل ََ ۡم  ُُ ا َلۡلَف ََ ََ ُِۡم  آِۡدآ

َ
ا َ�ۡ�َ ن ََ َ�ۡعلَُم 

 ّۡ ِ َِ م  ُُ ََ بََ�ب  َۡ ِّ ٱ  سَِم
َّ ِ ََن ن ُّ  ]٢٨: الجرة األًشياء[ ﴾ ٢َلۡقَۡ�ِِِ  ُمۡقفِ

Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói rằng Đấng 
Arrahman (Độ lượng) có con cái, nhưng thật vinh quang 
thay cho Ngài rằng Ngài không phải như thế mà tất cả 
(những ai mà chúng cho là con cái của Ngài) đều là những 
bề tôi vinh dự (của Ngài). Họ (các Thiên thần) không dám 
nói trước Ngài (một điều gì) mà họ chỉ luôn tuân thủ và 
hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của Ngài. Ngài biết 
điều gì có trước họ và điều gì xảy ra sau họ và họ không 
thể can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ người nào mà 
Ngài hài lòng. Và họ luôn là những người rất sợ Ngài. 
(Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 28). 

Các vị Thiên thần luôn ca tụng và tán dương Allah 
ngày đêm, họ đi Tawaf quanh ngôi nhà Ma’mur trên trời và họ 
rất kính sợ Allah, Đấng Tối Cao. 

 Các Thiên Thần rất đa dạng: 

Có những vị Thiên Thần chuyên gánh Arsh (Ngài 
vương) của Allah, có những vị có nhiệm vụ truyền tải lời mặc 
khải của Allah, có những vị trông coi núi non, có những vị là 
cai quản Hỏa Ngục và có những vị là cai quản Thiên Đàng, có 
những vị được giao nhiệm vụ ghi chép các việc làm và hành vi 
của các bề tôi, có những vị là những vị chuyên đi rút linh hồn 
của những người có đức tin và có những vị chuyên đi rút linh 
hồn những người vô đức tin, có những vị được giao nhiệm vụ 
đi tra hỏi trong cõi mộ, có những vị chuyên cầu nguyện và xin 
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tha thứ cho những người có đức tin, có những vị có nhiệm vụ 
tham gia các buổi giảng thuyết và học hỏi kiến thức đạo và họ 
phải dang những chiếc cánh của họ bảo vệ và che chở cho 
những người đó, có những vị được giao nhiệm vụ ở xuyên 
suốt cùng với con người, có những vị có nhiệm vụ thúc giục 
các bề tôi làm việc thiện tốt, có những vị chuyên tham dự an 
táng cho những người ngoan đạo, có những vị chuyên tham 
gia đánh chiến cùng với những người có đức tin để chống kẻ 
thù của Allah, có những vị được giao nhiệm vụ bảo vệ những 
người ngoan đạo và giải nạn cho họ, và có những vị được giao 
cho nhiệm vụ trừng phạt người nào Allah muốn. 

Các Thiên Thần không vào những ngôi nhà có bụt 
tượng, tranh ảnh (con người và động vật), chó, và chuông. 

Nabi  nói: 

َمَمئ َ�ُة « 
ْ
َ يه  الّصَجُر َن تَْدُةلُُه ال ى   

و
َيَْب ال

ْ
 .رااه الراري امسلم  »إ  و ال

“Quả thật, ngôi nhà mà trong đó có treo tranh ảnh thì các 
Thiên Thần không vào” (Albukhari, Muslim). 

َممَ « 
ْ
�ُر َن تَْدُةُ  ال  َاَن تََصاا 

ب�
ْ
َ يه  َه  .رااه الراري امسلم »ئ َ�ُة بَىْتًا 

“Các Thiên Thần không vào bất cứ ngôi nhà nào có chó và 
tranh ảnh” (Albukhari, Muslim). 

Số lượng Thiên Thần là vô số kể, chỉ có Allah mới 
biết rõ số lượng của họ là bao nhiêu, Ngài phán: 

ٰب  ﴿ ـَر َۡ ُِ َّ ِ ـا ِ�َ ن ََ ََ إ  ََ ـ ُُ  َّ ِ ََ ن ِ َِ ََ ُم ُ�ُنََد 
ا َ�ۡعلَ ََ ِـ ََ َۡ الـجرة [  ﴾ ٣سِۡليَ

 ]٣١: الدثر
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Và không một ai biết rõ lực lượng binh lính của 
Thượng Đế của Y (Muhammad) ngoại trừ Ngài. Và đó 
là lời nhắc nhở cho người phàm. (Chương 74 – Al-
Mudaththir, câu 31). 

Quả thật, Allah đã che khuất các Thiên thần khỏi 
cặp mắt của người phàm chúng ta, cho nên chúng ta không 
nhìn thấy nguyên hình trạng của họ, tuy nhiên, đôi lúc Ngài 
cũng để một số người bề tôi của Ngài nhìn thấy, giống như 
Nabi  đã nhìn thấy đại Thiên Thần Jibril  với nguyên 
hình trạng mà Allah tạo ra trong hai lần. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

ٰب  ﴿ ۡلَر
ُ
لَۚة َ َۡ َٞنهُ تَ ََ ۡد  َّ لَ ََةِ ٱسُۡمنَ�َ�ب  ١ََ ۡد ُِ  ].13: الجرة اَِم[ ﴾ ١ِعنَد 

Và quả thật Y (Nabi) đã thấy (đại Thiên Thần Jibril) vào 
lúc giáng trần lần thứ hai. Tại Sidrah Al-Muntaha (một 
loại cây trên tầng trời thứ bảy) (Chương 53 – Annajm, câu 
13). 

م َِِمۡجُنَٖن  ﴿ ُُ ُۡ ا َصاِح ََ ِّ ٱسُۡمِۡ�ِ  ٢ََ فُ
ُ
َٞنهُ ِِ�ۡ� ََ ۡد  َّ لَ : الجرة الكج�ر[ ﴾ ٢ ََ

٢٣، ٢٢[ 

Và người bạn của các ngươi (Muhammad) không phải là 
kẻ mất trí. Và quả thật Y đã nhìn thấy (đại Thiên Thần 
Jibril) tại chân trời sáng tỏ (Chương 81 – Attakwir, câu 22, 
23). 

 Trụ cột thứ ba của đức tin Iman: Đức tin nơi các 
Kinh sách 
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Phái Sunnah & Jama’ah tin tưởng nơi Allah, họ tin 
tưởng kiên định rằng Ngài đã ban xuống cho các Thiên sứ của 
Ngài những Kinh sách trong đó mang những chỉ đạo, những 
mệnh lệnh, sự cấm đoán, lời hứa ban thưởng và cảnh báo sự 
trừng phạt và những điều Ngài muốn ở những bầy tôi của 
Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

تََِ  نَِ�ِِۡ  ﴿
ُ
َُ  َِِما  َ ُُ َّ ٱسّر ََ ن َٞ  ِِِ� َِ ِ ك  ََ ََ ََ  ِ َّ �ِِ َّ ََ ن َٞ َُِنََنإ ُ�ء  ََٱسُۡمۡا   َِِِِ َّ  َِّ

لِِِ  ُُ َُ ََ   ِِِۡ�ُ�ُ  ]٢٨٥: الجرة القرة [  ﴾ ََ

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban xuống 
cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có đức tin 
cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, các 
thiên thần của Ngài, các kinh sách của Ngài và các vị sứ 
giả của Ngài. (Chương 2 – Albaqarah, câu 285). 

Họ tin rằng Allah ban các Kinh sách của Ngài xuống 
cho các Thiên sứ của Ngài để làm sự hướng dẫn cho nhân loại. 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ب ﴿ ََ ِ ُِۡم ن ِ َِ ََ ُِۡن  ِ  ٱَ ََِ �ِإ
ََ ِ َِ ن ب َٰ لُ َّ ٱلظ  َِ ُۡخرَِج ٱَّاَس  َِ  ََ ُِ نَِ�ۡ ب ََ ۡل ََ ت

َ
َ ٌَ ب ََ َِ
نَط نل َِۡميِْد  َعَِ�َِ ِ�َ  ]١: إبراليم الجرة[  ﴾  ١ن

Đây là một Kinh sách mà TA đã ban cho Ngươi 
(Muhammad) để Ngươi dùng nó đưa nhân loại từ nơi tâm 
tối ra ngoài ánh sáng với sự cho phép của Thượng Đế của 
họ, hầu đi đến con đường của Đấng Toàn Năng và đáng ca 
ngợi. (Chương 14 – Ibrahim, câu 1). 

Tiêu biểu cho các Kinh sách của Allah được ban 
xuống: Qur’an, Tawrah (Cựu ước), Injil (Tân ước), Zabur 
(Thánh thi), các Suhuf của Nabi Ibrahim và Nabi Musa, trong 
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đó vĩ đại nhất là Tawrah, Injil và Qur’an, và tốt đẹp nhất và ân 
phúc nhất trong ba Kinh sách này là Qur’an. 

Tất cả các Kinh sách được ban xuống ngoài Qur’an thì 
Allah không phán bảo sẽ bảo hộ và gìn giữ chúng, mà sự gìn 
giữ và bạo hộ chúng sẽ do những vị giáo sĩ và những người 
thờ phượng Allah đảm trách. Tuy nhiên, họ đã không làm tròn 
trách nhiệm, họ đã không gìn giữ đúng mực cho nên tất cả các 
Kinh sách đã bị chỉnh sửa và thay đổi. 

 Kinh Qur’an: Là lời phán của Allah, Đấng Chủ Tể 
của vũ trụ và muôn loài. Ngài ban Nó xuống cho vị Thiên sứ 
của Ngài, Muhammad Bin Abdullah, để làm hiến pháp cho 
nhân loại, đưa nhân loại khỏi nơi tâm tối đến với ánh sáng của 
chân lý, hướng dẫn họ đến với con đường ngay chính và đúng 
đắn. 

Quả thật trong Qur’an, Allah đã cho biết về các thông 
tin của những người ở các thời kỳ trước và những người ở thời 
kỳ sau; trong đó, Ngài nói về sự tạo hóa trời đất, phân biệt 
điều Halal (được phép) và điều Haram (cấm kỵ), chỉ dạy các 
nguyên tắc đạo đức và phẩm hạnh, các luật thờ phượng và cư 
xử giao tế; trong đó, Ngài nói về tiểu sử của những vị Nabi và 
những người ngoan đạo, nói về sự ân thưởng cho những người 
có đức tin và sự trừng phạt đối với những người vô đức tin; 
trong đó, Ngài mô tả về Thiên Đàng, một nơi tốt đẹp dành cho 
những người có đức tin, và mô tả về Hỏa Ngục, một nơi tồi tệ 
dành cho những người ngoại đạo. 

Allah dùng Qur’an làm phương thuốc chữa bệnh tật và 
tâm bệnh, làm nguồn kiến thức cho mọi sự việc, và làm nguồn 
hướng dẫn và chỉ đạo, một hồng ân dành cho những người có 
đức tin.  
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َۡۡ�بنٗ  ﴿ ِ ََ ب ب ََ ِِ ََ ٱۡل َا َعلَۡي َۡ َّ تَ ََ ِ
ٖٞ ا ِلُِ�ِ ۡ دٗ  ََ ُُ َةٗ ٰ ََ ۡۡ ََ لِِم�َ  ََ َۡ ٰب سِۡلُم َ ۡۡ ُ � ََ ٨ 

 ]٨٩: الجرة اََ [ ﴾

Và TA đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách 
(Qur’an) trình bày rõ tất cả mọi điều, và Nó là một Chỉ 
đạo, một hồng ân và một tin mừng cho những người 
Muslim. (Chương 16 – Annahl, câu 89). 

Bắt buộc tất cả nhân loại phải tuân thủ theo Qur’an và 
dùng Nó để phán quyết mọi điều, cũng như phải tuân thủ theo 
Sunnah (đường lối) của Nabi  nếu như đã xác định rõ đó là 
Sunnah của Người, bởi lẽ, Allah đã cử phái Thiên sứ của Ngài 
đến với toàn thể hai loài: Jinn và con người và để Người giảng 
giải cho họ về những điều mà Ngài đã ban xuống cho họ. Ngài 
phán: 

ُِۡم  ﴿ َِ  نَِ�ۡ َِ ا تُ ََ َ سِلّناِس  ُيَِ�ِ َِ َر  َۡ ََ ٱِنِ َا  نَِ�ۡ َۡ ََ ت
َ
َ ُرََن ََ ِّ ۡم َ�َ�َف ُُ لََعّل ََ٤ ﴾ 

 ]٤٤: الجرة اََ [

Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) Zikr 
(Qur’an) để Ngươi giảng giải cho nhân loại biết về những 
điều mà TA đã ban xuống cho họ và mong rằng họ biết suy 
ngẫm. (Chương 16 – Annahl, câu 44). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Qur’an là lời phán 
của Allah – các chữ và ý nghĩa của Nó – Nó đến từ bản thân 
Ngài và Nó sẽ quay trở lại với Ngài, Nó không phải là tạo vật 
mà chính Allah đã nói bằng lời nói đích thực của Ngài, Ngài 
mặc khải Nó cho đại Thiên Thần Jibril  và Jibril truyền tải 
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xuống cho Nabi Muhammad . Và Nó được ban xuống bằng 
tiếng Ả rập rõ ràng, và Nó được truyền tải đến chúng ta bởi 
đông đảo người truyền tải đến nỗi không thể có sự nghi ngờ về 
tính xác thực của Nó. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََِبِ ٱۡلَ�بلَِمَ�  ﴿ َ�ِ�ُم  ََ أ  ُِ َُِ�  ١�تّ َُح ٱۡ�َ َ  ِِِِ ٱسر  ََ َنَ  ١تَ ُِ َ َِ  ََ ب قَۡلِۡ
َ�َ 

 َّ َّ ٱسُۡمنِذَِ� ان� َعَرِ�ِٖ  ١َِ ََ ِ ِۡ�ٖ  ِِل  ]١٩٥ - ١٩٢: الشعراء[ ﴾ ١ َ 

Quả thật, Nó (Qur’an) do Thượng Đế của vũ trụ và muôn 
loài ban xuống. Thiên Thần Jibril đã mang Nó xuống, đặt 
vào quả tim của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở thành 
một Người báo trước, bằng tiếng Ả rập trong sáng rõ 
ràng. (Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 192 – 195). 

Qur’an được ghi trong Lawhul-Mahfuzh (quyển Kinh 
Mẹ được lưu trữ ở nơi Allah), được lưu giữ trong lòng của các 
tín đồ, được đọc trên các chiếc lưỡi và được ghi chép thành 
các quyển kinh. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َۖ ب ََ ِ � َ�ِي َُ ب َٰ ن َٞ  ََ ُُ َّ  َِۡم  ا َ�َۡحُد �ِ� ُصُدََِ ٱّنِآ ََ ََ ْ ٱۡلعِۡلَمإ  َبَُن
ُ
َ َّ ب�َِنا  نِ َٰ

بلُِمََن  َّ  ]٤٩: الجرة العنكبج [ ﴾ ٤ٱل

Không! Nó (Qur’an) là những Lời Mặc Khải rõ ràng ở 
trong lòng của những ai đã được (Allah) ban cho kiến 
thức. Và chỉ những kẻ làm điều sai quấy mới cãi lại những 
Lời Mặc Khải của TA. (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 49). 
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رِ�ۖم  ﴿ ََ َٞنۖن  ۡر ُّ أ لَ ُِ ُنَٖن  ٧نِتّ ِۡ َّ  َٖ ب ََ رُ  ٧ِ� َِ ُّ َِ َّ ٱسُۡم أ  نِ ُِ  َ  ٧ََن َّ َ�َم
َِّبِ ٱۡلَ�بلَِمَ�   ِّ َِ  ]80 - 77: الجرة الجااعة[ ﴾ ٨بَ�ِ�ۖم 

Và đó là Qur’an vinh dự, trong một Kinh sách được giữ 
kỹ mà không ai được phép sờ đến ngoại trừ những người 
trong sạch. Một sự Mặc khải do Thượng Đế của vũ trụ và 
muôn loài ban xuống. (Chương 56 – Al-waqi’ah, câu 77 – 
80). 

Kinh Qur’an là một đại phép màu vĩnh hằng dành 
cho vị Nabi của Islam, Muhammad Bin Abdullah , và là 
một thiên Kinh cuối cùng được ban xuống, sẽ không có một 
kinh sách nào khác để thay thế, và quả thật Allah đã hứa bảo 
đảm sự vẹn toàn của Nó khỏi sự bóp méo, chỉnh sửa, thay đổi, 
tẩy xóa, thêm bớt cho đến ngày mà Allah sẽ đưa Nó trở lại với 
Ngài trước Ngày Tận Thế. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

بفُِظََن  ﴿ ََ َر �تّا َ�ُأ لَ َۡ َا ٱِنِ َۡ َّ ُّ تَ  ]٩:ِرالجرة ال[ ﴾  ٩نِتّا َ�ۡ

Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) xuống 
và TA sẽ luôn bảo quản nó (Chương 15 – Al-Hijr, câu 9). 

Phái Sunnah & Jama’ah phủ nhận và phản đối 
những ai bóp méo, chỉnh sửa hoặc thêm bớt những gì trong 
Qur’an. Với lẽ này, chúng ta tin tưởng bằng đức tin kiên định 
rằng tất cả các câu Kinh Qur’an đều được ban xuống từ nơi 
Allah, Qur’an được truyền tải đến chúng ta bằng đường truyền 
bởi đông đảo người dẫn truyền đến nỗi không thể có sự nghi 
ngờ. 
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Kinh Qur’an không được mặc khải xuống toàn bộ 
trong một lần duy nhất cho Thiên sứ của Allah  mà Nó 
được ban xuống từng phần theo các sự kiện xảy ra cũng như 
để trả lời các câu hỏi hoặc để giải quyết các vấn đề trong suốt 
hai mươi ba năm. 

Kinh Qur’an gồm 114 Surah (chương), 86 Surah 
được mặc khải xuống tại Makkah và 28 Surah được mặc khải 
xuống tại Madinah. Các Surah được mặc khải xuống tại 
Makkah được gọi là những chương Makkiyah, còn các Surah 
được mặc khải xuống tại Madinah được gọi là những chương 
Madaniyah, và trong đó có 29 Surah được mở đầu bằng các 
chữ cái. 

Qur’an đã được biên chép ngay trong thời của Nabi 
 dưới sự giám sát của Người. Người đã lựa chọn những 
người ưu tú nhất trong số các vị Sahabah của Người để giao 
công việc biên chép mỗi khi các Lời Mặc Khải được ban 
xuống. Sau đó, đến thời lãnh đạo của Abu Bakr  thì Nó 
được tập hợp lại và được viết thành một quyển kinh hoàn 
chỉnh, và đến thời của Uthman  thì Nó được thống nhất trên 
cùng một mặt chữ. Cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ. 

Phái Sunnah & Jama’ah chú trọng và quan tâm đến 
việc truyền dạy và học Qur’an như học thuộc lòng, đọc xướng, 
Tafseer (giảng giải nội dung ý nghĩa) và thi hành theo Nó. 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ َِ ۡلَ�ب
َ
ْ ٱۡ� سَُن َْ

ُ
َر َ َّ ِ�ََ�َذ ََ ب�ِِِ   َٰ ن َٞ  ْ ن  َ َّدُِّر ِ�ِ ۖۡ َ�بَر َُ  ََ ُِ نَِ�ۡ ب ََ ۡل ََ ت

َ
َ ٌَ ب ََ َِ٢ ﴾ 

 ]٢٩: جرة صال[
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Kinh sách (Qur’an) mà TA (Allah) ban Nó xuống cho 
Ngươi (Muhammad) là Kinh sách đầy ân phúc để giúp họ 
nghiền ngẫm về những Câu của Nó và để cho những người 
thông hiểu ghi nhớ. (Chương 38 – Sad, câu 29). 

Allah qui định lấy việc đọc xướng Qur’an trong cung 
cách thờ phượng Ngài. Mỗi chữ của Qur’an khi đọc lên sẽ 
được ban cho một ân phước và nhân lên thành mười như Nabi 
 đã di huấn: 

ِ  اهللا  َمْن اَرَ «  ْن ك تَا  َسْرفًا م 
َ
   ه

ْْ ََسنَُة ب َع
ْ
اُجُل الم  فَلَُه ب ه  َسَسنَة� َاال

َ
ا َن ه َْ ْمثَال 

َ
ه

يم� َسْر � سَ   َام 
ل ف� َسْر � َاَنو� َسْر �

َ
ْن ه فاائ  : رااه التمذي »ْر � َالَ� 

 .اص صَيح ال  التمذي لبلاِ) ٢٩١٠(القرآ  

“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur’an) thì y được 
ban cho một ân phước và ân phước đó được nhân lên mười 
lần tương tự. Ta không nói ‘الم’ là một chữ mà ‘ا’ là một chữ, 

-là một chữ.” (Tirmizhi trong Fadha-il Al ’م‘ là một chữ và ’ل‘
Qur’an (2910), và trong Sahih Sunnan Attirmizhi của Albani). 

Phái Sunnah & Jama’ah không giảng giải nội dung 
ý nghĩa Qur’an theo suy nghĩ và quan điểm của riêng họ bởi vì 
đó là lời nói không đúng cho Allah một cách vô kiến thức và 
là hành vi của Shaytan. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

�ِض َحَ�بٗ�  ﴿
َ
َُنْ ِمّما ِ� ٱۡ� ُُ ا ٱَّاُس  َُ  �

َ
ّ  ََ ٗۡ ِ ََ بَّبُِۡعَنْ  َمِي ََ � ا  ِّ بِت ٱسّقۡيَ�ب �َ ُِ ُل
 ُِ َِۖ نِتّ ۡم َعُد ُُ ٌِۡ�  أ لَ ُمرُُ�م  ١َ 

ۡ
ِ نِّ�َما آَأ َّ َسَُنْ َ�َ ٱ ُّ ن َب

َ
َ ََ  ِ  ٞ ََٱۡلَفۡحَقا  ِ  َٞ  َ ِِ�س

ََ َبۡعلَُمََن  ا   ]١٦٩، ١٦٨: الجرة القرة [ ﴾ ١ََ
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Hỡi nhân loại! Hãy ăn những gì tốt lành được phép trên 
trái đất và chớ đừng theo bước chân của Shaytan, quả 
thật, nó là kẻ thù công khai của các ngươi. Quả thật, nó chỉ 
sai khiến các ngươi làm điều tội lỗi và điều khả ố và bắt 
các ngươi nói về Allah những điều mà các ngươi không 
hiểu biết. (Chương 2 – Albaqarah, câu 198, 169). 

Họ chỉ giảng giải Qur’an bằng Qur’an, rồi bằng 
Sunnah, sau đó là bằng các lời nói của các vị Sahabah, các vị 
Tabieen và sau đó là bằng ngôn ngữ Ả rập mà Qur’an được 
ban xuống. 

 Trụ cột thứ tư của đức tin Iman: Đức tin nơi các 
Thiên sứ 

Phái Sunnah & Jama’ah tin tưởng kiên định rằng 
Allah, Đấng Tối Cao đã cử phái đến cho các bầy tôi của Ngài 
những vị Thiên sứ để báo tin vui và mang lời cảnh báo, để kêu 
gọi họ đến với tôn giáo chân lý, để hướng dẫn nhân loại, đưa 
họ khỏi nơi tâm tối ra ngoài ánh sáng của chân lý. 

Sự kêu gọi và truyền bá của họ cứu rỗi nhân loại khỏi 
sự thờ phượng đa thần và bụt tượng, tẩy sạch xã hội khỏi 
những điều tội lỗi và lầm lạc. 

Các Thiên sứ của Allah là những người truyền bá 
Thông Điệp của Ngài, giữ trọn chữ tín, răn dạy cộng đồng, 
tranh đấu cho con đường chính nghĩa của Allah. Quả thật, họ 
đã mang đến những phép màu chứng minh sự trung thực của 
họ. Người nào phủ nhận bất cứ ai trong số họ là kẻ vô đức tin 
nơi Allah và vô đức tin nơi toàn thể các vị Thiên sứ.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ُۡ َّ آَ لِِِ  ُفُرََن نِّن ٱّنِآ ُُ َُ ََ  ِ َّ ْ َ�ۡ�َ ٱ ن ُ�َفِرِقَُن
َ
ُ�رِ�ُدََن َ ََ لِِِ   ُُ َُ ََ  ِ َّ �ِِ

 ّٖ َۡۡع ِ ِ ُّ َِ َسََُن تُۡا ُّ �َ ََ  ّٖ َۡۡع ِ ُفُر ِ ُۡ تَ ن َ�ّ�ِخُذَنْ  ََ
َ
ُ�رِ�ُدََن َ يِيۚ� ََ َُ  ََ ِ بس َٰ  َ�ۡ�َ

١  ِّٗ بفُِرََن َح ُم ٱۡلَ� ُُ  ََ ِ ك  َٰ َْ
ُ
إ َ ۡ�َ�ۡدتَا  ا

َ
َ ب ََ َّ َعَذنِٗ سِۡلَ� ُِيفِرِ� َنْ  ١ا نٗ ا م  نُ ََ َٞن  َّ ََٱّنِآ

َحدٖ ِِ�
َ
سَۡم ُ�َفِرِقَُنْ َ�ۡ�َ َ ََ لِِِ   ُُ َُ ََ  ِ ََۡف آُ  َّ َُ  ََ ِ ك  َٰ َْ

ُ
ۡم َ ُُ ِۡن َ�َن َِ ََ ۡمإ  ُُ ََ َ�ُ

ُ
ُِۡم َ ۡابِي

 َٗ ُ َ�ُفَ َّ َِّحيمٗ ٱ  ]152 - ١٥٠: الجرة الِساء [ ﴾  ١ا � 

Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của 
Ngài, và họ muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Họ nói: Chúng tôi tin tưởng một số Sứ giả và phủ 
nhận một số khác. Và họ muốn cho một lối đi ở chính giữa 
cái đó. Họ đích thực là những kẻ phản nghịch và TA 
(Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin một sự trừng 
phạt nhục nhã. Ngược lại, những ai có đức tin nơi Allah và 
các Sứ giả của Ngài và không kỳ thị phân biệt bất cứ một 
vị Sứ giá nào thì TA sẽ sớm ban cho họ phần thưởng của 
họ. Và Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, rất mực Khoan 
Dung. (Chương 4 – Annisa’, câu 150 - 152). 

Quả thật, Allah đã nói rõ về ý nghĩa và mục đích của 
việc cử phái các vị Thiên sứ cao quý đến cho nhân loại, Ngài 
phán:  

﴿  �ٗ ُُ نَ  َُ ََ  َّ �ِ ِ ِۡ يَ  َ   ِ َّ ََن سِلّناِس َ�َ ٱ ُُ َّ ِ�َّ� آَ َ�َن  ِذَِ� ََ ِم�  ُُ ُحّج  َ�ۡعَد ٱسر 
ِِيمٗ  ن َح َۚ ُ َعَِ� َّ  ]١٦٥: الجرة الِساء[ ﴾ ١ا ٱ

Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là 
những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do 
khiếu nại với Allah sau khi các vị sứ giả được phái đến. Và 
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Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng sáng suốt. (Chương 4 
– Annisa, câu 16٥). 

Quả thật, Allah đã cử phái rất nhiều Thiên Sứ cũng 
như rất nhiều các vị Nabi, trong số họ, có vị được nhắc đến 
trong Qur’an của Ngài hoặc qua chiếc lưỡi của vị Nabi của 
Ngài, Muhammad , và cũng có vị không được thông tin cho 
chúng ta biết. Ngài phán: 

ّ ّلۡم  ﴿ َّ م  ُُ َِۡن ََ  ََ ّ قََصۡصَنا َعلَۡي َّ م  ُُ َِۡن  ََ ۡۡلِ �َ ِّ َِ  �ٗ ُُ َُ ۡلَنا  َُ َۡ
َ
ۡد َ َّ لَ ََ

 ۗ ََ ُصۡ  َعلَۡي ّۡ  ]٧٨: الجرة غفر[ ﴾ َ�

Và quả thật, TA (Allah) đã cử phái các Sứ giả đến với 
nhân loại trước Ngươi. Trong số đó có người TA đã kể cho 
Ngươi (Muhammad) câu chuyện của họ và có người TA 
không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. (Chương 40 – 
Ghafir, câu 78). 

ةٖ ﴿ َّ
ُ
َ ِ

َۡۡنا ِ� ُ�ِ ۡد َ�َع َّ لَ ََ  َ َّ ْ ٱ ُُۡدَن ِن ٱۡ�
َ
َ َۚ َ ُُ ََتإ  َّ ُۡ ْ ٱلّ�ب َُۡن ِ  ﴾ََٱۡ�َ�ن

 ]٣٦: الجرةاََ  [
Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị 
Sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh 
xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

Trong Qur’an, Allah đã nhắc đến hai mươi lăm vị 
Thiên sứ và Nabi, đó là: Tổ tiên của loài người Adam, Idris, 
Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Isma’il, Ishaq, Yaqub, Yusuf, 
Shu’aib, Ayyub, Zhul-Kifl, Musa, Harun, Dawood, Sulayman, 
Ilyas, Al-Yasa’, Yunus, Zakariya, Yahya, Ysa, và Muhammad 
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vị cuối cùng trong các vị Thiên sứ và Nabi, cầu xin bằng an và 
phúc lành cho tất cả họ. 

Và quả thật, Allah đã ban phúc lành và sự cao quý 
giữa các vị Nabi, các vị Thiên sứ trong sự hơn kém nhau. Tất 
cả cộng đồng Islam đều đồng thuận với nhau rằng các vị Thiến 
sứ cao quý hơn các vị Nabi, và giữa các vị Thiên sứ cũng có 
sự hơn kém nhau, và vị tốt nhất trong số các vị Thiên sứ và 
các vị Nabi là những vị Ulu-Azm (Nhiệt quyết và nổi trội 
nhất), những vị Ulu-Azm này gồm năm người cả thảy: 
Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa và Ysa.  

Và vị cao quý và trội nhất trong số những vị Ulu-Azm 
là vị Nabi của Islam, một vị Thiên sứ và Nabi cuối cùng được 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài cử phái đến, đấy chính 
là Muhammad Bin Abdullah . Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّمدٌ  ﴿ ُُ ا َ�َن  َحدٖ  َّ
َ
َِا  َ
َ
ّ َِِ  ن ُِ ب ََ ََ ۡم  ُُ ََِِ�الِ َََلاَبَم ٱَِِّۡ�ِ ّ   ِ َّ ََ  ٱ ُُ َّۧ  ۗ َ�َن  َّ ََ

ٞ� َعلِيمٗ  ۡ ََ ِمِ  ُُ ِ ِ ُ َّ   ]٤٠: الجرة  األسزاِ[ ﴾ ٤ا ٱ

Muhammad không phải là người cha của một ai trong số 
đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ của Allah và là 
vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi. Và Allah là Đấng am 
tường mọi sự việc (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 40). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin ở nơi tất cả bọn họ, 
những vị được Allah nhắc tên và những vị không được Ngài 
nhắc đến tên của họ, vị đầu tiên là Adam  cho đến vị cuối 
cùng, Muhammad, môt vị Nabi cuối cùng và cao quý nhất . 
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Và đức tin nơi các Thiên sứ là đức tin khái quát và bao 
trùm, còn đức tin nơi Nabi Muhammad  là đức tin cụ thể và 
riêng biệt, đó là chỉ tuân thủ theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của 
Người . 

 Muhammad, Thiên sứ của Allah , là Abu Al-
Qasim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin 
Hashim bin Abdul-Manaf bin Qusai bin Kilaab bin Murrah bin 
Ka’ab bin Lu’ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Annadhr 
bin Kina-nah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin 
Mudhar bin Nizaar bin Ma’ad bin Adnaan, và Adnaan là con 
của Nabi Isma’il con trai Nabi Ibrahim, vị Khaleel của Allah. 

Người là vị Nabi, vị Thiên sứ cuối cùng, Người là 
Thiên sứ của Allah được Ngài cử phái đến cho toàn thể nhân 
loại, Người là người bề tôi chứ không phải là đấng thờ 
phượng, Người là vị Thiên sứ không nói dối, là người tốt đẹp 
nhất trong nhân loại, là người cao quý nhất và vinh dự nhất ở 
nơi Allah, vị trí của Người ở nơi Thiên Đàng là cao hơn tất cả 
và Người ở gần với Allah hơn ai hết. 

Người  được Allah cử phái đến cho cả hai loài: con 
người và Jinn, Người mang đến điều chân lý và sự hướng dẫn, 
và Allah cử Người đến như một hồng phúc cho muôn loài. 
Ngài phán:  

َةٗ  ﴿ ۡۡ ََ  َّ ِ ََ ن ب ََ ۡل َُ َۡ
َ
ا  َ ََ  ]١٠٧: الجرة األًشياء[ ﴾ ١ِلِۡلَ�بلَِمَ�  ََ

Và TA (Allah) cử phái Ngươi (Muhammad) đến như một 
hồng ân cho muôn loài. (Chương 21 – Al-Ambiya’ , câu 
107). 
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Ngài ban xuống cho Người kinh Qur’an và giao trách 
nhiệm truyền bá Thông Điệp của Ngài, và quả thật Người đã 
trung thực trong sự truyền bá Thông Điệp của Ngài, Ngài 
phán: 

﴿   ٰ ََ َُ ۡ ِّ ٱس ُّ َع ِِ ا آَن ََ ب  ٣ََ َٓ ۖ آَُ ۡٓ ََ  َّ ِ ََ ن ُُ  ]٤أ ٣: الجرة اَِم [  ﴾  ٤نِۡن 

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). 

Đức tin của người bề tôi sẽ không có giá trị cho đến 
khi nào y tin nơi bức Thông Điệp được Người  mang đến 
và chứng nhận sứ mạng Nabi của Người, và ai tuân theo 
Người sẽ vào Thiên Đàng còn ai bất tuân Người sẽ phải vào 
Hỏa Ngục. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََ آُ  ﴿  ََ ِ َِ ََ ََ ْ ِ�  فََ�  َن  َ�ُِد
ََ ُُّم  ۡم  ُُ َۡۡن َجَر َِ ََ َۡ َِيَما  ُِمَ ِِ َ ُۡ ب  َّ َُِنََن َح ۡا

ُِۡم َحرَ�ٗ  َِ تُف
َ
لِيمٗ َ َۡ َ ِلُِمَنْ ُ ََ ُ َ ََ  ََ ۡي َۡ  ]٦٥: الجرة الِساء[ ﴾  ٦ا ا ِمِّما قَ

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). 

Quả thật, hầu hết các vị Nabi đều được cử phái đến 
cho riêng cộng đồng của họ, còn Muhammad  thì được cử 
phái đến cho toàn thể nhân loại. Allah phán: 
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فّفةٗ  ﴿ ََ  َّ ِ ََ ن ب ََ ۡل َُ َۡ
َ
ا  َ ََ تَِذآرٗ �َِق�ٗ ِلِلّناِس  ََ ََ  ]٢٨: الجرة البأ[ ﴾  �� 

Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người 
mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn nhân loại 
(Chương 34 – Saba’, câu 28). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Allah, Đấng Tối 
Cao đã hỗ trợ cho vị Nabi của Ngài  những phép mầu, và 
một trong những phép mầu đó là kinh Qur’an, kinh sách mà 
Allah đã làm cho lời lẽ của Nó hùng hồn và vượt qua không 
gian và thời gian. Và một phép mầu khác sau Qur’an mà Allah 
đã hỗ trợ cho vị Nabi của Ngài  là chuyến dạ hành và thăng 
thiên (Isra’ và Mi’raj). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Nabi  được đưa 
thăng thiên lên trời trong lúc còn thức bằng linh hồn lẫn thể 
xác, và sự kiện đó diễn ra trong đêm dạ hành Isra’, Người đã 
có chuyến dạ hành trong một đêm từ Thánh đường Alharam – 
Makkah đến Thánh đường Al-Aqsa – Jerusalem, và sự kiện 
này đã được nói trong Qur’an. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِۡۡدهِ  َ�ۡٗ�  ﴿ ٰب َِِع َ�ۡ
َ
َّ ٱّنِي  َ ب ََ ۡۡ ُُ ََ ِ َِ ن ََرن

ۡۡ ِجِد ٱ َۡ َّ ٱسَۡم ِ َِ ۡقَصا  
َ
ِجِد ٱۡ� َۡ ٱسَۡم

ِميُع ٱۡ�َِصُ�  َّ ََ ٱس ُُ أ  ُِ ب�َِنا إ نِتّ َٰ ن َٞ  ّۡ َِ أ  ُِ �َِ ُِ َ�ُأ لِ َۡ بَرۡ�َنا َح َٰ الجرة [  ﴾ ١ٱّنِي 
 ]١: اإل اء

Quang vinh thay cho Đấng đã đưa người bề tôi của Ngài 
di hành trong đêm từ thánh đường Al-Haram (Makkah) 
đến thánh đường Al-Aqsa (Jerusalem), nơi đã được TA 
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ban phúc, để TA phơi bày cho Y thấy các dấu hiệu của TA. 
Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Thấy 
(Chương 17 – Al-Isra, câu 1). 

Cũng trong đêm đó, Người  được đưa thăng thiên 
lên trời, Người được đưa lên đến tầng trời thứ bảy rồi được 
đưa lên cao hơn nữa đến Sidrah Muntaha, ở đó là nơi chốn của 
Thiên Đàng. 

Allah đã quý trọng và dành nhiều đặc ân cho Người 
, Ngài đã mặc khải cho Người và nói chuyện trực tiếp với 
Người, Ngài đã sắc lệnh năm lần lễ nguyện Salah trong một 
ngày đêm, Người đã vào bên trong Thiên Đàng và thấy được 
nhiều thứ nơi đó, Người cũng được cho thấy Hỏa Ngục, Người 
nhìn thấy các Thiên thần, thấy đại Thiên Thần Jibril theo 
nguyên hình trạng của ngài, tất cả những gì mà Người nhìn 
thấy đều không phải là ảo giác mà là sự thật được phơi bày 
cho cặp mắt trần tục của Người, đó là một đặc ân cao quý và 
thiêng liêng mà Người  vinh dự được ban cho hơn các vị 
Nabi khác, điều này cho thấy vị trí của Người  hơn hẳn các 
vị Nabi và Thiên sứ khác. 

Sau đó, Người xuống trần trở lại tại ngôi đền thiêng 
Maqdis – Jerusalem làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho các vị 
Nabi khác, và sau đó Người được đưa trở về Makkah trước giờ 
Fajar(22). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
                                                           
(22) Sự kiện này được khẳng định trong hai bộ Sahih (Albukhari, 
Muslim) cũng như các bộ Hadith khác nói về đêm ân phúc và diệu 
kỳ đó. 
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ٰب  ﴿ ا آََر ََ ب  أ َ�َ ُِ بُرَتَ َٰ �ُ ََ
َ
ٰب   ١َ ۡلَر

ُ
لَۚة َ َۡ َٞنهُ تَ ََ ۡد  َّ لَ ََةِ ٱسُۡمنَ�َ�ب  ١ََ ۡد ُِ ِعنَد 

١   ٰ ََ
ۡ
ا َ�ّنُة ٱسَۡمأ َُ َ ب   ١ِعنَد ۡۡ ا َ� ََ ََةَ  ۡد ِ َِ َ  ٱس ۡۡ �َ ُۡ ِ ا َجنَغ  ١ن ا ََ ََ ََ ٱۡ�ََ�ُ 

ٰ    ١َمَ�ب  َ ۡۡ ُِ َِِِِ ٱۡل ََ  َِ ب َٰ ن َٞ  ّۡ َِ ٰب 
َ
َ ََ ۡد  َّ  ].١٨ - ١٢: الجرة اَِم[ ﴾   ١لَ

Thế các ngươi muốn tranh cãi với Y (Muhammad) về 
điều mà Y đã nhìn thấy ư? Và quả thật Y đã thấy (đại 
Thiên Thần Jibril) vào lúc giáng trần lần thứ hai. Tại 
Sidrah Al-Muntaha (một loại cây bên trên tầng trời thứ 
bảy). Gần nó (Sidrah Al-Muntaha) là Thiên Đàng cư ngụ. 
Khi cây Sidrah được bao phủ bởi những gì được (Allah) 
cho bao phủ. Mắt nhìn không quay sang cũng không vượt 
quá tầm giới hạn. Quả thật, Y (Muhammad) đã nhìn thấy 
các dấu hiệu vĩ đại của Thượng Đế của Y. (Chương 53 – 
Annajm, câu 12 - 18). 

Và các phép mầu khác nữa mà Allah đã ban cho vị 
Nabi của Ngài  là: 

 Hiện tượng mặt trăng bị chẻ đôi: một dấu hiệu vĩ đại 
mà Allah đã ban cho vị Nabi của Ngài , một minh chứng để 
chứng minh sứ mạng Nabi của Người. Và điều kỳ diệu này 
xảy ra ở tại Makkah khi mà những người thờ đa thần yêu cầu 
Người cho thấy một phép lạ.  

 Thức ăn trở nên nhiều thêm cho Người , điều kỳ 
diệu này xảy ra với Người rất nhiều lần. 

 Nước phún ra rất nhiều từ giữa các ngón tay cao quý 
của Người , thức ăn ca tụng Người trong lúc nó được ăn, 
những điều kỳ diệu này xảy ra với Người rất nhiều. 
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 Làm khỏi bệnh, Người  đã dùng bàn tay của mình 
để chửa bệnh cho một số vị Sahabah mà không cần đến các 
loại thuốc. 

 Các thú vật lễ độ với Người , cây cối cúi mình phủ 
phục Người, các cục đá chào Salam Người. 

 Sự trả đủa ngay lập tức từ nơi Allah đối với một số 
người đã chống đối và gây hại Người . 

 Người  đã thông tin về một số điều vô hình, thông 
tin về những điều đã xảy ra trong quá khứ, thông tin về những 
điều vô hình chưa xảy ra và sau đó đã xảy ra y như lời Người 
thông tin. 

 Allah đáp lại lời cầu nguyện và khấn vái của Người 
. 

 Allah bảo vệ Người  và giúp Người chống lại kẻ 
thù của Người. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: “Abu Jahal nói: Mấy 
người có dám ném bụi vào mặt của Muhammad khi nó ở trước 
mặt mấy người không? Có một người lên tiếng: Vâng. Y nói: 
Thề bởi thần Alat và thần Uzza, nếu tôi gặp nó tôi sẽ làm điều 
đó, chắc chắc tôi sẽ giẫm lên cổ của nó hoặc chắc chắn tôi sẽ 
ném bụi vào mặt nó. Thế rồi Thiên sứ của Allah đến, trong khi 
Người đang dâng lễ nguyện Salah thì tên đó tiến đến muốn 
giẫm lên cổ Người, nhưng đột nhiên hắn lùi lại và bỏ đi. Đồng 
bọn của hắn hỏi: Ngươi sao vậy? Hắn nói: Quả thật, giữa tôi 
và y (Nabi) có một cái hố lửa, và có những chiếc cánh thật 
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đáng sợ. Thiên sứ của Allah  nói: Chỉ cần hắn ta tiến lại gần 
chút nữa thôi thì chắc chắn các Thiên Thần sẽ túm bắt lấy hắn; 
xé hắn ra thành từng mảnh” (Muslim, Ahmad). 

 Trụ cột thứ năm của đức tin Iman: Đức tin nơi 
Ngày Sau 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng có Ngày Sau, họ 
tin tưởng kiên định vào Ngày Phục sinh, họ tin tưởng vào tất 
cả những gì được Allah phán trong Qur’an của Ngài cũng như 
tất cả những gì mà vị Thiên sứ trung thực của Ngài mách bảo 
sau cái chết, họ tin rằng những người của Thiên Đàng sẽ được 
vào Thiên Đàng và những ai là cư dân của Hỏa Ngục sẽ phải 
đi vào Hỏa Ngục. 

Quả thật, Allah đã khẳng định Ngày Sau trong Kinh 
Sách của Ngài trong nhiều câu kinh và Ngài thường liên kết 
đức tin nơi Ngày Sau cùng với đức tin nơi Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

تََِ   ﴿
ُ
َُِنََن َِِما  َ َّ آُۡا َقُِنََن  ََٱّنِآ ۡم آُ ُُ َِ��ِلَرةِ  ََ  ََ ۡۡلِ �َ ّ َِ تََِ  

ُ
ا  َ ََ ََ  ََ  ﴾٤نَِ�ۡ

 ]٤: الجرة القرة[

Và những ai tin tưởng nơi những điều được ban xuống 
cho Ngươi (Muhammad) và những điều đã được ban 
xuống vào thời trước Ngươi và họ tin tưởng kiên định ơ 
nơi Đời Sau (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 4). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng giờ khắc tận thế là 
điều nằm trong kiến thức của Allah, chỉ có Ngài mới biết rõ 
bao giờ nó xảy ra, Ngài phán: 
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اَعةِ  ﴿ َّ َ ِعنَدهُأ ِعۡلُم ٱس َّ  ]٣٤: الجرة لقما [ ﴾نِّن ٱ

Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ khắc 
phục sinh sẽ xảy đến khi nào (Chương 31 – Luqman, câu 
34). 

Và nếu Allah đã che giấu không cho các bầy tôi biết 
khi nào xảy đến giờ khắc tận thế thì dĩ nhiên Ngài sẽ để cho họ 
biết những dấu hiệu báo trước rằng nó sắp gần kề. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào tất cả mọi dấu hiệu 
lớn nhỏ báo trước giờ khắc tận thế bởi đó là những điều nằm 
trong đức tin Iman ở nơi Đời Sau. 

 Các tiểu dấu hiệu báo trước giờ tận thế: 

Đó là những điều xảy ra trước giờ khắc tận thế một 
thời gian khá dài, chúng là những điều thông thường, và có thể 
chúng sẽ xảy ra cùng với một số đại dấu hiệu. Và các tiểu dấu 
hiệu thì rất nhiều, chúng tôi xin liệt kê ra một số đã được xác 
thực từ Sunnah: Nabi Muhammad  nhận lãnh sứ mạng đó là 
sứ mạng Nabi và Thiên sứ cuối cùng, cái chết của Người , 
chinh phục ngôi đền Maqdis – Jerusalem, xuất hiện các cuộc 
nổi loạn, đi theo các đường lối của những  cộng đồng trước kia 
thuộc những người Do thái và Thiên Chúa, xuất hiện nhiều kẻ 
nói dối và những tên tự xưng đã nhận lãnh sứ mạng Nabi, xuất 
hiện các Hadith bịa đặt và phủ nhận đường lối của Thiên sứ 
, nhiều sự gian dối và không còn trung thực trong việc 
truyền đạt các thông tin, xuất hiện sự dốt nát và tệ nạn, những 
người ngoan đạo biến mất, Islam trở nên yếu đi và xa lạ với 
mọi người, nhiều cảnh giết chóc, con người thường nghĩ đến 
cái chết khi gặp phải khốn cùng, cái chết đột ngột thường xảy 
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ra và chết người hạt loạt do động đất và bệnh dịch, tỉ lệ nam 
giới ít đi còn nữ giới thì nhiều hơn, xuất hiện những phụ nữ 
mặc quần áo giống như không mặc quần áo, quan hệ tình dục 
bừa bãi trên các đường và những nơi công cộng, xuất hiện 
những nhà cầm quyền áp bức dân lành. 

Xuất hiện nhiều nhạc cụ, rượu, Zina, cho vay lấy lãi, 
lụa là, lụa là trở nên Halal với nam giới, xuất hiện sự vu 
khống, nhục mạ và xúc phạm nhau. 

Sự tin tưởng lẫn nhau không còn, những lãnh đạo bị 
quần chúng hạ bệ, nâng người thấp hèn lên theo sự lựa chọn 
của họ, người nữ hầu sinh con cho chủ nhân của cô ta, tranh 
nhau xây các tòa nhà cao, con người tranh nhau trang hoàng 
cho các Thánh đường, thời gian thay đổi, sự Shirk xuất hiện 
trong cộng đồng Islam. 

Chỉ chào Salam đối với người quen biết, việc kinh 
doanh buôn bán rất nhiều và đa dạng, chợ búa mọc lên rất 
nhiều và gần nhau, con người sở hữu tài sản và tiền bạc rất 
nhiều nhưng không biết tạ ơn, con người trở nên ích kỷ và hẹp 
hòi, xuất hiện nhiều người làm nhân chứng giả, che giấu sự 
thật, xuất hiện nhiều tội lỗi, đối lập, thù hằn, chia cắt thâm 
tình, và không có tình làng nghĩa xóm. 

Khoảng cách thời gian trở nên ngắn lại và thời gian 
không mang lại nhiều ân phúc, sự dốt nát trong nhân loại, hời 
hợt với đường lối của Islam, người già bắt chước sự trẻ trung 
của thành niên, các giấc mộng của những người có đức tin là 
thật. 

Thành phố Madinah của Thiên sứ không còn những kẻ 
xấu và tội lỗi mà chỉ còn những ngoan đạo và kính sợ Allah, 
bán đảo Ả rập trở thành những đồng cỏ và các con sông, người 
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Muslim đánh giết những người Do thái đến nỗi cây cối và đá 
biết nói: “Này người Muslim, tên Do thái đây này,mau đến 
đây giết hắn!” (Albukhari, Muslim), chinh phục được La mã 
giống như đã chinh phục Constantinople (tên cũ của Istanbul – 
Thổ Nhĩ Kỳ) . . và những tiểu dấu hiệu khác được nói đến qua 
các Hadith xác thực. 

 Các đại dấu hiệu báo trước giờ tận thế: 

Và những dấu hiệu này sẽ cho thấy giờ tận thế rất gần 
kề, khi nào các dấu hiệu này xuất hiện thì giờ tận thế sắp đến.  

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào những đại dấu hiệu 
như đã được Nabi  di huấn cho biết. Và tiêu biểu cho các 
đại dấu hiệu báo trước về sự sắp đến của giờ tận thế: 

 Xuất hiện Mahdi: Đó là Muhammad bin Abdullah, 
thuộc dòng dõi của Nabi , ông sẽ xuất hiện từ hướng đông 
và cầm quyền thống trị trong bảy năm, trong thời gian ông 
cầm quyền thống trị, trái đất trở nên công bằng chỉ toàn công 
lý sau khi nó tràn ngập sự bất công và áp bức. Trong thời gian 
ông cầm quyền, Allah ban cho nhiều ân huệ chưa từng có bao 
giờ, cây trái, vườn tược dồi dạo và mọi người sống phồn thịnh, 
sung túc và rất giàu có. 

 Xuất hiện Masih Dajjaal(23); Nabi Ysa con trai của 
Maryam (Giê su)  giáng thế, Người trở lại trần gian và hạ 

                                                           
(23) Sự xuất hiện Masih Dajjaal là một đại họa lớn nhất trong các 
đại họa; bởi vì nó là nguyên nhân của sự lầm lạc, vô đức tin, và 
nạn kiếp, cũng chính vì vậy mà tất cả các vị Nabi đều cảnh báo về 
nó cho cộng đồng của họ, và Nabi của chúng ta, Muhammad đã 
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phàm ngay tại một trụ tháp màu trắng của Thánh đường nằm ở 
phía Đông của thành phô Damascus – Syria, Người xuống trần 
lãnh đạo mọi người theo hệ thống giáo luật của Muhammad 
, Người  sẽ tiêu diệt Masih Dajjaal, Người  sẽ 
thống trị và cai quản trái đất bằng tôn giáo Islam, Người  
sẽ hạ phàm đến với nhóm người đã chiến đấu giành thắng lợi 
vì chân lý, và Người  sẽ hạ phạm vào thời điểm mọi 
người đang chuẩn bị dâng lễ nguyện Salah và Người tham gia 
lễ nguyện Salah ở phía sau Imam của nhóm giành chiến thắng 
đó. 

 Xuất hiện Ya’juj & Ma’juj; xảy ra ba lần hiện tượng 
nhật thực: một lần ở hướng Đông, một lần ở hướng Tây và 
một lần ở bán đảo Ả rập; xuất hiện đám khói và sương mù; 
mặt trời mọc ở hướng Tây; thú rừng chạy vào thành thị và biết 
nói chuyện với loài người; và xuất hiện nhiều đám cháy. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào tất cả những điều vô 
hình sau khi chết, những gì được Allah và Thiên sứ của Ngài 
 mách bảo về: sự mê sảng của cái chết, các vị Thần Chết 
đến, niềm vui của người có đức tin khi gặp Thượng Đế của y, 
Shaytan đến khi người ta chết, đức tin của người Kafir sẽ 
không được chấp nhận khi cái chết đã đến, cõi Barzakh (cõi 
chết hay cõi mộ, hoặc cõi phân cách), sự êm ấm và tiện nghi 
hoặc sự trừng phạt trong cõi mộ, sự tra hỏi của hai vị Thiên 
thần trong cõi mộ khi người chết vừa được chôn cất, rằng 
những người Shaheed (tử trận vì chính nghĩa của Allah) vẫn 
đang sống nơi Allah và được Ngài nuôi dưỡng, rằng những 
                                                                                                           
dạy chúng ta phải cầu xin Allah che chở tránh khỏi đại họa của 
Dajjaal ở phần cuối của các lễ nguyện Salah. 
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linh hồn của những người thuộc cư dân nơi Thiên Đàng sẽ 
được yên nghỉ an lành và tiện nghi còn những linh hồn của 
những người thuộc cư dân nơi Hỏa Ngục sẽ chịu đau khổ và 
khốn cùng. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào Ngày Phục sinh, 
Ngày mà Allah sẽ làm sống lại những người chết từ cõi mộ rồi 
xét xử họ. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào các tiếng còi, có ba 
tiếng còi: 

Tiếng còi thứ nhất: tiếng còi làm kinh hãi. 

Tiếng còi thứ hai: tiếng còi chấn động, tiếng còi sẽ 
làm rung chuyển và thay đổi cả vũ trụ, mọi thứ sẽ hỗn loạn và 
biến mất, đó là một sự hủy diệt theo mệnh lệnh của Allah. 

Tiếng còi thứ ba: tiếng còi phục sinh, triệu tập và 
trình diện trước Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào sự phục sinh và 
triệu tập, họ tin rằng Allah sẽ phục sinh tất cả những ai từ cõi 
mộ, nhân loại sẽ đứng trình diện trước Thượng Đế của vũ trụ 
và muôn loài, họ sẽ đứng trình diện trước Ngài với cơ thể trần 
truồng, lúc đó Ngài sẽ cho mặt trời gần sát trên đỉnh đầu của 
họ, lúc đó mồ hôi của họ sẽ tuông ra vì cái nóng khắc nghiệt 
và dữ dội, có người bị mồ hôi ngập cả cơ thể, và người đầu 
tiên được phục sinh trở dậy khỏi mặt đất là Nabi của chúng ta, 
Muhammad . 

Trong Ngày trọng đại đó, con người đi ra từ cõi mộ 
giống như đàn châu chấu bay tán loạn, họ vội vã chạy đi đến 
tiếng hô gọi, và khi các quyển sổ ghi chép các hành vi và việc 
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làm được công bố thì mọi tiếng động đều im lìm, lúc bấy giờ, 
mọi điều bí mật đều được phơi bày. Và vào Ngày Phán xét, 
Allah sẽ nói chuyện trực tiếp với các bầy tôi của Ngài mà 
không cần đến bất cứ một vị thông ngôn nào, Ngài sẽ gọi nhân 
loại với các tên gọi của họ và tên của cha ông họ. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào chiếc cân công lý 
của Allah, chiếc cân gồm có hai đĩa hai bên để cân trọng 
lượng các hành vi và việc làm của người bề tôi. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin vào các quyển sổ ghi 
chép các việc làm và hành vi của người bề tôi, có người sẽ 
nhận quyển sổ của mình từ phía cánh tay phải, có người sẽ 
nhận nó từ phía cánh tay trái và có người sẽ nhận nó từ phía 
sau lưng của mình. 

Họ tin rằng có một chiếc cầu Sirat(24) được bắt ngang 
qua cửa miệng của Hỏa Ngục, những người ngoan đạo sẽ đi 
qua được chiếc cầu này còn những người tội lỗi sẽ rơi xuống 
Hỏa Ngục. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Thiên Đàng và 
Hỏa Ngục là nơi độc lập và khác biệt nhau, hiện hai nơi đó 
đang tồn tại, và hai nơi đó là chốn ở vĩnh hằng. Quả thật, 
                                                           
(24) Đó là chiếc cầu mà các bầy tôi phải đi qua để đến Thiên Đàng, 
người ta sẽ đi qua được chiếc cầu này một cách dễ dàng, hay khó 
khăn hoặc không qua được dựa theo các việc làm của họ trên thế 
gian, có người đi qua trong nháy mắt, có người đi như tia chớp, có 
người đi như cơn gió, có người đi như con chiến mã, có người đi 
chậm rãi như con lạc đà, có người đi như người đi bộ, có người đi rất 
khó khăn, có người đi và té ngả xuống Hỏa Ngục, tất cả sẽ đi qua 
chiếc cầu, nhanh chậm, qua được hay không được là tùy theo việc 
làm của họ. 
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Allah tạo hai nơi đó trước khi tạo ra các tạo vật, và Thiên 
Đàng là nơi ở của những người có đức tin ngoan đạo, còn Hỏa 
Ngục là nơi chốn ngụ của những kẻ vô đức tin từ những người 
thờ đa thần, Do thái, Thiên Chúa, những người Muna-fiq (giả 
tạo đức tin), những kẻ vô thần, những người muslim làm điều 
tội lỗi và trái lệnh Allah. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng cộng đồng tín đồ 
của Muhammad  là cộng đồng được xét xử trước tiên vào 
Ngày Phán Xét, là cộng đồng đầu tiên đi vào Thiên Đàng, và 
họ chiếm một nữa dân số cư dân nơi Thiên Đàng và trong số 
họ có bảy mươi ngàn người được vào Thiên Đàng không bị 
thanh toán. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng những người tôn 
thờ Allah duy nhất không phải mãi mãi ở trong Hỏa Ngục, họ 
chỉ bị đày vào Hỏa Ngục bởi những việc làm tội lỗi và trái 
lệnh Allah nhưng không phải là tội Shirk (tổ hợp với Allah 
một thần linh), bởi lẽ những người thờ đa thần mới là những 
người sống đời đời kiếp kiếp trong Hỏa Ngục không có ngày 
trở ra, cầu xin Allah phù hộ và che chở điều đó. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Nabi  của chúng 
ta được ban cho một cái Hawdh (hồ nước) vào Ngày Phán Xét, 
nước của nó có màu trắng sữa, có vị ngọt của mật ong, và 
mang hương thơm của xạ hương, trên bề mặt của nó có nhiều 
chiếc cốc trôi bềnh bồng trông giống như các vì sao lấp lánh, 
chiều dài và chiều rộng của nó bằng một tháng thời gian di 
chuyển, ai uống nước của nó sẽ không bao giờ thấy khát nữa, 
nhưng những ai bịa đặt và sáng lập ra một điều mới trong tôn 
giáo Islam sẽ không có được diễm phúc đó. 
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Nabi  nói: 

رو  «
ْْ َب   َسجض َمس�ُة َش

َن اللو ْ�يَُ  م 
َ
َ   أ َماُؤُه ه َن الس يَُب م  ِْ

َ
أ  أ َارُُُه ه

ماء   اُ اًُُه كنُِجو السو
َ
ا فََم يَظمأ ه َْ نْ َِ م   .رااه الراري » بداأ َمْن َك 

“Cái hồ Hawdh của Ta rộng bằng thời gian di chuyển một 
tháng, nước của nó màu trắng từ sữa, mùi của nó là xạ 
hương, những chiếc cốc của nó giống như những vì sao trên 
trời, ai uống nước từ nó sẽ không bao giờ bị khát nữa” 
(Albukhari, Muslim). 

َ الَجْض   « ََ ُ�م  ُِ ِ  فََر بدا إ 
َ
َِ لَْم يَظمأ ه َِ َاَمَن َك لََ�َد و .  أ َمْن مَر َ  َك 

م َاَ�عرفجًَ� ُْ َُ عر 
َ
اَْجاو� ه

َ
ُْم َ و ه َاُل بَى� َا�ْىن ُُ اص  .رااه الراري امسلم » أ ثم 
اجُل  « : رااية

َ
ْم م�  :  فَأ ُْ ْسَدثُجا بَعَدكَ :  ؛ فيقاُل  إ َ�

َ
ََ نَ تَدري َما ه اجُل  إً

َ
:  أ فَأ

ي َ َ�ْعد  قا ل َمْن ْ�و َْ َقاَ ال َْ  .رااه الراري امسلم » ُال

“Quả thật, Ta là người phân phát cho các ngươi uống nước 
từ cái hồ Hawdh của Ta, ai đi ngang qua Ta cũng đều uống 
và ai uống thì sẽ không bao giờ khát nữa. Quả thật, có một 
nhóm người bị đẩy lùi lại, họ là những người Ta quen biết 
họ và họ cũng quen biết Ta, rồi sau đó, Ta với họ bị chia 
cách nhau”. Và trong lời dẫn khác: “Thế là Ta nói: Quả 
thật họ là thuộc cộng đồng của tôi, có lời nói: quả thật, 
ngươi thực sự không biết bọn họ đã bịa ra những điều mới 
mẻ như thế nào sau thời của ngươi đâu, Ta nói: Thật khổ 
thay cho ai đã thay đổi sau thời của Ta” (Albukhari, Muslim). 

Quyền cầu xin ân xá cũng như một địa vị cao quý chỉ 
dành cho Nabi  vào Ngày Phán Xét. Người sẽ cầu xin ân xá 
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cho những người chịu sự xét xử, Người sẽ cầu xin cho những 
người của Thiên Đàng vào Thiên Đàng, và Người là người đi 
vào Thiên Đàng đầu tiên, và Người sẽ cầu xin ân xá cho người 
chú của Người Abu Talib được giảm nhẹ hình phạt trong Hỏa 
Ngục. 

Và đây là ba sự cầu xin ân xá chỉ dành riêng cho Nabi 
, không ai ngoài Người có quyền này. 

Người  cầu xin nâng cao vị trí của một số nhóm tín 
đồ của Người trong Thiên Đàng, cầu xin cho một số khác vào 
Thiên Đàng một cách không bị thanh toán. 

Người  cầu xin cho những nhóm người mà việc làm 
tốt và xấu của họ ngang bằng nhau được vào Thiên Đàng, và 
cầu xin cho những nhóm người bị ra lệnh đày vào Hỏa Ngục 
không phải vào đó. 

Người cầu xin cho những nhóm người tội lỗi được ra 
khỏi Hỏa Ngục và cầu xin cho họ vào Thiên Đàng. 

Những sự cầu xin này có sự tham gia của các Thiên 
thần, các vị Nabi, các vị Shaheed, các vị Siddiq, cũng những 
người có đức tin ngoan đạo. Sau đó, Allah sẽ giải thoát cho 
những nhóm người ra khỏi Hỏa Ngục không bởi sự cầu xin ân 
xá mà bởi lòng Nhân Từ và Khoan Dung của Ngài25. 

                                                           
(25) Sự cầu xin ân xá được kèm theo hai điều kiện: thứ nhất là phải 
có sự cho phép của Allah bởi Ngài phán: 

ُۡتِِِ إ  ﴿ ِ  �ِإ
َّ ِ َُن ٱّنِي ََۡقَفُع ِعنَدهُأ  ن  ّ  ]٢٥٥: ةالجرة القر[ ﴾ ََ
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Còn riêng những người vô đức tin thì họ sẽ không 
được ân xá bởi Allah phán: 

ب  ﴿ َّ بَعُة ٱل ََ ََ ۡم  ُُ َما بَنَفُع  ]٤٨: الجرة الدثر[ ﴾ ٤فِعَِ� ََ

Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can 
thiệp có thể giúp ích được cho chúng. (Chương 74 – Al-
Muddaththir, câu 48). 

Và các việc làm ngoan đạo của những người có đức 
tin cũng sẽ cầu xin ân xá cho bản thân họ, điều này đã được 
Nabi  nói: 

ياَمة   « َعبْد  يَْجَو الق 
ْ
صَيح : ااًظر) ٢/١٧٤(رااه هْد  » الَصياُو َاالقرآ  �َْشَفعا   ل ل
 ).٣٨٨٢(الامو الصغ� لبلاِ برام 

“Nhịn chay và Qur’an sẽ cầu xin ân xá cho người bề tôi vào 
Ngày Phán Xét” (Ahmad (2/174), và xem Sahid Al-Jami’a 
Assaghir của Albani số 3882). 

                                                                                                           

Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có phép 
của Ngài? (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255);  

thứ hai là phải có sự hài lòng của Ngài đối với người cầu xin ân xá 
và người được ân xá bởi Ngài phán: 

﴿  َۡ ِّ ٱ  سَِم
َّ ِ ََ ََۡقَفُعََن ن  ]٢٨: الجرة األًشياء[ ﴾بََ�ب ََ

và họ không thể can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ người nào 
mà Ngài hài lòng (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 28). 
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Và cái chết sẽ được mang ra vào Ngày Phán Xét, nó 
sẽ được giết như lời Nabi  đã mách bảo: 

 النوة   «
َ
لُ  النة  إ ل

َ
 اَار إ َلا َصاَر ه

َ
لُ  اَار  إ ل

َ
أ هَ  بالجْ   َسَو  أ اََصاَر ه

َْعَ  َ�ْ�َ الن ََُم يُْذبَحُ  ة  ااَار  ُُ ْلَ  النة:  أ ثم يُناد ي ُمناد ؛ 
َ
َا�َا .  ن َمجَْ  ! يَا ه

ْلَ  اَار  
َ
مْ  ن َمجَْ  ! ه  ْ  فَرَس 

َ
ْلُ  الََنة فَرَسا إ ل

َ
َ َْدادُ ه ََ ْل  اَار  ُسْزًا  ؛ 

َ
أ َا�ْزَدادُ ه

م  ْ  ُسْزً 
َ
 ).رااه الراري امسلم( » إ ل

“Khi mà những cư dân Thiên Đàng đã vào Thiên Đàng, 
những cư dân của Hỏa Ngục đã vào Hỏa Ngục, cái chết sẽ 
được mang ra (với hình hài của một con cừu đen trắng) 
giữa Thiên Đàng và Hỏa Ngục rồi nó bị cắt cổ, sau đó, có 
tiếng phán bảo: Này cư dân Thiên Đàng! Từ nay cái chết 
không còn nữa; này cư dân Hỏa Ngục, từ nay cái chết 
không còn nữa; thế là niềm vui của cư dân nơi Thiên Đàng 
tăng thêm sự hân hoan còn những cư dân nơi Hỏa Ngục 
buồn lại càng thêm buồn.” (Albukhari, Muslim). 

 Trụ cột thứ sáu của đức tin Iman: Đức tin nơi sự 
tiền định 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng tất cả mọi điều tốt 
xấu đều do sự định đoạt và sắp đặt của Allah, và quả thật 
Allah muốn làm gì tùy ý Ngài, tất cả mọi sự vật, sự việc đều 
nằm trong ý chí của Ngài không có bất cứ thứ gì nằm ngoài ý 
muốn và kiểm soát của Ngài, Ngài biết và am tường tất cả mọi 
thứ, Ngài biết rõ những gì đã hình thành, đang hình thành và 
sẽ hình thành, Ngài định lượng, sắp đặt và an bài từ trước cho 
tất cả mọi thứ, Ngài nắm rõ mọi hoàn cảnh của các bề tôi của 
Ngài, Ngài biết rõ phần bổng lộc của họ, tuổi đời của họ và 
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các việc làm cũng như hành động của họ, tất cả mọi thứ đều 
xảy ra và hình thành qua kiến thức, quyền năng và ý chí của 
Ngài. 

Nói tóm lại, Ngài định đoạt và an bài mọi thứ, kiến 
thức của Ngài luôn đi trước mọi thứ và cây việt của Ngài sẽ 
ghi chép những gì sẽ hình thành và hình thành như thế nào cho 
đến vô tận.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َٗ ِ قََد َّ ۡمُر ٱ
َ
َ�َن َ ََ إ  ُۡۡم �َ َِّ نْ  َۡ َّ َللَ ِ ِ� ٱّنِآ َّ ّنَة ٱ نُُ َۚ ُدَ ّۡ َّ  الجرة[ ﴾ ٣  � 

 ]٣٨: األسزاِ 

Đó là đường lối của Allah áp dụng cho những người đã 
qua đời trước đây. Và mọi lệnh của Allah là một Chỉ dụ đã 
được quyết định. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 38). 

َدَٖ  ﴿ َّ ِ ِ ُِ ب ََ ّۡ ٞ� َللَ ۡ ََ  ]٤٩: الجرة القمر[ ﴾ ٤نِتّا ُ�ّ 

Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật theo 
tiền định. (Chương 54 – AlQamar, câu 49). 

Nabi  nói: 

َن اهللا   « ه  م  َن بالَقَدر  َةْ�ه  َاك   َسَو يُْوم 
ُن َببْد�  يُوم 

َ
  َمـا  ن

َ
أ اََسـَو َ�ْعلَـَم ه

ََهُ  َصابَُه لَْم يَُ�ْن ُُْرب 
َ
ـيبَه ه ُص   ُ ْةَبأُه لَْم يَُ�ْن 

َ
 و َما ه

َ
صـَيح الـ   »أ َاه

 .تمذي لبلاِال

“Một người bề tôi sẽ không có đức tin cho đến khi nào y 
tin sự tiền định tốt và xấu là từ nơi Allah, cho đến khi nào 
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y nhận thức được rằng điều gì Ngài sắp đặt xảy đến với y 
thì y không thể nào tránh khỏi còn điều gì Ngài sắp đặt 
không xảy đến cho y thì nó sẽ không xảy đến với y” (Sahih 
Sunan Attirmizhi của Albani). 

Phái Sunnah & Jama’ah cho rằng đức tin Iman 
nơi sự tiền định không nằm ngoài bốn điều được gọi là các 
điều căn bản của nó. Các điều căn bản này là lối vào để hiểu 
các vấn đề của sự tiền định, và đức tin Iman nơi sự tiền định 
sẽ không thể được hoàn thiện ngoại trừ tất cả các điều căn 
bản của nó đều được chứng thực, bởi vì chúng có mối liên 
kết với nhau không thể tách biệt. Cho nên, người nào khẳng 
định tất cả bốn điều căn bản đó thì đức tin Iman của y nơi sự 
tiền định mới thực sự được hoàn chỉnh, còn người nào bỏ đi 
một hay nhiều hơn trong các điều căn bản đó thì y đã chưa 
thực sự hoàn tất đức tin của mình nơi sự tiền định. 

 Điều căn bản thứ nhất: Kiến thức của Allah 

Tin rằng Allah, Đấng Tối Cao hiểu biết và am 
tường tất cả mọi thứ, những gì đã xảy ra, đang xảy ra, sẽ 
xảy ra hoặc không xảy ra và xảy ra trong điều kiện nào, 
hoàn cảnh nào, Ngài nắm rõ từ bao quát cho đến chi tiết cụ 
thể. Tin rằng Allah biết rõ hành vi của tạo vật trước khi 
Ngài tạo ra họ, Ngài biết rõ bổng lộc của họ, tuổi thọ của 
họ, các việc làm của họ, mọi cử động và di chuyển của họ, 
Ngài nắm rõ ai trong số họ là người hạnh phúc và ai là 
người bất hạnh, kiến thức của Ngài luôn đi trước mọi thứ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ٞ� َعلِيمٌ  ﴿ ۡ ََ ِمِ  ُُ ِ ِ َ َّ  ]١١٥: الجرة الج�ة[ ﴾ ١ نِّن ٱ
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Quả thật Allah am tường hết tất cả mọi thứ (Chương 9 
– Attawbah, câu 115). 

 Điều căn bản thứ hai: Sự ghi chép 

Tin rằng Allah đã ghi các mức lượng cho tất cả mọi 
tạo vật trong Lawhul-Mahfuzh (Văn bản lưu trữ hay quyển 
Kinh mẹ), đây là quyển kinh không bỏ sót bất cứ một thứ gì, 
tất cả những gì đã hình thanh, đang hình thành và những gì 
sẽ hình thành cho đến Ngày Phục Sinh đều được ghi chép ở 
nơi Allah trong quyển Kinh mẹ được gọi là Azzikr (Kinh 
Lưu Trữ), Al-Imam, và Kitab Mubin (Quyển Kinh Minh 
Bạch). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٖ�ِۡ  َ اٖ�  ََ ِ ُِ ِ�  ن ب ََ ۡحَصۡي
َ
َ �ٞ ۡ ََ  ّ َُ  ]١٢: �َ  الجرة[  ﴾  ََ

Và tất cả mọi thứ đều được TA (Allah) cho ghi trong một  
quyển Sổ minh bạch. (Chương 36 – Yasin, câu 12). 

Nabi  nói: 

َاَل ما َةلََي اُهللا الَقلَم فقال «
َ
تُب:  أ اَاَل  اكتْب :  إ  و ه

ْ
�
َ
اكتب :  ؟ اال ماَ ه

بَد أ َما َك َ  الَقَدر
َ
ئ ن إ ل األ

َ
 ).٢١٥٥(رااه التمذي  »أ َاَما ُلَج ك

“Quả thật, thứ đầu tiên được Allah tạo hóa là cây viết, Ngài 
phán bảo với nó: Ngươi hãy viết! Nó nói: Thưa, bề tôi viết 
điều gì? Ngài bảo: Ngươi hãy viết sự tiền định, những gì đã 
hình thành, và những gì sẽ hình thành cho đến Ngày Sau” 
(Tirmizhi: 2155). 

 Điều căn bản thứ ba: Ý muốn của Allah 
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Tin rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ càn khôn này đều 
hình thành và hoạt động dưới ý muốn và sự kiểm soát của 
Allah trong sự nhân từ và sáng suốt của Ngài, Ngài hướng dẫn 
ai Ngài muốn bởi lòng nhân từ của Ngài, Ngài ban phúc cho ai 
Ngài muốn bởi sự sáng suốt của Ngài, không ai có quyền tra 
hỏi về hành động và việc làm của Ngài bởi Ngài là Đấng Sáng 
Suốt, Quyền Lực và Toàn Năng. Tất cả mọi thứ đều hình 
thành theo kiến thức tiền định được ghi trong Lawhul-
Mahfuzh, ý muốn của Allah là cánh cửa, quyền năng của Ngài 
là bao trùm, những gì Ngài muốn chắc chắn sẽ thành, những gì 
Ngài không muốn sẽ không thành, tất cả mọi vật, mọi sự việc, 
mọi hiện tượng đều năm trong ý chí của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََب  ٱۡلَ�بلَِمَ�  ﴿  ُ َّ َٞ ٱ ن َََقا 
َ
َ  َّ ِ ََُٞن ن ا ََُقا  ََ  ]٢٩: الكج�ر  الجرة[ ﴾  ٢ََ

Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ 
phí đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và 
muôn lòai muốn. (Chương 81 – Al-Takwir, câu 29). 

Nabi  nói: 

ن   « َصاب و الْر
َ
ْن ه ا َ�ْ�َ إ ْصبعَ�  م  َْ  بَ�  آَدوَ ُه

َِ ب إ   اُلُج
ْ
د أ َكَقل فُه  َااس   ّ ؛ يُ

 .رااه مسلم »َسيُْث �ََشاءُ 

“Quả thật, tất cả trái tim con cháu của Adam đều nằm giữa 
hai ngón tay từ các ngón tay của Đấng Arrahman (Độ 
Lượng) giống như một trái tim duy nhất, Ngài điều khiển nó 
theo điều Ngài muốn” (Muslim). 

 Điều căn bản thứ tư: Sự tạo hóa của Allah 
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Tin rằng Allah là Đấng tạo hóa mọi thứ, không có 
Đấng Tạo hóa nào khác ngoài Ngài, Ngài là Thượng Đế của 
mọi vạn vật và tất cả những gì khác Ngài đều là các tạo vật 
của Ngài, Ngài tạo ra mọi cử động và hành vi. 

Ngài phán: 

﴿  ٖٞ ۡ ََ  ّ�ُ َّ ِدآرٗ  َََللَ ّۡ ََهُأ َب ّد َّ  ]٢: الجرة الفراا [ ﴾ �ََ

Và Ngài (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài đã 
định đoạt mỗi vật theo đúng mức lượng của nó. (Chương 
25 – Al-Furqan, câu 2). 

Và tất cả những gì xảy ra từ việc tốt và xấu, vô đức tin 
và có đức tin, ngoan đạo hay không ngoan đạo đều nằm trong 
ý muốn, quyền năng và sự tạo hóa của Allah, Ngài phán: 

ِإ  ﴿ َّ ُِۡن ٱ ِ  �ِإ
َّ ِ َّ ن َِ ن بُۡا

َ
َ �َ َۡف َِ ا َ�َن  ََ  ]١٠٠: الجرة يجَْ[ ﴾ ََ

Và không một linh hồn nào có đức tin trừ phi Allah chấp 
thuận cho nó. (Chương 10 – Yunus, câu 100). 

َا  ﴿ ََ  ُ َّ ََ ٱ �َ ََ ا  ََ  َّ ِ  ]٥١:  الج�ةالجرة [ ﴾قُم ّلّ آُِصييََنا  ن

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Chẳng có điều gì xảy đến 
cho chúng tôi ngoại trừ những gì Allah đã định sẵn cho 
chúng tôi (Chương 9 – Attawbah, câu 51). 

Và Allah, Đấng Tối Cao là Đấng Tạo Hóa, Ngài là 
Đấng duy nhất đã tạo hóa và điều hành, Ngài đã tạo mọi thứ 
không có thứ gì nằm ngoài sự tạo hóa của Ngài và ngoài Ngài 
không có đấng tạo hóa nào khác cũng như không có Thượng 
Đế nào khác. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

�ِيۖم  ﴿ ََ  ٖٞ ۡ ََ  ِ
ب ُ�ِ َ�َ ََ ُُ ََ  �ٖٞ ۡ ََ  ِ

ِ�ُ ُّ ُ َ�بلِ َّ  ]٦٢: الجرة الزمر[ ﴾ ٦ٱ

Allah là Đấng Tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là Đấng 
bảo hộ tất cả mọi thứ. (Chương 39 – Azzumar, câu 62). 

Và quả thật, Allah yêu thương sự tuân lệnh và ghét bỏ 
sự bất tuân và trái lệnh, Ngài hướng dẫn ai Ngài muốn với 
hồng phúc của Ngài và Ngài làm lầm lạc cho ai Ngài muốn 
bằng sự công bằng của Ngài. Ngài phán: 

﴿  ُُ َۡادِهِ ٱۡل ََ آَۡرَ�ب لِعِ ََ ۡمإ  ُُ ء َعن َِ َ َغ َّ ُفُرَنْ فَإِّن ٱ ُۡ ُرَنْ نِن بَ ُِ إ �ن َُۡق ۡفَر
إ  ٰب ۡلَر

ُ
َ ََ ََةۖ َِۡج نجِ ََ  َُ  بََِ

ََ ََ ۡمۗ  ُُ ُِ لَ  ]٧: الجرة الزمر[ ﴾ آَۡرَو

Nếu các ngươi phủ nhận thì quả thật Allah không hề cần 
đến các ngươi nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong 
ân của đám bầy tôi của Ngài, còn nếu các ngươi tri ân thì 
Ngài sẽ hài lòng với các ngươi, bởi vì không một ai có thể 
gánh vác giùm tội lỗi cho người khác. (Chương 39 – 
Azzumar, câu 7). 

Không một ai được phép biện minh và bào chữa cho 
sự lệch lạc của bản thân bởi vì Allah đã cử phái các vị Thiên 
sứ đến để cắt đứt mọi lý lẽ biện minh 

إ  ﴿ ََ َۡ ََ ُظۡلَم ٱۡ�َ إ  َۡ َۡ ََ ََ ٰب ُ�  َ�ۡف� َِِما  ََ ۡ�ُ ََ َۡ  ]١٧: الجرة غفر[ ﴾ ٱۡ�َ

Vào Ngày đó, mỗi linh hồn sẽ được ban thưởng về những 
gì đã làm, Ngày đó sẽ không có sự bất công nào nữa. 
(Chương 40 – Ghafir, câu 17). 
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ن ﴿ َۚ ُفَ ََ ا  َّ اَِٗر� � ََ ا  َّ ِ يِيَم ن َّ ُِ ٱس ب ََ َدآۡ َُ  ]٣: الجرة اإلْسا [ ﴾  نِتّا 

Quả thật, TA (Allah) đã hướng dẫn cho y (con người) một 
con đường, hoặc y sẽ là người biết ơn hoặc sẽ là người bội 
ơn (Chương 76 – Al-Insan, câu 3). 

ِم� ِ�َّ�  ﴿ ُُ ِ ُحّج  َ�ۡعَد ٱسر  َّ ََن سِلّناِس َ�َ ٱ ُُ  ]١٦٥: الجرة الِساء[ ﴾ آَ

... để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với Allah sau 
khi các vị sứ giả được phái đến. (Chương 4 – Annisa, câu 
16٥). 

اإ  ﴿ َُ َع ُۡ َُ  َّ ِ ا ن َۚ ُ َ�ۡف َّ ِلُِف ٱ َُ  ]٢٨٦: القرة الجرة[  ﴾ ََ آُ

Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm 
quá khả năng của nó. (Chương 2 – Albaqarah, câu 286). 

Tuy nhiên, không được gán những điều xấu cho Allah 
bởi lòng nhân từ của Ngài là tuyệt đối trọn vẹn, và bởi vì Ngài 
chỉ ra lệnh, sai bảo làm điều tốt lành và ngăn cấm làm điều 
xấu, và thật ra những điều xấu được hình thành là từ bản thân 
con người. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َنةٖ  ﴿ ََ ّۡ َح َِ  ََ َصاَِ
َ
ا  َ َّ  َّ َِِۡئةٖ فَِم َُ  ّ َِ  ََ َصاَِ

َ
ا  َ ََ ََ ِإ  َّ إ  ٱ ََ َِ ّ ّ�ۡف الجرة [ ﴾فَِم

 ]٧٩: الِساء

Này hỡi con người) Nếu ngươi gặp điều tốt thì đó là do 
Allah ban cho, còn nếu các người gặp điều xấu thì đó là từ 
bản thân các ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu 79). 
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Và Allah, Đấng Tối Cao là Đấng tuyệt đối không có 
sự bất công, Ngài luôn công bằng, bởi thế Ngài không hề bất 
công với một ai dù chỉ là một vấn đề rất nhỏ tựa như hạt 
nguyên tử đi chăng nữa, tất cả mọi hành động của Ngài đều là 
sự công bằng và nhân từ. Ngài phán: 

بٖ� ِلِۡلَعِۡيِد  ﴿ و َِِظّ� تَا
َ
ا  ن ََ  ]٢٩: الجرة ق[ ﴾ ٢ََ

Và TA (Allah) không đối xử bất công với các bầy tôi của 
TA. (Chương 50 – Qaf, câu 29). 

َحدٗ  ﴿
َ
َ ََ  َ ََ ََ َ�ۡظلُِم  ََ  ]٤٩: الكْف: الجرة [  ﴾  ٤ نۗۗ 

Và Thượng Đế của Ngươi sẽ không đối xử bất công đối 
với một ai. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 49). 

﴿  َ� ََ  َ َّ َّ ٖ� نِّن ٱ َُ اَ   َّ ۡۡ َِ  ]٤٠: الجرة الِساء[ ﴾ ۡظلُِم 

Quả thật, Allah không hề bất công một điều gì dù chỉ là 
một điều nhỏ như hạt nguyên tử (Chương 4 – Annisa, câu 
40). 

Và Allah, Đấng Tối Cao, mọi hành động cũng như ý 
muốn của Ngài sẽ không được tra hỏi vì không ai ngoài Ngài 
có thẩm quyền đó, Ngài phán: 

ۡم َُۡ�  َٔ ََ َُۡ�  ﴿ ُُ ََ  ]٢٣: الجرة األًشياء[  ﴾ ٢لََُن  َٔ ُم َ�ّما َ�ۡفَعُم 

Ngài (Allah) là Đấng mà không ai có quyền chất vấn về 
việc Ngài làm mà ngược lại chúng sẽ bị Ngài chất vất về 
những điều chúng đã làm. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 
23). 
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Allah là Đấng đã tạo ra con người và các hành động 
của họ, Ngài ban cho họ ý muốn, khả năng, quyền lựa chọn và 
ý chí tự do, Ngài ban cho họ trí tuệ để nhận thức giữa cái đúng 
và cái sai, giữa điều chân lý và không chân lý, và Ngài chỉ 
thanh toán con người qua các hành động được thực hiện bằng 
ý muốn và sự lựa chọn của họ. Do đó, con người không phải 
bị cưỡng ép hành động mà thực chất y hành động theo ý muốn 
và quyền tự do lựa chọn của y. Tuy nhiên, ý muốn của y nằm 
trong ý muốn của Allah, có nghĩa là, tất cả những gì Allah 
muốn thì sẽ thành còn những gì Ngài không muốn sẽ không 
thành, Ngài là Đấng Tạo Hóa mọi hành động của các bầy tôi 
còn họ có chủ ý trong hành động của mình. Cho nên, ở nơi 
Allah là sự tạo hóa, sắp đặt và định lượng còn ở nơi người bề 
tôi là hành động và tìm kiếm và gặt hái để đạt được. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََب  ٱۡلَ�بلَِمَ�  ﴿  ُ َّ َٞ ٱ ن َََقا 
َ
َ  َّ ِ ََُٞن ن ا ََُقا  ََ  ]٢٩: الكج�ر  الجرة[ ﴾  ٢ََ

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 29). 

Những kẻ thờ đa thần đã biện minh cho hành động 
Shirk của họ bằng sự tiền định, Allah phán về lời của họ: 

﴿  ََ  َۡ َ ُ�َنْ س َ�ۡ
َ
َ َّ َُ  ٱّنِآ ُّ َي َُ � ٖٞ ۡ ََ  ّ َِ َنا  َۡ ََ َحّر ََ تَا  ُُ َٞنَِا    ََ ََ ۡ�َنا  َ�ۡ

َ
ا  َ ََ  ُ َّ َٞ ٱ  ا 

 ]١٤٨: الجرة األًعاو[ ﴾

Những kẻ thờ đa thần sẽ nói: “Nếu Allah muốn khác thì 
chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 
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(cùng với Ngài) và chúng tôi cũng không cấm đoán điều 
gì”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 148). 

Allah đã phản hồi lại lời dối trá của họ, Ngài phán: 

ّۡ ِعۡل�ٖ  ﴿ ِ َِ ۡم ِعنَدُ�م  َُ َا إ  قُۡم  ََ َهُ  ُ�ۡخرُِ� ََ  َّ ِ تُ�ۡم ن
َ
ّّ �ۡن َ َّ ٱلّظ ِ نِن بَّبُِۡعََن ن

 ]١٤٨: الجرة األًعاو [ ﴾ ١َ�ُۡرُصََن 

Ngươi (Muhammad) hãy hỏi họ: “Há các người có một sự 
hiểu biết chắc chắn (về điều các người nói) hay chăng? Nếu 
có thì hãy mang nó đến trình bày trước bọn ta. Các người 
chỉ làm theo sở thích và các người chỉ phỏng đoán mà 
thôi.”  (Chương 6 – Al-An’am, câu 148). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng sự tiền định là điều 
bí mật của Allah đối với tạo vật của Ngài, Ngài không cho một 
tạo vật nào của Ngài biết cho dù đó là vị Thiên Thần gần kề 
của Ngài hay là vị Nabi được cử phái đến, cho nên việc nghiên 
cứu và xem xét sự tiền định là sự lầm lạc bởi Allah, Đấng Tối 
Cao đã che khuất sự tiền định khỏi các tạo vật của Ngài và 
Ngài đã nghiêm cấm việc chất vất về nó như Ngài đã phán: 

ۡم َُۡ�  َٔ ََ َُۡ�  ﴿ ُُ ََ  ]٢٣: الجرة األًشياء[  ﴾ ٢لََُن  َٔ ُم َ�ّما َ�ۡفَعُم 

Ngài (Allah) là Đấng mà không ai có quyền chất vấn về 
việc Ngài làm mà ngược lại chúng sẽ bị Ngài chất vất về 
những điều chúng đã làm. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 
23). 

Phái Sunnah & Jama’ah tranh luận với những người 
đối nghịch thuộc những nhóm người lệch lạc bằng lời phán 
của Allah, Đấng Tối Cao: 
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﴿  ۖ ّۡ ِعنِد ٱ قُۡم ُ�ِ ِ َِ ٗۡ ََن َحِدآ ُُ َّ اُدََن َ�ۡف َُ ََ آَ  َِ َۡ َّ ِ ٱۡل  ٞ ََ ُا  ََ َماِ   ََ ِإ   ﴾٧ا َّ
 ]٧٨: الجرة الِساء[

Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện đều do Allah quyết định 
cả”, thế đám người này gặp điều gì vậy? Hầu như chúng 
không hiểu bất cứ sự việc gì! (Chương 4 – Annisa, câu 78). 

Và đây chính là điều mà những người Salaf Saleh 
thuộc Sahabah và Tabieen cùng những ai đi theo họ đã tin 
tưởng, cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ. 

 Nền tảng thứ hai: Khái niệm Iman đối với phái 
Sunnah & Jama’ah 

 Khái niệm Iman: 

Một trong những nền tảng giáo lý niềm tin của phái 
Salaf Saleh – phái Sunnah & Jama’ah: 

Rằng đức tin Iman nơi họ là tin bằng con tim, nói 
bằng chiếc lưỡi, hành động bằng thể xác, và có các trụ cột, nó 
tăng bởi sự tuân lệnh và phục tùng và nó giảm bởi sự trái lệnh 
và bất tuân. 

 Đức tin Iman(
25F

26) là lời nói và hành động:  Lời nói 
của con tim và chiếc lưỡi; hành động của con tim, chiếc lưỡi 
và thể xác. 

                                                           
(26) Iman : Theo nghĩa của từ, Iman là sự tin tưởng, thể hiện sự phủ 
phục; còn theo thuật ngữ giáo luật thì Iman là tất cả mọi sự tuân lệnh 
và phủ phục một cách thầm kín và công khai. Thầm kín chẳng hạn 
như các hành động của con tim và đó là sự tin tưởng của con tim, 
còn công khai là những hành động của thể xác trong việc thực hiện 
và chấp hành các bổn phận và nghĩa vụ cũng những những điều 
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 Lời nói của con tim: là quan niệm của nó, niềm tin 
của nó, sự chứng nhận và kiên định của nó. 

 Lời nói của chiếc lưỡi: là sự thốt lên lời tuyên thệ 
Shahadah. 

 Hành động của trái tim: là sự định tâm, quy thuận, 
thành tâm, yêu thích và mong muốn thực hiện những việc làm 
ngoan đạo và thiện tốt. 

 Hành động của chiếc lưỡi và thân xác: thực hiện 
những điều được lệnh và từ bỏ những điều nghiêm cấm. 

(Đức tin Iman không có giá trị trừ phi phải có hành 
động; lời nói và hành động không có giá trị trừ phi phải có sự 
                                                                                                           
khuyến khích của tôn giáo. Tóm lại, Iman là những gì được chứng 
thực trong tim và được biểu hiện bằng hành động trong việc tuân thủ 
theo chỉ thị và mệnh lệnh của Allah và tránh xa những điều Ngài 
nghiêm cấm. Do đó, nếu Iman chỉ là ý thức chứ không cần hành 
động thì nó chẳng mang lại ý nghĩa gì, và nếu Iman thực sự là chỉ 
cần ý thức không cần hành động mang lại giá trị và lợi ích cho ai đó 
thì chắc chắn nó đã mang lại lợi ích cho Iblis (thủ lĩnh của các tên 
Shaytan) bởi lẽ hắn ý thức được Allah là Đấng duy nhất, hắn thừa 
nhận Ngài không có đối tác ngang vai và hắn không hề có một sự 
nghi ngờ nào về điều đó, tuy nhiên, khi hắn được Allah ra lệnh bảo 
phải cúi đầu quỳ lạy Adam thì hắn đã từ chối một cách ngạo mạn, 
kiêu căng và tự phụ, không chịu làm theo mệnh lệnh của Ngài nên 
hắn đã trở thành một kẻ vô đức tin, sự ý thức và thừa nhận tính duy 
nhất của hắn về Allah không mang lại lợi ích gì cho hắn bởi vì chỉ có 
hiểu biết và ý thức mà không hành động thì chẳng có trọng lượng gì 
ở nơi Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Đấy chính là cách hiểu 
của những người Salaf, và trong Qur’an đức tin Iman không được 
nói đến một mình riêng lẻ mà nó luôn được nói đến cùng với các 
việc làm ngoan đạo ở nhiều câu kinh. 
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định tâm; và lời nói, hành động và sự định tâm không có giá 
trị trừ phi phải có sự đồng thuận với Sunnah)(27). 

Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã nói về thuộc tính 
đích thực của những người có đức tin trong Qur’an rằng họ là 
những người tin tưởng và làm theo những gì họ tin tưởng từ 
các nền tảng cũng như các chi nhánh của tôn giáo một cách 
công khai hay thầm kín, và họ luôn biểu hiện các dấu tích của 
đức tin Iman trong niềm tin, lời nói và hành động của họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َٞ ُِۡم  َۡ َعلَۡي َُن بُلَِي ۡم � ُُ َُ َۡ قُلَُ ََِ�لَ  ُ َّ ََُُِر ٱ َُن  ِ َّ ن َُِنََن ٱّنِآ أ نِّ�َما ٱسُۡمۡا ُِ بُ� َٰ ن
بنٗ  َٰ ۡم نِآ ُُ ُِۡم َجنَدۡب ِ َِ ََ ب 

َ�َََ ََُن ا  َّ ََ ۡم  ٢َ�َ� ُُ ب ََ جَۡق ََ ِمّما  ََ ةَ  َب ِّيُمََن ٱسّصلَ َّ آُ ٱّنِآ
ََن  ُّ ِّٗ  ٣آُنفِ َُِنََن َح ُم ٱسُۡمۡا ُُ  ََ ِ ك  َٰ َْ

ُ
ٌَ ِعنَد َ َ�ب ََ ۡم َد ُُ ّ إ س ۖ ا فَِرة ۡۡ ََ ََ ُِۡم  ِ َِ َِۡجقۖ  ََ ََ 

رِ�مۖ   ]٤ - ٢: ًفالالجرة األ[ ﴾  ٤ ََ

Quả thật, những người có đức tin là những người mà quả 
tim rúng động sợ hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi nghe 
đọc các Lời Mặc khải của Ngài, đức tin của họ vững mạnh 
thêm và họ trọn tin và phó thác cho Thượng Đế của họ. 
Những người năng dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo 
và chi dùng những vật mà Allah ban cấp cho con đường 
chính nghĩa của Ngài. Những người đó mới là những người 
có đức tin thực sự và được Thượng Đế của họ ban cho cấp 
bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng lộc rộng rãi. 
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 2 - 4). 
                                                           
(27) Đây là câu nói rất nổi tiếng mà Imam Al-Awza’i, Sufyan 
Aththawri, Al-Hami-di cùng những người khác đã nói như đã được 
Al-La-laka-i và Ibnu Battah ghi nhận. 
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Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã liên kết đức tin 
Iman với hành động ở nhiều câu Kinh trong Qur’an, Ngài 
phán: 

﴿  َۚ َُ َِۡس تُ َُ ٱۡلفِۡرَد ب َّ ۡم َ� ُُ َ َۡ س َِ َ�تَ ب ََ بلِ ّّ َََعِملَُنْ ٱل ُنَنْ  ََ ن َٞ  َّ  ﴾ ١نِّن ٱّنِآ
 ]١٠٧: الجرة الكْف[

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ 
được ân thưởng các Ngôi vườn hạnh phúc nơi Thiên Đàng, 
một nơi cư ngụ (vĩnh hằng tốt đẹp). (Chương 18 – Al- 
Kahf, câu 107). 

َ�َ�ب  ﴿ ُۡ ُُّم ٱ  ُ َّ َ َنا ٱ ََ َّ قَاسَُنْ  ََ نِّن ٱّنِآ ََ َّ َ�َافَُنْ 
َ
ُة ن َِ ِ ك  ََ ُُِم ٱسَۡم ُ  َعلَۡي ُمَنْ بَبََ�ّ

ََعُدََن  نُ�ۡم بُ َُ  َِ َّنةِ ٱّل
ِۡ َنْ ِِ� ُ ِۡ ۡ �

َ
ن ََ تَُنْ  ََ ۡ  ]٣٠: الجرة فصلب[ ﴾ ٣َّ

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là 
Allah” rồi thẳng bước trên con đường ngay chính thì các 
Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Quí vị chớ lo sợ 
cũng chớ nên buồn phiền mà quí vị hãy vui lên với tin 
mừng về Thiên Đàng mà quí vị đã được hứa hẹn. (Chương 
41 – Fussilat, câu 30). 

ن�ُ  ﴿ َُ ا َِِما  َُ ُُۡ�ُمَ ََِ
ُ
َ  َِ َّنُة ٱّل

ِۡ ََ ٱ بِۡل  ]٧٢: الجرة الزةر [ ﴾ ٧ۡم َبۡعَملََُن ََ

Đấy là Thiên Đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những 
việc thiện tốt mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 
(Chương 43 – Az-Zukhruf, câu 72). 

َّ لَِ� ُلۡ��  ١ََٱۡلَعۡ�ِ  ﴿ سَ�ب ِ
ۡۡ ََ  ٢نِّن ٱ َٞن  َّ َّ ٱّنِآ ِ َِ ن ب ََ بلِ ّّ َََعِملَُنْ ٱل ُنَنْ 

 ِ ۡۡ نْ ِِ�سّص َۡ نَص ََ بَ ََ  ِ ِّ َ
ۡۡ نْ ِِ� َۡ نَص ََ بَ  ]٣ - ١: الجرة العّ[ ﴾ ٣ََ
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Thề bởi thời gian, quả thật, con người chắc chắn luôn ở 
trong sự thua thiệt, ngoại trừ những ai tin tưởng, làm 
những điều ngoan đạo thiện tốt, khuyên bảo nhau điều 
chân lý và khuyên bảo nhau biết kiên nhẫn. (Chương 103 
– Al-Asr, câu 1 -3). 

Nabi  nói: 

ْم َُمو ا   اُْ  آَمنُْب ب اهللا  «   .رااه مسلم »ْالتَق 

“Hãy nói ‘Tôi tin tưởng nơi Allah’ rồi thẳng bước trên điều 
ngay chính” (Muslim). 

يَماُ  ب  «  ا اَْجُل اإل  َْ فَْالُ
َ
ّتجَ  ُشْعبًَة فَأ ْا ب ْاو� اَال 

َ
 اهللاُ  ْاو� اََالبُْعجَ  ه

و
َ إ ن

َ
 َن إَ 

يَما    َن اإل   م 
َيَاُء ُشْعبَة�

ْ
�ي  َاال ر 

َلى َعن  البو
َ
ُة األ َِ ْدًَاَلا إ َما

َ
رااه الراري  »َاه

 .امسلم

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy hoặc sáu mươi mấy 
phần, phần tốt nhất là lời tuyên thệ ‘ ُاهللا 

و
َ إ ن

َ
 phần thấp ,’َن إَ 

nhất là nhặt vật trở ngại trên lối đi, và tính mắc cỡ là một 
phần của đức tin Iman” (Albukhari, Muslim). 

Như vậy, kiến thức và hành động là hai điều đi đôi với 
nhau, một trong hai không thể mang lại lợi ích cho ai một cách 
riêng lẻ, hành động là hình ảnh còn kiến thức là bản chất. 

Quả thật, có rất nhiều câu Kinh Qur’an và nhiều 
Hadith cho thấy rằng đức tin Iman có những cấp bậc và các 
phần, nó tăng và giảm và cư dân của nó có sự hơn kém nhau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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بٗنا ﴿ َٰ َ نْ نِآ ُن ََ ن َٞ  َّ َدنَد ٱّنِآ َۡ �َ  ]٣١: الجرة الدثر[ ﴾ ََ

Và cũng để tăng cường đức tin Iman cho những người tin 
tưởng (Chương 74 – Al-Muddaththir, câu 31). 

﴿  ُِ ۡم َجنَدبۡ ُُ آ 
َ
بنٗ ن َٰ ا ٱّنِ َ�بِذهِ   نِآ َّ

َ
إ فَأ ب ا َٰ ۡم نِآ ُُ نَدۡب ََ ُنَنْ فَ ََ ن َٞ  َّ : الجرة الج�ة[ ﴾ا نٗ آ

١٢٤[ 

 Ai trong quí vị sẽ tăng thêm đức tin với nó. Bởi thế, đối 
với những ai có đức tin thì nó sẽ gia tăng đức tin cho họ. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 124). 

أ جَ  ﴿ ُِ بُ� َٰ ن َٞ ُِۡم  َۡ َعلَۡي َُن بُلَِي بنٗ � َٰ ۡم نِآ ُُ ُِۡم نَدۡب ِ َِ ََ ب 
َ�َََ ََُن ا  َّ ََ الجرة [ ﴾ ٢َ�َ�

 ]٢: األًفال

và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của Ngài, đức tin của 
họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho 
Thượng Đế của họ. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 2 - 4). 

﴿  ََ ت
َ
ََ ٱّنِي  َ ُِۡمۗ ُُ بنِ َٰ َع نِآ َّ بٗنا  َٰ نْ نِآ  َ َدنُد ۡ ََ َِنَِ� لِ ِِيَنَة ِ� قُلَُِب ٱسُۡمۡا َّ  ﴾ َ  ٱس

 ]٤: الجرة الفتح[

Ngài (Allah) là Đấng ban sự bình lặng xuống cho tấm lòng 
của những người có đức tin để cho đức tin của họ ngày 
càng gia tăng. (Chương 48 – Al-Fath, câu 4). 

Nabi  nói:  

َسبو �   « 
َ
ْ�َغَ   َمْن ه

َ
ْبَبى  �   َاه

َ
يَماَ   �   َاَمنََو  �   َاه َقد  اْالتَْكَمَ  اإل 

رااه هبج  »ََ
 .داد اصَيح ال  هب دااد لبلاِ



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

129 

“Ai yêu thương vì Allah, ghét vì Allah, cho vì Allah và không 
cho vì Allah thì y đã hoàn thiện đức tin Iman.” (Abu Dawood, 
Sahih Sunnan Abu Dawood của Al-Bani). 

ْو «  ْو فَب ل َساً ه  فَِ ْ  لَْم �َْستَب  ه  فَِ ْ  لَْم �َْستَب  ْهُ � يَد  يَُغ� 
ْ
نُْ�ْم ُمنَْكًرا فَل ى م 

َ
َمْن َره

يَما    ْقَعُف اإل 
َ
ََ ه ب ه  اََلل 

ْ
ب َقل
 .رااه مسلم »فَ

“Ai trong các ngươi nhìn thấy điều trái lệnh thì hãy thay đổi 
nó bằng tay của y, nếu y không thể thay đổi bằng tay thì 
bằng chiếc lưỡi của y, còn nếu y không thể thay đổi bằng 
chiếc lưỡi thì bằng con tim của y, và đó là sự yếu đuối nhất 
của đức tin Iman.” (Muslim). 

Đây là những điều mà các vị Sahabah – cầu xin Allah 
hài lòng về tất cả họ – đã học và tiếp thu được từ Thiên sứ của 
Allah  rằng đức tin Iman là niềm tin trong lòng, lời nói trên 
môi, hành động của thân xác, nó tăng bằng sự tuân lệnh và 
giảm bằng sự bất tuân. 

Vị thủ lĩnh của những người có đức tin, Ali bin Abu 
Talib  nói: (Kiên nhẫn thuộc về đức tin Iman, nó như cái 
đầu của cơ thể, ai không có sự kiên nhẫn thì người đó không 
có đức tin Iman)(

27F

28). 

                                                           
(28) Imam Al-La-laka-i đã trích dẫn trong cuốn sách giá trị của ông 
“Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-Jama’ah Minal Kitab 
Wassunnah Wa Ijma’ Assahabah Wattabieen”. 
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Abdullah bin Mas’ud  nói: (Lạy Thượng Đế, xin 
Ngài hãy tăng cường đức tin Iman, sự kiên định và sự thông 
hiểu cho bầy tôi)(29). 

Abdullah bin Abbas, Abu Huroiroh và Abu Darda’  
thường nói: (Đức tin Iman có tăng và có giảm)(30). 

Waki’a bin Al-Jarrah  nói: (Những người của 
Sunnah nói: Đức tin Iman là nói và làm)(31). 

Imam của phái Sunnah, Ahmad bin Hambal  nói: 
(Đức tin Iman có tăng và có giảm, nó tăng do làm và giảm do 
không làm)(32). 

Al-Hasan Al-Basri  nói: (Đức tin Iman không phải 
chỉ nói và mơ tưởng mà phải xác nhận bằng con tim và biểu 
hiện bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt)(33). 

                                                           
(29) Imam Al-La-laka-i đã trích dẫn trong cuốn sách giá trị của ông 
“Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-Jama’ah Minal Kitab 
Wassunnah Wa Ijma’ Assahabah Wattabieen”. 
(30) Imam Al-La-laka-i đã trích dẫn trong cuốn sách giá trị của ông 
“Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-Jama’ah Minal Kitab 
Wassunnah Wa Ijma’ Assahabah Wattabieen”. 
(31) Imam Al-La-laka-i đã trích dẫn trong cuốn sách giá trị của ông 
“Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-Jama’ah Minal Kitab 
Wassunnah Wa Ijma’ Assahabah Wattabieen”. 
(32) Imam Al-La-laka-i đã trích dẫn trong cuốn sách giá trị của ông 
“Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-Jama’ah Minal Kitab 
Wassunnah Wa Ijma’ Assahabah Wattabieen”. 
(33) Xem “Kitab Al-Iman” của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah. 
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Imam Asshafi’y  nói: (Đức tin Iman là nói và làm, 
nó tăng và giảm, nó tăng bằng sự tuân lệnh và giảm bằng sự 
bất tuân. Sau đó ông đọc lời phán của Allah: 

بٗنا ﴿ َٰ َ نْ نِآ ُن ََ ن َٞ  َّ َدنَد ٱّنِآ َۡ �َ  ]٣١: الجرة الدثر[ ﴾ ََ

Và cũng để tăng cường đức tin Iman cho những người tin 
tưởng (Chương 74 – Al-Muddaththir, câu 31))(

33F

34). 

Al-Hafizh Abu Umar bin Abdul-Bar nói trong 
“Tamhid”: (Giới học giả chuyên về Fiqh (bộ môn thông hiểu 
giáo luật Islam) và Hadith đều đồng thuận rằng đức tin Iman là 
nói và làm, và việc làm sẽ không có giá trị ngoài sự định tâm, 
và đức tin Iman đối với họ là nó tăng bằng sự tuân lệnh, giảm 
bằng sự bất tuân, và tất cả mọi sự tuân lệnh và phủ phục đối 
với họ đều là đức tin Iman)(

34F

35). 

Tất cả các vị Sahabah, các vị Tabieen cùng những ai 
đi theo con đường tốt đẹp của họ từ những học giả Hadith, 
Fiqh, cũng như các vị Imam lớn của tôn giáo đều hiểu về đức 
tin Iman như đã được trình bày ở trên, và không ai trong thế hệ 
Salaf cũng như thế hệ sau này hiểu khác họ trừ những ai lệch 
lạc khỏi chân lý về vấn đề này. 

Phái Sunnah & Jama’ah nói: Ai tách việc làm ra 
khỏi đức tin Iman thì y là kẻ lệch lạc, Bid’ah; và ai chứng 
nhận hai lời tuyên thệ Shahadah bằng chiếc lưỡi của y và tin 
sự duy nhất của Allah bằng trái tim nhưng lại bỏ bê một số 
việc làm trụ cột của Islam thì y chưa hoàn thiện đức tin Iman 

                                                           
(34) Xem  “Fathul-Bary”  quyển 1 trang 62 chương “Al-Iman”. 
(35) Xem “Kitab Al-Iman” của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah. 
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của y; còn ai không chứng nhận hai lời tuyên thệ Shahadah thì 
người đó không được khẳng định là có đức tin Iman hay 
Islam. 

 Nói Insha-Allah (nếu Allah muốn) trong đức tin 
Iman 

Phái Sunnah & Jama’ah thấy rằng việc nói Insha-
Allah trong đức tin Iman có nghĩa là một người nói “Tôi là 
người có đức tin, Insha-Allah” thì không vấn đề gì nếu như 
người đó vì kính sợ Allah, khẳng định về sự tiền định, không 
muốn tự khẳng định bản thân mình là hoàn thiện trong đức tin 
Iman trước Allah bởi lẽ đức tin Iman bao hàm tất cả những 
việc làm ngoan đạo và từ bỏ mọi điều nghiêm cấm. Tuy nhiên, 
nếu nói Insha-Allah vì có sự nghi ngờ trong đức tin Iman thì 
họ không cho phép. 

Các bằng chứng cũng như các cơ sở giáo luật nói về 
việc được phép nói Insha-Allah trong đức tin Iman rất nhiều, 
từ Qur’an, Sunnah, và các quan điểm của các Salaf và học giả. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ّّ سَِقاْيۡ  ﴿ َلَ ُّ ََ َب َِِ َفاِعمۖ ََ ِ ََ َغۚدن  ٞ� ن ِ بس ن ََقَ  ٢َٰ
َ
َ  َّ ِ إ ن ُ َّ َٞ ٱ الجرة [ ﴾ ا 

 ]٢٤ ، ٢٣: لكْفا

Và chớ bao giờ nói về một điều gì rằng tôi chắc chắn sẽ 
làm điều đó ngày mai mà hãy nói thêm rằng nếu Allah 
muốn (Insha-Allah). (Chương 18 – Al-Kahf, câu 23, 24). 

ِّ ٱّبَ�   ﴿ ُم َِِم
ۡعلَ
َ
َ ََ ُُ ۡمإ  ُُ ََ تُف

َ
َ نْ َ  � ََ  ]٣٢: َِمالجرة ا[ ﴾ ٣فََ� بُ
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Bởi thế, các ngươi chớ đừng tự cho mình trong sạch, bởi 
Ngài biết rõ ai là người sợ Allah nhất. (Chương 53 – 
Annajm, câu 32). 

Nabi  nói khi Người bước vào khu mộ: 

ُمْسل م   «
ْ
ن َ� َاال ُمْوم 

ْ
َن ال يَار  م 

ْلَ  ال 
َ
َمُو َعلَيُْ�ْم ه ا إ ْ  َشاَء اهللاُ َ� اَ السو

 � ًو
 َ ُل اهللاَ ل

َ
ْالأ
َ
ُقجَ  ه يَةَ  مَس   َ َعا

ْ
َا َالَُ�ُم ال

َ
 .رااه مسلم » َ

“Chào an lành đến mọi người này hỡi cư dân nơi cõi vĩnh 
hằng từ những người có đức tin và  Muslim, và quả thật, 
Insha-Allah, ta sẽ hội ngội mọi người, ta cầu xin Allah ban 
phúc lành cho ta và cho mọi người” (Muslim). 

Abudullah bin Mas’ud  nói: (Ai tự chứng nhận 
rằng mình là người có đức tin thì đã tự xác nhận mình là người 
của Thiên Đàng)(

35F

36). 

Jarir nói: Tôi nghe Mansur bin Al-Mu’tamar, Al-
Mughirah, Al’Amash, Allayth, Imarah bin Al-Qa’Qaa’, Ibnu 
Shubramah, Al-Ala’ bin Al-Musayyib, Yazid bin Abu Ziyad, 
Sufyan Athawri, và Ibnu Al-Mubarak nói: (Họ nói Insha-Allah 
trong đức tin Iman và chê trách những ai không nói Insha-
Allah)(

36F

37). 

Imam Ahmad bin Hambal  khi được hỏi về đức tin 
Iman thì ông nói: (Lời nói, hành động và định tâm). 
                                                           
(36) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”. 
(37) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”. 
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Có lời nói với ông: Nếu một người nói “anh là người 
có đức tin chứ?”. Ông nói: (Đây là điều Bid’ah). Người đó lại 
hỏi ông: Vậy phải trả lời người đàn ông đó như thế nào? Ông 
nói: (Tôi là người có đức tin, Insha-Allah)(38). 

Đối với phái Sunnah & Jama’ah không được phép loại 
bỏ thuộc tính Iman của người bề tôi bởi những hành động tội 
lỗi không làm cho người thực hiện trở thành vô đức tin hoặc 
bởi việc bỏ bê các bổn phận không làm người bỏ bê trở nên vô 
đức tin, và người bề tôi sẽ không ra khỏi đức tin Iman trừ phi 
đã hành động những hành động thuộc các hành động hủy hoại 
Islam của một người. 

Và việc phạm các đại tội cũng không khiến một người 
bề tôi ra khỏi vòng đức tin Iman, mà y ở trên thế gian vẫn là 
người có đức tin nhưng không hoàn thiện, y vẫn là người có 
đức tin bởi đức tin Iman của y nhưng là kẻ tội đồ bởi hành vi 
phạm đại trọng tội, và ở Ngày Sau y nằm trong sự quyết định 
của Allah, nếu muốn Ngài sẽ tha thứ cho y và nếu muốn Ngài 
sẽ trừng phạt y. 

Và đức tin Iman được chấp nhận thành từng phần, một 
ít của nó sẽ có cơ hội được Allah cứu rỗi ra khỏi Hỏa Ngục đối 
với những ai đã vào trong đó. Nabi  nói: 

َوارَ «  ْن إ يَما و  َمْن َك َ  َن يَْدُةُ  ا ثَْقاُل َسبوة  َةْرَدلو م  ب ه  م 
ْ
الراري  رااه »ن  اَل

 .امسلم

                                                           
(38) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”. 
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“Sẽ không vào Hỏa Ngục đối với người nào mà trong tim 
của y vẫn còn đức tin Iman bằng trọng lượng của một hạt 
cải” (Albukhari, Muslim). 

Bởi lẽ đó, phái Sunnah & Jama’ah không khẳng định 
bất cứ ai thuộc những người của Qibah là kẻ vô đức tin cho dù 
y có phạm tội như thế nào trừ phi là tội làm mất đi đức tin 
Iman nền tảng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

إ  ﴿ ُٞ ََ سَِمّ َََقا  ِ بس َٰ ا ُدََن  ََ فُِر  ۡۡ �َ ََ   ِِِِ َۡ َ ۡۡ ُ ن َ
َ
ِفُر َ ۡۡ �َ ََ  َ َّ الجرة [ ﴾نِّن ٱ

 ]٤٨: الِساء

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi 
gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho 
người nào Ngài muốn. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Nabi  nói: 

 »  ُ� ْا  تَال  � 
َ
َمُو  -ه ِ   -َعلَيْه  السو َ

ْو َ ََ فَش ت  مو
ُ
ْن ه ًوُه َمْن َماَ  م 

َ
 ُك ب اهللا   ن

ْْ ُ  َن �
َنوَة 
ْ
َق . »َشىًَْا َدَةَ  ال  َا� ْ  َ َ

َِ ُب َا� ْ  َ�
ْ
َق « اَاَل . اُل  َا� ْ  َ َ

َِ رااه  »َا� ْ  َ�
 .الراري امسلم

“Đại Thiên thần Jibril đã đến báo tin mừng cho Ta rằng 
người nào trong cộng đồng tín đồ của Ta chết đi mà không 
Shirk với Allah một điều gì thì sẽ vào Thiên Đàng. Ta nói: 
Ngay cả khi y phạm Zina, trộm cắp? Ngài nói: Ngay cả khi y 
phạm Zina hay trộm cắp.” (Albukhari, Muslim). 

Abu Huroiroh  nói: (Đức tin Iman là cuộc dạo chơi; 
người nào Zina thì đức tin Iman sẽ bỏ rơi y và nếu y khiển 
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trách bản thân y và sám hối trở lại thì đức tin Iman sẽ quay trở 
lại)(39). 

Abu Darda  nói: (Đức tin Iman giống như là một 
cái áo của một người trong số các ngươi, lần này y cởi nó ra và 
lần khác y mặc nó vào, thề bởi Allah, một người bề tôi khi tin 
tưởng trên đức tin Iman của y thì y sẽ tìm thấy một sự mất mát 
của mình)(40). 

                                                           
(39) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”. 
(40) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”. Imam Albukhari  nói: (Tôi đã gặp 
nhiều hơn một ngàn người thuộc giới học giả Islam, cư dân Hijaz, 
Makkah, Madinah, Kufah, Al-Basrah, Baghdad, Sham, Ai Cập: tôi 
đã gặp họ qua nhiều thời, tôi gặp họ là lúc họ ở độ tuổi hơn bốn 
mưới sáu, tôi chỉ nhắc đến tên họ bao nhiêu bao nhiêu thôi (ông kể 
tên của hơn năm mươi vị học giả) để cho sự việc ngắn gọn không 
phải dài lượm thượm, quả thật tôi chứa thấy một ai trong số họ bất 
đồng với nhau về những điều này: rằng tôn giáo là lời nói và hành 
động vì lời phán của Allah: 

﴿  َّ َنْ ٱس ُ�ۡابُ ََ ةَ  َب َنْ ٱسّصلَ ُ�ِّيُم ََ  َٞ َّ ُحَنَفا  ۡلِِصَ� َ�ُ ٱِ�ِآ ُۡ  َ َّ َنْ ٱ ُُۡد َّ ِ�َۡع ِ نْ ن  َ ِمُر
ُ
ا  َ ََ إ ََ ةَ َب ََ

ِيَِمةِ  َّ ُّ ٱلۡ ََ دِآ ِ بس َٰ  ]٥: الجرة الىنة[ ﴾ ٥ََ
Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ đã gặp 
minh chứng (Nabi Muhammad). Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng 
riêng Allah, triệt để thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ 
nguyện Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và đó là tôn giáo đúng 
đắn. (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 5). ...). Xem: “Sharh Usul I’tiqad 
Ali Assunnah Wal-Jama’ah” của Imam Al-La-laka-i. 
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Có một ghi nhận rằng Ibnu Abbas  đã từng gọi đứa 
con của ông đến và bảo: (Ta nên cưới vợ cho con. Một người 
bề tôi làm điều Zina thì Allah sẽ lấy đi ánh sáng Iman từ y)(41). 

Akramah khi được hỏi: Đức tin Iman bị kéo ra như thế 
nào? Ông nói: (Như thế này – ông nắm chặt các ngón tay lại 
rồi kéo nó ra – nếu y sám hối thì nó sẽ trở lại như thế này) 
(Albukhari). 

 Nền tảng thứ ba: Góc độ của phái Sunnah về vấn 
đề Takfeer (phán cho ai đó là vô đức tin) 

  Họ không chỉ định cụ thể bất kỳ người Muslim nào là 
kẻ vô đức tin khi họ phạm vào điều khiến một người trở nên 
vô đức tin trừ phi đã xác định rõ những bằng chứng thiết thực 
cho điều đó. 

Một trong các nền tảng giáo lý niềm tin của phái Salaf 
Saleh hay phái Sunnah & Jama’ah: Họ không chỉ định cụ thể 
bất kỳ người Muslim nào là kẻ vô đức tin khi họ phạm vào 
điều khiến một người trở nên vô đức tin trừ phi đã xác định rõ 
những bằng chứng thiết thực cho điều đó, phải hội đủ các điều 
kiện cần thiết, loại trừ triệt để những khúc mắc, những điều 
mơ hồ chưa rõ do thiếu sự hiểu biết và suy luận chưa đúng. Và 
thông thường, vấn đề này thuộc những điều kín đáo cần phải 
khám phá và lãm rõ ngọn ngành, khác với vấn đề thuộc các 
điều biểu hiện ra bên ngoài chẳng hạn như phủ nhận sự tồn tại 
của Allah, phủ nhận Thiên sứ của Allah, chống đối một cách 
tổng thể sứ mạng của Người . 

                                                           
(41) Xem : “Fathul-Bary” quyên 12 trang 59. 
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Và phái Sunnah không Takfeer người bị cưỡng ép 
trong khi trong tim y vẫn còn yên bình với đức tin Iman, và họ 
cũng không Takfeer bất kỳ một người Muslim nào phạm điều 
tội lỗi ngay cả khi tội lỗi đó thuộc các đại trọng tội nhưng 
không phải là Shirk. Họ không phán quyết những người tội lỗi 
bằng sự vô đức tin mà họ chỉ khẳng định những người tội lỗi 
đó là những kẻ tội đồ yếu kém đức tin Iman. Bởi lẽ, Allah, 
Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã phán: 

فِ  ﴿ ۡۡ �َ ََ   ِِِِ َۡ َ ۡۡ ُ ن َ
َ
فُِر َ ۡۡ �َ ََ  َ َّ ۡۡ نِّن ٱ ِ ۡۡ ُ َ ّ ََ ََ إ  ُٞ

ََ سَِمّ َََقا  ِ بس َٰ ا ُدََن  ََ ُر 
ُۡۚما َعِظيۚما  ِ ٰ  ن َ ََ َۡ ِد ٱ َّ ََ  ِ َّ  ]٤٨: الجرة الِساء[ ﴾ ٤ِِ�

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi 
gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho 
người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với Allah thì 
quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội không thể tha 
thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

﴿ َ ُِ َن ّۡ ََ َب ُِۡم  َِ تُف
َ
فَُنْ َ�َ  َ َ�ۡ

َ
َ َّ َۡادَِي ٱّنِآ بعِ َٰ فُِر قُۡم  ۡۡ �َ َ َّ ِإ نِّن ٱ َّ َةِ ٱ ۡۡ َّ  َِّ نْ 

َُ ٱسّرِحيُم  ُفَ َۡ ََ ٱۡل ُُ أ  ُِ إ نِتّ تََُب َ�ِيۚعا  ]٥٣: الجرة الزمر[ ﴾ ٥ٱن 

Hãy bảo họ: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho 
tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức 
Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội 
lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan 
dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

Và khi người bề tôi chết trong tội lỗi – không phải là 
tội Shirk – thì sự việc là do Allah định đoạt theo ý của Ngài, 
nếu muốn Ngài sẽ trừng phạt y và nếu muốn Ngài sẽ tha thứ 
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cho y; khác với những nhóm phái lệch lạc, họ phán quyết dứt 
khoát rằng những ai phạm đại trọng tội đều là những kẻ vô 
đức tin hoặc là đang ở giữa hai nơi. 

Và quả thật Nabi  đã cảnh báo về việc khẳng định 
ai đó là kẻ vô đức tin một cách vô chứng cứ, Người  nói: 

يه  يَا َكف رُ «   ة 
َ
ٍو اَاَل أل ّ�َما اْمر 

َ
 . ن

و
َسُدُلَما إ ْ  َكَ  َكَما َااَل َا� ن

َ
ا ه َْ َقْد بَاَء ب 

ََ

 .رااه مسلم »رََ�َعْب َعلَيْه  

“Bất cứ người nào nói với người anh em của mình: Này 
Kafir (kẻ vô đức tin) thì quả thật điều đó sẽ rời vào một trong 
hai, nếu đúng như lời y nói, còn không nó sẽ rơi vào bản 
thân y” (Muslim). 

ْا « 
َ
ُ�ْفر  ه

ْ
 َساَر َعلَيْه   اَاَل َعُداو اهللا  َمْن َدَع رَُ�ًم ب ال

و
 إ ن

ََ ََ َكَذل  ْ رااه  »َالَى
 .مسلم

“Ai gọi một người bằng sự vô đức tin hoặc nói là kẻ thù của 
Allah nhưng không phải như vậy thì điều đó sẽ rơi vào bản 
thân y” (Muslim). 

ْ  َعلَيْه  أ إ ْ  لَْم «   اْرتَدو
و
ُ�ْفر  أ إ ن

ْ
يه  ب ال ُفُسجق  أ َاَن يَْرم 

ْ
 رَُ�ًم ب ال

َن يَْر   رَُ� �
بُ  ََ يَُ�ْن َصاس   .رااه الراري امسلم »ُه َكَذل 

“Một người không được phép vu khống một người với điều 
xấu, cũng không được phép vu khống y vô đức tin trừ phi y 
thực sự như vậy, nếu không người nói sẽ là người như thế.” 
(Albukhari, Muslim). 
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نًا ب ُ�فْ «  َج َكَقتْل ه  َمْن َرَ  ُمْوم  ْْ ََ   .رااه الراري »رو 

“Ai vu khống người có đức tin bằng sự vô đức tin thì coi như 
y đã giết người đó” (Albukhari). 

  Sự khác biệt giữa sự phán xét chung chung trên câu 
nói với sự khẳng định cụ thể từng cá thể 

Phái Sunnah & Jama’ah phân biệt giữa việc phán 
xét chung trên những nhóm người Bid’ah là những người tội 
lỗi hoặc những người vô đức tin với việc khẳng định từng cá 
nhân cụ thể nào đó thuộc những người mà Islam của họ vẫn 
còn được xác thực bằng sự kiên định rằng y là người tội lỗi, 
hoặc là kẻ xấu hoặc là kẻ vô đức tin. Họ không phán xét và 
khẳng định vấn đề này cho đến khi nào đã xác định rõ sự việc 
qua các bằng chứng rõ ràng và minh bạch không có sự nghi 
ngờ, và họ tuyệt đối không Takfeer bất cứ một một cá nhân cụ 
thể nào trừ phi đã có đầy đủ các yếu tố xác thực cũng như 
không có những khúc mắc.(41F

42) 

                                                           
(42) Ai mà Islam của y vẫn còn được xác định bằng điều kiên định thì 
không được loại trừ y khỏi Islam bằng điều ngờ vực chưa rõ ràng. 
Đây là nguyên tắc của những người Salaf, và họ là những người luôn 
tránh xa việc Tafkeer (phán xét người nào đó là Kafir). Chính vì lẽ 
này mà khi Ali bin Abu Talib được hỏi “Những người Annihrawan 
(những người Kawa-rij) có phải là những kẻ vô đức tin không?” thì 
ông nói: Họ chạy khỏi sự vô đức tin; và khi được hỏi rằng những 
người Munafiq (giả tạo đức tin) có phải là những người kẻ vô đức tin 
không thì ông nói: Những người Munafiq là những người chỉ tưởng 
nhớ đến Allah rất ít, còn những người kia là những người tưởng nhớ 
và tụng niệm Allah sáng chiều, họ là những người anh em của chúng 
ta. (Albayhaqi ghi nhận trong “Assunan Al-Kubra quyển 8 trang 173”). 
Cho nên cần phải phân biệt giữa việc phán xét trên câu nói chung 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ 
của Allah  nói: 

د� ن  «   ْ
ْتَ ُُ َسُدُلَما يُْذً ُب َاارَةُر 

َ
َ  ه ََ يَْ�  فَ َ يَ  ُمتَِة  ا َكَ  رَُ�َم   ن  بَ   إ ْ َ

 ََ بَاَدة  فَ ع 
ْ
ْ ال  ّ

اْ
َ
يَُقجُل ه ََ ًْب  

َ الو ََ ُد يََرى ارَةَر   ْ
تَ ِْ ُم

ْ
فَجََ�َدهُ يَْجًما . َ  نَ يََزاُل ال

و  َ ََ ثَْب  بُع 
َ
ّ  ه    َاَر

َقاَل َةل  ََ  ْ  ّ
اْ
َ
ُ ه
َ
َقاَل َ ََ  َلًْبو 

َ َقاَل َااََ ََ يبًا   َ ُر َن َ�غْ هللا   َر ف 
ََ  هللاُ ا لُ ْا َن يُْدة 

َ
ََ ه َ َنوةَ ا هللاُ ال

ْ
َ� . ل َعالَم 

ْ
ِ  ال نَْد َر َما فَاْ�تََمَعا ع  ُْ ْرَااُس

َ
ُقب َ  ه

ََ

ُمْذً ب  
ْ
ًرا َااَاَل ل ل ى اَاد   َما ن  يَد 

َ ََ ْا ُكنَْب 
َ
ُ�نَْب ب  َعل ًما ه

َ
د  ه  ْ

تَ ِْ ُم
ْ
َذا ال َْ َقاَل ل  ََ

و  َااَاَل ل آلَةر  الَْلبُجا
َ ْْ َة ب َر

َنو
ْ
َوار   اْلَلْب فَاْدُة   ال  ا

َ
بُج ُلَر�َْرَة . »ب ه  إ ل

َ
اَاَل ه

َرتَهُ  ْاَ�َقْب ُدْ�يَاُه َاآة 
َ
َم ب َ�ل َمةو ه

و ََ َ ه  لَ ى َ�ْفس  � يَد   
و
رااه هبج دااد صََه  .َاال

 .األلاِ

“Có hai người đàn ông thuộc con cháu Israel kết nghĩa anh 
em với nhau. Một người thường làm chuyện tội lỗi còn 

                                                                                                           
chung với sự khẳng định cụ thể từng cá nhân nào đó trong vấn đề 
Tafkeer. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: (Người suy luận thiếu 
hiểu biết, việc phán xét họ không giống như phán xét người vô đạo 
và bất tin, mà hãy đặt mọi vấn đề theo đúng chừng mực của nó) (theo 
Majmu’ah Arrasa-il wal-masa-il quyển 3 trang 382). Sheikh Islam  nói 
thêm: (Nếu nhận thức được điều này thì việc Takfeer cụ thể một cá 
nhân nào đó trong số những người thiếu hiểu biết thì không được 
phép trừ phi họ tự khẳng định bằng các văn bản rằng họ làm trái 
nghịch với Thiên sứ của Allah thì lúc bấy giờ lời nói của họ đích 
thực là lời nói vô đức tin không còn nghi ngờ gì nữa. Cứ như thế 
trong tất cả mọi hình thức Takfeer cụ thể) (theo Majmu’ah Arrasa-il 
wal-masa-il quyển 3 trang 348). 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

142 

người kia thì chăm năng hành đạo. Người chăm ngoan 
hành đạo thường thấy người kia hay làm điều tội lỗi nên đá 
thường xuyên khuyên răn. Rồi có một ngày, người chăm 
năng hành đạo nhìn thấy người kia làm điều sai trái nên 
cũng nói lời khuyên răn nhưng người kia lại buông lời: Anh 
cứ để mặc tội, cứ để mặc tôi với Thượng Đế của tôi, đâu 
phải anh được cử đến để giảm sát và trông chừng tôi đâu! 
Thế là, người chăm năng hành đạo nói: Tôi thề bởi Allah 
rằng Allah sẽ không tha thứ cho anh đâu hoặc Allah sẽ 
không thu nhận anh vào Thiên Đàng đâu. Sau đó, cả hai 
đều bị bắt hồn và cả hai được đưa lên trình diện nơi Thượng 
Đế của vũ trụ và muôn loài. Ngài nói với người chăm năng 
hành đạo: Người đã hiểu biết rõ về TA ư hay ngươi có 
quyền tham gia vào quyền hạn của TA? Và Ngài nói với 
người thường làm điều trái lệnh: Ngươi hãy đi vào Thiên 
Đàng của TA bằng lòng thương xót của TA và Ngài phán 
với người chăm năng hành đạo: Các ngươi (các Thiên 
Thần) hay đưa hắn ta vào Hỏa Ngục.” Abu Huroiroh nói: 
Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn bề tôt! Chỉ một lời nói đã hủy 
hoại hết cuộc sống trần gian của y và cả cuộc sống ở Đời Sau. 
(Sunnan Abu Dawood, và được Albani xác thực). 

  Các loại Kufr (vô đức tin) 

Kufr trái nghĩa với Iman và trong giáo luật có 2 loại 
Kufr: đôi lúc Kufr mang ý nghĩa là Kufr khiến một người bị 
trục xuất khỏi tôn giáo Islam và đôi lúc Kufr không mang 
nghĩa đó. Và Kufr cũng giống như Iman gồm các phần, có 
những nền tảng và các phân nhanh khác nhau, trong đó, có 
những điều khiến trở nên vô đức tin một cách dứt khoát và có 
những điều là những đặc điểm của những người vô đức tin: 
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Thứ nhất - Đại Kufr khiến bị trụt xuất hoàn toàn 
khỏi tôn giáo, còn được gọi là Kufr niềm tin: là những điều 
hủy hoại đức tin Iman và làm hư Islam, bắt buộc phải bị đày 
trong Hỏa Ngục mãi mãi. 

Loại Kufr này được thể hiện qua niềm tin, lời nói và 
hành động được giới hạn trong năm dạng: 

1- Phủ nhận: Là sự phủ nhận các vị Thiên sứ, hoặc 
cho rằng Thiên sứ  mang đến điều không chân lý, hoặc ai 
đó nói rằng Allah nghiêm cấm hay cho phép một điều gì đó 
trong khi y biết rằng điều đó đi ngược lại với mệnh lệnh và sự 
nghiêm cấm của Ngài. 

2- Từ chối, ngạo mạn mặc dù có niềm tin: Đó là sự 
thừa nhận rằng những gì được Thiên Sứ  mang đến là chân 
lý từ nơi Thượng Đế của Người, nhưng lại khước từ tuân theo 
Người một cách kêu căng, ngạo mạn và khinh thường điều 
chân lý và những người theo nó, giống như sự Kufr của Iblis 
khi nó đã từ chối làm theo lệnh của Allah, mặc dù nó không 
phủ nhận Ngài tuy nhiên nó đã từ chối và ngạo mạn một cách 
tự cao tự đại. 

3- Quay mặt và lẩn tránh: Tìm cách tránh xa Thiên sứ 
của Allah, không tin cũng không hoài nghi Người, không kết 
bạn cũng không gây thù với Người, không hề muốn nghe từ 
nơi Người, từ bỏ chân lý, không học hỏi cũng không thi hành 
theo nó, luôn chạy trốn khỏi những nơi có nói về điều chân lý. 
Đây là sự vô đức tin vì không muốn chấp nhận sự thật. 

4- Nifaq (Giả tạo): Ngoài mặt biểu hiện đi theo những 
gì được Thiên sứ mang đến nhưng trong lòng thì phủ nhận 
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hoàn toàn, tức ngoài mặt thì có đức tin trong lòng thì vô đức 
tin(43). 

5- Hoài nghi, ngờ vực: Không hoàn toàn tin nơi Nabi 
 nhưng cũng không phủ nhận Người, tuy nhiên có sự hoài 
nghi và ngợ vực mệnh lệnh của Người, do dự trong việc tuân 
theo Người. 

Đức tin Iman là phải tin hoàn toàn và kiên định nơi 
những gì Thiên Sứ  mang đến từ Thượng Đế của Người là 
chân lý không có sự hoài nghi. Bởi thế, ai do dự và lưỡng lự 
trong việc tuân theo những điều Thiên sứ  mang đến hoặc 
cho rằng chân lý là phải trái ngược lại với Người thì người đó 
là Kafir bởi sự hoài nghi và ngờ vực. 

Và đấy là các dạng của Kufr khiến một người phải bị 
đày mãi mãi trong Hỏa Ngục, khiến tất cả mọi việc làm trở 
nên vô nghĩa và không có giá trị nếu như y chết trong tình 
trạng như vậy. Allah, Đấng Tối Cao nói: 

                                                           
(43) Nifaq có hai loại: Nifaq niềm tin và Nifaq hành động. Thứ nhất: 
Nifaq niềm tin hay còn gọi là đại Nifaq, là sự vô tức tin trong lòng, 
chỉ tin tưởng bằng chiếc lưỡi và thể xác, những người thuộc dạng 
Nifaq này sẽ bị đày vào tận đáy của Hỏa Ngục. Thứ hai: Nifaq hành 
động hay còn gọi là tiểu Nifaq, là biểu hiện các hành vi trái với giáo 
luật, những người thuộc dạng Nifaq này không bị trục xuất khỏi tôn 
giáo, Nifaq dạng này chẳng hạn như: khi nói thì dối, khi hứa thì 
không giữ lời, khi được tin cậy thì gian lận, khi tranh luận thì thô tục, 
khi thỏa thuận thì bội ước giống như được nói trong Hadith. 
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﴿  َِ ب ََ ِِ ِم ٱۡل ُۡ
َ
َ ّۡ َِ َّ َ�َفُرَنْ  ا إ  نِّن ٱّنِآ َُ َّ َِي ّنَم َ�بِ�ِآ َُ ِ�َِ� ِ� تَاَِ َ� ۡۡ ََٱسُۡم

ِّ�ةِ  َۡ ۡم َ�  ٱۡل ُُ  ََ ِ ك  َٰ َْ
ُ
 ]٦: الجرة الىنة[ ﴾ ٦َ

Quả thật, những kẻ vô đức tin thuộc những người dân 
Kinh Sách cũng như những người thờ đa thần sẽ bị đày 
vào Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp. Họ là những sinh vật xấu 
xa nhất. (Chượng 98 – Al-Bayyinah, câu 6). 

﴿  َّ َّ ٱۡلَ�بِ�ِ� َِ  ّّ �ََ ُِ َ ََ ََ  ََ ّّ َ�َملُ َِ َۡ ََ َ�َۡح �ۡ َ�ۡ
َ
َ ّۡ ِ : الجرة الزمر[ ﴾ ٦لَك

٦٥[ 

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). 

Thứ hai - Tiểu Kufr, không khiến một người mất 
đi tôn giáo: 

Giáo luật gán một số việc làm tội lỗi vào sự quở trách 
và đe dọa bởi chúng thuộc các đặc điểm của sự vô đức tin, và 
những tội lỗi này thuộc các đại trọng tội đáng bị trừng phạt 
nhưng không phải là đời đời kiếp kiếp trong Hỏa Ngục. Một 
số việc làm tiêu biểu cho loại Kufr này: giết người Muslim, 
thề thốt bởi ai (vật) khác Allah, xúc phạm thanh danh dòng 
tộc, gào thét và vật vã cho người chết, người có đức tin buông 
lời với người anh em có đức tin của mình “này Kafir”, ... 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

146 

ۡصلُِحَ ﴿
َ
َِنَِ� ٱۡ�َ�َ�ُلَنْ فَأ َّ ٱسُۡمۡا َِ إ �ن َما �َِفَ�اِن  َما ُُ َۡۡن  ]٩:  الِرا  الجرة[ ﴾نْ َِ

Nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, các người hãy hòa giải 
giữa đôi bên. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 9). 

Nabi  nói: 

ُ ُ�ْفر� « 
ُ
ُمْسل م  فُُسجق� أ َاا تَاَ

ْ
ُِ ال بَا  .رااه الراري امسلم »ال 

“Chửi rủa người Muslim là hành động xấu xa còn giết chết 
y là hành động vô đức tin” (Albukhari, Muslim). 

َِ َ�ْع و «  اَا ُِ َ�ْعُاُ�ْم ر  اًرا يَْه  ى ُكفو ُعجا َ�ْعد   .رااه الراري امسلم »نَ تَرْ� 

“Các ngươi chớ đừng quay lại thành những kẻ vô đức tin 
sau thời của Ta bằng cách các ngươi lấy mạng lẫn nhau” 
(Albukhari, Muslim). 

ْكَكَ  َمْن َسلََف ب َغْ�  اهللا  « 
َ
َقْد ه ْا َ�َفرَ  ََ

َ
رااه التمذي اهبج دااد اهْد  » ه

 .اصََه األلاِ

“Ai thề thốt bởi ai (vật) khác Allah thì người đã làm Shirk 
hoặc Kufr” (Tirmizhi, Abu Dawood và Ahmad, được Albani xác 
thực). 

َمي ب  « 
ْ
َ ال ََ َسب  َااَ يَاَسُة 

ْعُن ن  الِو ْم ُ�ْفر� البو  ْ َواس  ُلَما ب  رااه  »اثَِْتَا   ن  ا
 .مسلم

“Trong nhân loại, có hai hạng người là kẻ vô đức tin: xúc 
phạm thanh danh người khác và gào thét vật vã cho người 
chết.” (Muslim). 
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 Nền tảng thứ tư: Đức tin Iman nơi các lời hứa 
thưởng phạt từ Qur’an và Sunnah. 

Một trong các nền tảng giáo lý niềm tin của phái Salaf  
Saleh – phái Sunnah & Jama’ah là đức tin nơi các lời hứa 
thưởng phạt từ Qur’an và Sunnah, họ tin tưởng hoàn toàn vào 
chúng, họ không suy luận và diễn giải. Chẳng hạn như lời 
phán của Allah, Đấng Tối Cao: 

﴿  ۡۡ ِ ۡۡ ُ َ ّ ََ ََ إ  ُٞ
ََ سَِمّ َََقا  ِ بس َٰ ا ُدََن  ََ فُِر  ۡۡ �َ ََ   ِِِِ َۡ َ ۡۡ ُ ن َ

َ
فُِر َ ۡۡ �َ ََ  َ َّ نِّن ٱ

ُۡۚما َعِظيۚما  ِ ٰ  ن َ ََ َۡ ِد ٱ َّ ََ  ِ َّ  ]٤٨: الِساءالجرة [ ﴾ ٤ِِ�

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi 
gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho 
người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với Allah thì 
quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội không thể tha 
thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Họ tin rằng kết cục của các bầy tôi là điều mà không 
một ai biết rõ nó sẽ như thế nào, tuy nhiên, người nào biểu 
hiện đại Kufr thì họ phán xét người đó như thế. Nabi 
Muhammad  nói: 

َوار  أ َا�  و «  ْل   ا
َ
ْن ه يَما َ�بُْدا ل لنواس  أ اَْلَج م   َ َنوة  

ْ
ْل   ال

َ
َْعَمُ  َبَمَ  ه

َ
إ  و الروُ�َ  ُ

َنوة  
ْ
ْل   ال

َ
ْن ه يَما َ�بُْدا ل لنواس  أ اَْلَج م   َ َوار   ْل   ا

َ
َْعَمُ  َبَمَ  ه

َ
رااه  »الروُ�َ  ُ

 .الراري امسلم

“Quả thật, một người làm những việc mà theo nhận xét của 
mọi người thì y sẽ là cư dân nơi Thiên Đàng, nhưng y lại là 
người Hỏa Ngục; và quả thật một người làm những việc mà 
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theo nhận xét của mọi người thì có lẽ y sẽ phải vào Hỏa 
Ngục nhưng y lại là người của Thiên Đàng.” (Albukhari, 
Muslim). 

َُمو «  َراع�   ل 
و
ا إ ن َْ َنوة  َسوو َما يَُ�جُ  بَىْنَُه َاَ�ىْنَ

ْ
ْل   ال

َ
َْعَمُ  ب َعَم   ه

َ
َسَدُ�ْم ُ

َ
إ  و ه

َْعَمُ  
َ
َسَدُ�ْم ُ

َ
ا َا�  و ه

َْ يَْدُةلُ ََ َوار   ْل   ا
َ
 ب َعَم   ه

ُ يُْرتَُم ََ ََ  ُِ تَا ك 
ْ
�َْسب ُي َعلَيْه  ال

ُِ ب عَ  تَا ك 
ْ
مو �َْسب ُي َعلَيْه  ال

َُ َراع�   ل 
و
ا إ ن َْ َوار  َسوو َما يَُ�جُ  بَىَْنُه َاَ�ىْنَ ْل   ا

َ
َم   ه

ا  َْ يَْدُةلُ ََ َنوة  
ْ
ْل   ال

َ
 ب َعَم   ه

ُ يُْرتَُم ََ  .رااه الراري امسلم  »ََ

“Quả thật, một trong các ngươi làm những việc làm của cư 
dân nơi Thiên Đàng cho tới khi khoảng cách giữa y và nơi 
đó chỉ còn lại khoảng một khuỷu tay thì sự tiền định vượt 
qua y, thế là y làm những việc làm của cư dân nơi Hỏa Ngục 
rồi cuối cùng đi vào đó; và quả thật, một trong các ngươi 
làm những việc làm của cư dân nơi Hỏa Ngục cho tới khi 
khoảng cách giữa y và nơi đó chỉ còn lại khoảng một khuỷu 
tay thì sự tiền định vượt qua y, thế là y làm những việc làm 
của cư dân nơi Thiên Đàng, rồi cuối cùng y đi vào trong đó” 
(Albukhari, Muslim). 

Tuy nhiên, họ sẽ chứng nhận cho người chết trong 
tình trạng Islam là dựa theo sự biểu hiện Islam của y ở bên 
ngoài qua sự ngoan đạo của y một cách chung chung, rằng họ 
sẽ được vào Thiên Đàng, Insha-Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َِ ب ََ بلِ ّّ َنْ ٱل َََعِملُ ُنَنْ  ََ َٞن  َّ ِ ٱّنِآ ِ ِۡ َ � ََ  َٖ ب َّ ۡم َ� ُُ َ ّن س
َ
إ  َ بُر َٰ تۡ

َ
ا ٱۡ� َُ ِ�ۡ َّ  ّ َِ َ�ۡرِي 

 ]٢٥:  القرة الجرة[ ﴾ 
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Và hãy báo tin vui cho những người có đức tin và làm 
việc thiện tốt rằng họ sẽ được ban thưởng các ngôi vườn 
Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 25). 

رٖ  ﴿ َُ �َ ََ  َٖ ب َّ َ�ِدَِ  ٥نِّن ٱسُۡمّ�َِّ� ِ� َ� ّۡ  َ  َٖ َعِد ِصۡدق� ِعنَد َملِي ّۡ ََ  �ِ٥ ﴾ 
 ]٥٥، ٥٤: الجرة القمرة[

Quả thật, những người ngoan đạo sẽ ở trong các ngôi 
vườn Thiên Đàng và các con sông, tại một chỗ ngồi vinh 
dự gần với Đức Vua Quyền Năng. (Chương 54 – Al-
Qamar, câu 54, 55). 

Nabi  nói: 

ًوهُ « 
َ
 اهللاُ  َمْن َماَ  اَُلَج َ�ْعلَُم ن

و
َ إ ن

َ
َنوَة  َن إَ 

ْ
 .رااه مسلم ا هْد »َدَةَ  ال

“Ai chết trong lúc y biết rõ rằng không có Thượng Đế đích 
thực nào khác mà chỉ có Allah duy nhất thì y sẽ vào Thiên 
Đàng.” (Muslim, Ahmad). 

Phái Sunnah & Jama’ah chứng nhận rằng những 
người vô đức tin, những người thờ đa thần, và những người 
giả tạo đức tin Munafiq là những cư dân nơi Hỏa Ngục. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َ� ََ َّ َ�َفُرَنْ  ََن ّذَُِنْ �ََٱّنِآ ا َ�بِ�ُ َُ ۡم َِي ُُ  �َِ َُ ٱَّا ب ََ ۡص
َ
َ ََ ِ ك  َٰ َْ

ُ
ب�َِنا  َ َٰ٣ ﴾ 

 ]٣٩:  القرة الجرة[

Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo của TA và cho những lời 
mặc khải của TA là điều ngụy tạo thì sẽ làm bạn với Hỏa 
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ngục và sẽ ở trong đó đời đời. (Chương 2 – Albaqarah, câu 
39). 

ا إ  ﴿ َُ َّ َِي ّنَم َ�بِ�ِآ َُ ِ�َِ� ِ� تَاَِ َ� ۡۡ ََٱسُۡم  َِ ب ََ ِِ ِم ٱۡل ُۡ
َ
َ ّۡ َِ َّ َ�َفُرَنْ  نِّن ٱّنِآ

ِّ�ةِ  َۡ ۡم َ�  ٱۡل ُُ  ََ ِ ك  َٰ َْ
ُ
 ]٦: الجرة الىنة[ ﴾ ٦َ

Quả thật, những kẻ vô đức tin thuộc những người dân 
Kinh Sách cũng như những người thờ đa thần sẽ bị đày 
vào Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp. Họ là những sinh vật xấu 
xa nhất. (Chượng 98 – Al-Bayyinah, câu 6). 

َّ ٱَّاَِ نِّن  ﴿ َِ َفِم  ُۡ
َ
ِۡ ٱۡ� َۡ بفَِِّ� ِ� ٱّ� ََ  ]١٤٥ :الجرة الِساء[ ﴾ٱسُۡم

Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng của 
Hỏa Ngục (Chương 4 – Annisa’, câu 145 – 147). 

Phái Sunnah & Jama’ah chứng nhận mười vị 
Sahabah được báo trước là những người của Thiên Đàng, cũng 
như họ chứng nhận tất cả những ai mà Nabi  đã chứng nhận 
rằng họ được vào Thiên Đàng. 

Nabi  nói: 

َنوة  « 
ْ
بُج بَْ�رو ن  ال

َ
ُة ن  َاُبَمُر ن  ه ََ

ْ
ل َِ َنوة  َا

ْ
ِ ن  ال  

ََ َنوة  َا
ْ
َنوة  َاُبثَْماُ  ن  ال

ْ
 ال

ن  
َ ْْ َنوة  َاَببُْد الرو

ْ
َو ن  ال َنوة  اََالْعُد �ُْن َمال 

ْ
او  ن  ال َعجو

ْ
َنوة  َاالّزَ�ْ�ُ ْ�ُن ال

ْ
ْ�ُن  ال

َنوة  
ْ
ب َااواص ف النوة َعجْ و ن  ال

َ
بج  أ اََالعيُد بُن َ��ْد ف النوة اَالعُد بُن ه

َ
أ َاه

رااه التمذي اهبج دااد اابن ما�ه ا هْد اصََه  »  ُببَيَْدةَ بُن الَراي ف النة  
 .األلاِ
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“Abu Bakr ở trong Thiên Đàng, Umar ở trong Thiên Đàng,  
Uthman ở trong Thiên Đàng, Ali ở trong Thiên Đàng, 
Talhah ở trong Thiên Đàng, Zubair bị Al-Auwam ở trong 
Thiên Đàng, Sa’ad bin Malik ở trong Thiên Đàng, 
Abdurrahman bin Awf ở trong Thiên Đàng, Sa’ad bin Abi 
Wiqas ở trong Thiên Đàng, Saeed bin Zaid ở trong Thiên 
Đàng, Abu Ubaidah bin Al-Jarah ở trong Thiên Đàng.” 
(Tirmizhi, Abu Dawood, Ibnu Majah, Ahmad, và được Albani xác 
thực). 

Quả thật, ngoài ra còn có nhiều vị Sahabah khác được 
xác nhận là cư dân nơi Thiên Đàng như Uka-shah bin Mihsan, 
Abdullah bin Salam, Ali Yasir, Bilal bin Ribah, Ja’far bin Abi 
Talib, Amru bin Thabit, Zaid bin Harithah, Abdullah bin 
Rauwah, Fatimah con gái của Thiên sứ , Khadi-jah bintu 
Khuwailee vợ của Thiên sứ, A’ishah, Safiyah, Hafsah, và tất 
cả các bà vợ của Người  cũng tất cả các vị Sahabah khác, 
cầu xin Allah hài lòng về họ. 

Còn những thông điệp xác nhận những người sẽ bị 
đày vào Hỏa Ngục thì chúng ta cũng thừa nhận điều đó, tiêu 
biểu trong số đó là Abu Lahab Abdul-Uzza bin Abdul Al-
Muttalib và vợ của ông bà Ummu Jameel Arwa bintu Harb 
cùng những khác. 

Phái Sunnah & Jama’ah không khẳng định bất cứ 
một ai là người của Thiên Đàng hay là người của Hỏa Ngục 
trừ phi đó là những ai được Thiên sứ  xác nhận như vậy, 
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tuy nhiên, họ luôn hy vọng Thiên Đàng với những người làm 
tốt và lo sợ cho những người tội lỗi(44). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Thiên Đàng không 
phải là nơi ở bắt buộc của bất cứ một ai, nếu ai đó làm tốt theo 
mệnh lệnh của Allah thì Ngài sẽ thương xót y và cho y vào 
Thiên Đàng với lòng thương xót và nhân từ của Ngài. Ngài 
phán: 

َِدٗ  ﴿
َ
َحد� ن

َ
َ ّۡ ِ َِ م  ُُ َِن ا َجَ�ب  ََ أ  ُِ �َُ ۡۡ ََ ََ ۡم  ُُ ِ َعلَۡي َّ ُم ٱ ۡۡ ََ فَ َۡ َ س ََ ّّ ُِ ب ََ ََ َ ن  َّ ٱ

ِميٌع َعلِيمۖ  َُ  ُ َّ ٱ ََ  ۗ ُٞ ّ َََقا  ََ  ِ�ِ ََ  ]٢١: الجرة اَجر[ ﴾ ٢ آُ

Và nếu không nhờ hồng phúc của Allah cũng như sự 
thương xót của Ngài đối với các ngươi thì không một ai 
trong các ngươi được xóa sạch tội lỗi, tuy nhiên, Allah sẽ 
tẩy sạch người nào Ngài muốn, Ngài là Đấng Hằng Nghe 
và Hằng Biết. (Chương 24 – Annur, câu 21).  

Nabi  nói: 

َسدو  «
َ
ْن ه َ  َما م 

ْ
لُُه َبَملُُه ال  اَ :  َ  يْ ق  فَ   »ة  نو يُْدة 

َ
ًَب ن

َ
 ؟!اهللا   ُل جْ الُ ا رَ يَ   ه

  « : اَل اَ 
َ
ًَ َان
َ
  ا ه

و
ْ  َ�تَغَ ؛ إ ن
َ
ْ مو  ه َةو ب رَ  َدِ َر    .رااه الراري امسلم  » ْْ

“Không có một ai đi vào Thiên Đàng bằng việc làm của 
mình cả.”, có lời hỏi: Ngay cả Người cũng vậy nữa sao thưa 

                                                           
(44) Cũng chính vì lẽ này nên không được phép phán xét ai đó bị giết 
hay chết đi rằng y là một người Shaheed (chết vì con đường chính 
nghĩa của Allah) bởi tâm niệm là do Allah phán xét. Cách đúng nhất 
là chỉ nên nói: Cầu xin Allah xem người đó là người Shaheed Insha-
Allah nhưng không xác nhận điều tốt cho bất cứ một ai trước Ngài. 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

153 

Thiên sứ của Allah!? Người  nói: “Ngay cả bản thân Ta 
cũng vậy, chính Thượng Đế của Ta sẽ thu nhận Ta vào đó 
bằng lòng thương xót và nhân từ của Ngài” (Albukhari, 
Muslim). 

Phái Sunnah & Jama’ah không khẳng định bắt buộc 
đối với bất kỳ ai có xu hướng đến với lời hứa trừng phạt 
(không bao hàm những tội lỗi Kufr) bởi quả thật có thể Allah 
sẽ tha thứ cho y bởi những việc làm tuân lệnh nào đó hay y đã 
ăn năn sám hối hoặc đã bị trừng phạt bởi những căn bệnh hay 
những tai nạn xóa đi tội lỗi. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

فُِر قُۡم  ﴿ ۡۡ �َ َ َّ ِإ نِّن ٱ َّ َةِ ٱ ۡۡ َّ  َِّ َنْ  ُِ َن ّۡ ََ َب ُِۡم  َِ تُف
َ
فَُنْ َ�َ  َ َ�ۡ

َ
َ َّ َۡادَِي ٱّنِآ بعِ َٰ

َُ ٱسّرِحيُم  ُفَ َۡ ََ ٱۡل ُُ أ  ُِ إ نِتّ تََُب َ�ِيۚعا  ]٥٣: الجرة الزمر[ ﴾ ٥ٱن 

Hãy bảo họ: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho 
tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức 
Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội 
lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan 
dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

 Nabi  nói: 

�ي  فأةَرهأ اَ�َ  بَىْنََما رَُ� � َ�ْمش  ب َبر�يو  «  الَبر 
َ ََ ْصَن َشجْك  ُْ أ فَشَكَر اهللا  َد 

َ  
َ
َغَفَر َ ََ  .رااه الراري امسلم » ؛ 

“Có một người đi bộ trên đường, thấy một nhánh gai nằm 
ngay trên đường đi, y nhặt nhánh gai đó vứt đi, Allah tri ân 
cho hành động đó của y nên đã tha thứ cho y.” (Albukhari, 
Muslim). 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

154 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng tất cả mọi tạo vật 
đều có tuổi đời và kỳ hạn của nó, và mỗi linh hồn sẽ không 
bao giờ chết trừ phi có sự cho phép của Allah đã được ghi 
chép, bởi thế, một khi thời hạn đã đến thì không ai có thể trì 
hoãn hay vội vã kết thúc sớm hơn một khoảnh khắc nào cả, 
ngay cả là cái chết hay bị giết, tất cả đều theo thời hạn chấm 
dứt đã được định sẵn. Allah, Đấng Tối Cao phán:  

﴿  ٗۡ ب ََ َِ ِ َّ ُِۡن ٱ ِ  �ِإ
َّ ِ ن َبُمََت ن

َ
َ �َ َۡف َِ ا َ�َن  ََ ََ  َ ۗ ا  : عمرا الجرة آل [ ﴾ َاّ�ٗ�

١٤٥[ 

Và không một người nào tự nhiên chết trừ phi có phép 
của Allah theo tuổi thọ đã được định sẵn. (Chương 3 – Ali 
Imran, câu 145). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng lời hứa ban thưởng 
Thiên Đàng cho những người có đức tin cũng như sự cảnh báo 
về sự trừng phạt những người trái lệnh Ngài, những kẻ vô đức 
tin và Munafiq (giả tạo đức tin) trong Hỏa Ngục là sự thật. 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َٖ ب َّ ۡم َ� ُُ ُنۡدِللُ َُ  َِ ب ََ بلِ ّّ َنْ ٱل َََعِملُ ُنَنْ  ََ ن َٞ  َّ بُر  ََٱّنِآ َٰ تۡ
َ
ا ٱۡ� َُ ِ�ۡ َّ  َِّ َ�ۡرِي 

َِدٗ َ�بِ�ِ 
َ
ا  ن َُ َّ َِي ََۡعَد ٱآ ِّٗ �إ  ِ َح َّ ٱَّ َِ ۡصَدُق 

َ
َ ّۡ ََ ََ إ  ِ �ِيٗ� ا : الجرة الِساء[ ﴾ ١ َّ

١٢٢[ 

Và những ai có đức tin và làm việc thiện, TA (Allah) sẽ 
sớm chấp nhận họ vào các ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó đời đời, quả thật 
lời hứa của Allah là sự thật, và có ai nói thật hơn lời của 
Allah?! (Chương 4 – Annisa’, câu 122). 
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Tuy nhiên, Allah sẽ tha thứ cho những người có đức 
tin làm điều tội lỗi bởi hồng phúc và sự độ lượng của Ngài, 
quả thật, Ngài đã hứa sẽ tha thứ cho họ, Ngài phán: 

إ  ﴿ ُٞ ََ سَِمّ َََقا  ِ بس َٰ ا ُدََن  ََ فُِر  ۡۡ �َ ََ   ِِِِ َۡ َ ۡۡ ُ ن َ
َ
ِفُر َ ۡۡ �َ ََ  َ َّ الجرة [ ﴾نِّن ٱ

 ]٤٨: الِساء

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi 
gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho 
người nào Ngài muốn. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

 Nền tảng thứ năm: Sự kết thân(
44F

45) và thù nghịch 
trong giáo lý của phái Sunnah 

Một trong những nền tảng giáo lý của phái Salaf Saleh 
– phái Sunnah & Jama’ah là yêu thương vì Allah và thù ghét 
cũng vì Ngài, có nghĩa là yêu thương đoàn kết dành cho 
những người có đức tin và thù ghét đối với những người thờ 
đa thần, những kẻ vô đức tin.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

                                                           
(45) Sự kết thân có nghĩa là tình yêu thương, giúp đỡ, ủng hộ và đi 
theo, nó trái nghĩa với sự thù ghét. Allah ra lệnh bắt buộc những 
người có đức tin phải kết thân với những người có đức tin tức những 
người có đức tin phải yêu thương lẫn nhau, phải đoàn kết, gắn bó, 
giúp đỡ và ủng hộ nhau, và sự kết thân chỉ được hoàn thiện khi nào 
những người có đức tin không can hệ bất cứ điều gì với những người 
thờ đa thần trong việc ủng hộ chống lại những người đồng đạo. 
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مۡ  ﴿ ُُ ُۡ َُ َ�ۡع ب ََ َِ ََٱسُۡمۡا َُِنََن  �  ََٱسُۡمۡا ّٖ ُٞ َ�ۡع ِ�َا  َۡ
َ
َ  ِّ َن َع َۡ َُ �َۡن ََ ُمُرََن ِِ�سَۡمۡعُرَِف 

ۡ
آَأ

رِ 
َِ  ]٧١: الجرة الج�ة[  ﴾ٱسُۡمن

Và những người có đức tin nam và nữ, là đồng minh bảo 
vệ lẫn nhau, họ gọi bảo nhau làm điều lành và ngăn cấm 
cản nhau làm điều xấu. (Chương 9 – Attawbah, câu 71). 

﴿  ََ ِ بس َٰ ّ َ�ۡفَعۡم  ََ ََ َِنَِ�إ  َِّ ُدَِن ٱسُۡمۡا  َٞ ِ�َا  َۡ
َ
َ َّ بفِرِ� َُِنََن ٱۡلَ� َّ َ�ّ�ِخِذ ٱسُۡمۡا

 �ٞ ۡ ََ  �ِ ِ َّ َّ ٱ َِ  ََ ۡۡ  ]٢٨: الجرة آل عمرا [  ﴾فَلَ

Những người có đức tin chớ nên nhận những kẻ không có 
đức tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có 
đức tin, và ai làm thế thì sẽ không còn liên hệ gì với Allah 
nữa. (Chương 3 – Ali- Imran, câu 28). 

Phái Sunnah & Jama’ah quan niệm rằng sự kết thân 
và thù ghét là những nền tảng quan trọng, nó chiếm một vai 
trò trọng đại trong giáo lý Islam, và điều này sẽ được hiểu rõ 
hơn qua các điểm dưới đây: 

 Nó là một phần của sự chứng nhận cho lời tuyên thệ 
 اهللاُ )

و
َ إ ن

َ
 bởi quả thật ý nghĩa của lời tuyên thệ này là sự (ن إَ 

không can hệ đến mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah, như 
Ngài đã phán: 

ََُۡتإ  ﴿ َُۡنْ ٱلّ�ب ِ ََٱۡ�َ�ن  َ َّ ُُۡدَنْ ٱ ِن ٱۡ�
َ
 ]٣٦: الجرةاََ  [ ﴾َ

Rằng hãy thờ phượng Allah và tránh xa tà thần (Chương 
16 – Annahl, câu 36). 
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 Nó là sợi dây vững chắc của đức tin Iman, Nabi  
nói: 

يما  « ْاثُي ُعَرى اإل 
َ
أ االغُ   أ االب ف اهللا اهللا االعاداةُ ف اهللالجاَنةُ ف :  ه
 ).988(اللسلة األساديث الصَيَة لبلاِ برام  »اهللاف 

“Sợi dậy vững chắc nhất của đức tin Iman: kết thân vì Allah 
và thù vì Allah, yêu thương vì Allah và ghét vì Allah.” 
(Chuỗi các Hadith Sahih của Albani số 988). 

 Nó là nguyên nhân để con tim nếm vị ngọt của 
đức tin Iman và vị ngon của sự kiên định. 

Nabi  nói:  

َ يه  اََ�َد َسَمَاةَ «  ُ� َمْن ُ�نو  ْ  يَُ�جَ  اهللاُ  ثََم
َ
يَما   ه ْه   اإل 

َ
َسبو إ ُ

َ
ُ ه
ُ
َارَُالجَ

َمرْ 
ْ
ُُ بو ال   ْ

َ
َجاُلَما أ َاه ا ال  مو  �   َء م 

و
ّبُه إ ن  

ُُ ُ�ْفر   َن 
ْ
ْ  َ�ُعجَد ن  ال

َ
ْ  يَْ�َرَه ه

َ
أ َاه

َوار   ْ  ُ�ْقَذَ  ن  ا
َ
 .رااه الراري امسلم »َكَما يَْ�َرُه ه

“Có ba điều mà người nào nắm lấy nó sẽ thấy được vị ngọt 
của đức tin Iman: yêu thương Allah và Thiên sứ của Ngài 
hơn bất cứ ai khác, yêu thương một người nào đó là chỉ vì 
Allah và ghét quay lại với sự vô đức tin giống như ghét bị 
ném vào Hỏa Ngục.” (Albukhari, Muslim). 

 Nó hoàn thiện đức tin Iman, Nabi Muhammad  nói: 

َسبو �   « 
َ
ْ�َغَ   َمْن ه

َ
ْبَبى  �   َاه

َ
يَماَ   �   نََو َامَ  �   َاه َقد  اْالتَْكَمَ  اإل 

رااه هبج  »ََ
 .دااد اصَيح ال  هبج دااد لبلاِ
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“Ai yêu thường vì Allah, ghét vì Allah, cho vì Allah, và 
không cho vì Allah thì quả thật y đã hoàn thiện đức tin 
Iman” (Abu Dawood, Sahih Sunnan của Abu Dawood của Albani). 

 Bởi lẽ ai thương ai (vật) khác Allah và tôn giáo của 
Ngài và ghét Allah, tôn giáo của Ngài và những tín đồ tôn giáo 
của Ngài thì y là kẻ vô đức tin - Kafir. Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

﴿  ِٗ�ِ ََ ّ�ُِذ 
َ
ِ ن َّ َ�ۡ�َ ٱ

َ
 قُۡم َ

َ
ََٱۡ� بِت  بَ� َٰ َّ ََ ا فَاِمرِ ٱس ُُ ََ َِِ  �ِض  ِ َعُمۗ قُۡم ن ِۡ �ُ ََ ََ عُِم  ِۡ �ُ

 �َِ�ِ ۡۡ َّ ٱسُۡم َِ  ّّ �ََ ُُ ََ بَ ََ لََمإ  ُۡ
َ
َ ّۡ ََ   َ َّ

َ
ُ�ََن َ

َ
ۡن َ

َ
ِمۡرُت َ

ُ
الجرة [ ﴾ ١َ

 ]١٤: األًعاو

Hãy bảo họ (Muhmamad): “Há Ta sẽ phải nhận ai khác 
làm Đấng Bảo Hộ ngoài Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất, Đấng đã nuôi dưỡng vạn vật và không cần 
ai nuôi ư?”. Ngươi hãy bảo họ: “Ta được lệnh phải là 
người đầu tiên thần phục Ngài và không được là một 
người thờ đa thần” (Chương 6 – Al-An’am, câu 14). 

 Nó là phương tiện cơ sở để thiết lập xã hội Muslim. 

Nabi  nói: 

ه   « َْفس   َ َب  ُُ يه  َما  ة 
َ
ُُ َب أل َسُدُ�م َسَو 

َ
ُن ه  .رااه الراري امسلم »َن يُْوم 

“Không ai trong các ngươi hoàn thiện được đức tin Iman 
cho tới khi nào y yêu thương người anh em đồng đạo của y 
giống như y yêu thương chính bản thân mình.” (Albukhari, 
Muslim). 
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Phái Sunnah & Jama’ah quan niệm rằng sự kết thân 
và thù hằn không những là điều bắt buộc trong giáo lý Islam 
mà nó còn là yếu tố của sự chứng nhận ( ُإ ن اهللا َ

َ
 và nó ,(ن إَ

cũng là một nền tảng lớn trong các nền tảng của giáo lý và đức 
tin Iman bắt buộc mỗi người Muslim phải quan tâm. Có rất 
nhiều bằng chứng Qur’an xác nhận về nền tảng này, tiêu biểu 
là lời phán của Allah: 

َََعِقَ�بُ  ﴿ ۡم  ُُ ۡجَ�بُ�
َ
َ ََ ۡم  ُُ بتُ ُُ�ۡم �ۡلَ�  ُ ۡ�َنا

َ
ن ََ ُُ�ۡم   ُ َٞنَِا ۡم قُۡم نِن َ�َن  ُُ

 ۖ بَِ�بَرة ََ ا  َُ ُ�ُمَ َۡ َ ََ بٌ  ٱۡ� �َ َۡ
َ
َ َن  ََ َۡ م َ�َۡق ُُ َّ نَِ�ۡ َح

َ
ا  َ َُ �َ َۡ ُّ بَۡرَو ُِ َ�ب ََ ََ ا  َُ اَد ََ ََ

ادٖ  َُ �ََِ   ِ�َِ ُُ ََ ََ  ِ َّ َّ ٱ ِ َ ٱ َِ ِِ
ۡ
ب آَأ َّ ْ َح َُّصَن َ ََ ََ يِيلِِِ   َُ  �ِ ََ  ُ َّ ٱ ََ ۡمرِهِۗ  

َ
ُ ِِأ َّ

ب  ََ ََ ٱۡل َۡ َّ ِدي ٱۡل ُۡ �َ �َِّ  ]٢٤: الجرة الج�ة[ ﴾  ٢َِ

Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, 
dòng họ của các ngươi và tài sản của các ngươi có được, 
cũng như việc mua bán của các ngươi sợ thất bại hay ngôi 
biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích thú là những thứ yêu 
thích đối với các ngươi hơn cả Allah và Thiên sứ của Ngài, 
hơn cả việc chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài, 
thì các ngươi hãy đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết 
định, bởi Allah không hướng dẫn một đám người dấy loạn 
và bất tuân”. (Chương 9 – Attawbah, câu 24). 

ََّدةِ  ﴿ ََن نَِ�ُِۡم ِِ�سَۡم ُّ َٞ بُلۡ ِ�َا  َۡ
َ
َََعُدَُّ�ۡم َ ِي  َِ ََ َبّ�ِخُذَنْ َعُد ُنَنْ  ََ ن َٞ  َّ ا ٱّنِآ َُ  �

َ
ّ  ََ

 ِ َّ َُِنَنْ ِِ� ن بُۡا
َ
ََ  �آّاُ�ۡم َ ُُ ِ ُ�ۡرُِ�ََن ٱسّر ِّ َ

ۡۡ َّ ٱ ِ َِ َُٞ�م  ََقَۡد َ�َفُرَنْ َِِما َ�ا 
ََّدةِ  ُِم ِِ�سَۡم ََن نَِ�ۡ  �ُُِ � ِِ َٞ َمۡرَوا ا  َۡ ِ ََٱِۡ�  ِِ يِي َُ بٗدن ِ�  َٰ نُ�ۡم َلرَۡ�ُ�ۡم ِ�

َُ ۡم نِن  ُُ ِ َِ ََ
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يِيمِ  َّ َٞ ٱس ََن  َُ ۡد َوّم  َّ ََ ۡم  ُُ َِن  ُِ ّ َ�ۡفَعۡل ََ ََ ۡعلَنُ�ۡمإ 
َ
ا  َ ََ ََ ۡلَفۡيُ�ۡم 

َ
ۡعلَُم َِِما  َ

َ
و َ تَا
َ
ن ََ ﴾ 
 ]١: الجرة المتَنة[

 Này hỡi những người có đức tin! Chớ lấy kẻ thù của TA 
và của các ngươi làm bạn. Các ngươi bày tỏ thiện cảm với 
chúng trong khi chúng đã phủ nhận Sự Thật đã đến với 
các ngươi. Chúng đã trục xuất Thiên Sứ của Allah và các 
ngươi chỉ vì các ngươi tin tưởng nơi Allah, Thượng Đế của 
các ngươi. Nếu các ngươi ra đi để chiến đấu vì con đường 
Chính đạo của TA và để tìm sự hài lòng của TA về các 
ngươi thì các ngươi chớ lấy chúng làm bạn. Các ngươi đã 
âm thầm bày tỏ thiện cảm với chúng và TA đã biết rõ 
những gì các ngươi giấu giếm và những gì các ngươi bộc 
lộ. Và ai trong các ngươi làm điều đó thì chắc chắn đã đi 
lạc rất xa khỏi Chính Đạo. (Chương 9 – Attawbah, câu 1). 

Phái Sunnah & Jama’ah phân nhân loại trong vấn đề 
kết thân và thù hằn thành ba nhóm người:  

Nhóm người thứ nhất: Những người đáng được kết 
thân một cách hoàn toàn, họ là những người có đức tin, họ 
tin tưởng Allah và Thiên sứ của Ngài, họ luôn thành tâm chấp 
hành các điều luật tôn giáo vì Allah. Ngài phán: 

ََٱّنِ  ﴿ َُ�ُأ  ُُ ََ ََ  ُ َّ ُم ٱ ُُ  �ِ ََ ُ�ۡابََُن نِّ�َما  ََ ةَ  َب ِّيُمََن ٱسّصلَ َّ آُ ْ ٱّنِآ ُنَن ََ ن َٞ  َّ آ
ُِعََن  ۡم َ�َب ُُ ََ ةَ  َب ََ َّ ِ  ٥ٱس َّ ََۡب ٱ ُنَنْ فَإِّن ِح ََ ن َٞ  َّ ََٱّنِآ ََ�ُأ  ُُ ََ ََ  َ َّ ّ  ٱ ََ �َ�َ ّ ََ ََ

ََُۡن  ُم ٱۡلَ�بلِ  ]٥٦، ٥٥: الجرة الائدة[ ﴾ ٥ُُ

Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các ngươi chỉ là Allah và Sứ 
giả của Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo 
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dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah và cúi đầu thần phục 
(Allah); và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài 
và những ai có đức tin thì họ là đảng phái của Allah; họ sẽ 
là những người chiến thắng vẻ vang. (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 55, 56). 

Nhóm thứ hai: Nhóm người đáng được kết thân về 
phương diện và không can hệ trong một phượng diện 
khác: chẳng hạn như người Muslim làm điều tội lỗi, bỏ bê 
một số bổn phận tôn giáo, làm những điều Haram nhưng chưa 
đến mức Kufr. Họ là những người cần đến sự khuyên răn đồng 
thời phải ra sức phản đối việc làm tội lỗi và sai trái của họ, 
không được im lặng trước việc làm sai trái của họ mà phải phê 
bình, kêu gọi nhắc nhở  họ làm điều tốt và ngăn cản họ làm 
điều xấu, phải có sự trừng phạt và khích lệ và hãy để cho họ 
cơ hội sám hối về việc sai trái của họ. Như có một hadith được 
ghi lại rằng Nabi  đã trừng phạt Abdullah bin Hamad về 
việc ông ta uống rượu, khi ông được đưa đến gặp Thiên sứ  
thì một số vị Sahabah buông lời chửi rủa ông thì Người  
nói: 

َعنُ  «
ْ
َ  اهللاَ  ّب ُُ   هُ ُه إ ًو جْ َن تَل

َ
 .رااه الراري » َارَُالجَ

“Các ngươi đừng chửi rủa y, bởi quả thật y yêu thương 
Allah và Thiên sứ của Allah” (Albukhari). Người không cho 
phép xúc phạm ông mặc dù phải trừng phạt cho tội lỗi của 
ông. 

Nhóm thứ ba: Những người hoàn toàn không nên 
can hệ với họ. 
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Đó là những người thờ đa thần, những kẻ vô đức tin, 
từ Do thái, Thiên Chúa, Majus (tôn giáo thờ lửa) hay những kẻ 
vô đạo hoặc những kẻ thờ bụt tượng, và điều luật này cũng 
được áp dụng với những việc làm mang tính chất vô đức tin 
của những người Muslim như Du-a (cầu nguyện, khấn vái) 
đến ai (vật) ngoài Allah, hoặc phó thác cho ai (vật) khác ngoài 
Ngài, hoặc xúc phạm Allah và Thiên sứ của Ngài hay xúc 
phạm tôn giáo của Ngài, hoặc tách tôn giáo khỏi cuộc sống với 
quan niệm rằng tôn giáo không thích hợp cho thời đại này, ... – 
sau khi đã hiểu rõ được giáo luật của Islam – . Cho nên, người 
Muslim phải chiến đấu với họ, phải ngăn cản họ và không bỏ 
mặc họ tùy thích phá hoại trên trái đất. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ َِۡئ ََ ّنُمإ  َُ ۡم َ� ُُ ب ٰ ََ
ۡ
أ ََ ََ ُِۡمإ  ََٱۡغلُۡ  َعلَۡي بفَِِّ�  ََ ََٱسُۡم  ََ ّفا ُِ ِِد ٱۡل ِّ  َ�ُب ا ٱَّ َُ  �

َ
ّ  ََ

 ]٩: الجرة الَر�م[ ﴾ ٩ٱسَۡمِصُ� 

Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy chiến đấu chống những kẻ 
không có đức tin và những kẻ giả tạo đức tin (Munafiq) và 
hãy nghiêm khắc với chúng, bởi vì nơi ở của chúng là Hỏa 
Ngục và là một trạm đến cuối cùng tồi tệ nhất. (Chương 
66 – Attahrim, câu 9). 

﴿  َۡ ََٱۡ�َ  ِ َّ َُِنََن ِِ� ا آُۡا َٗ َۡ  َ�ُِد قَ
َّ َۡ َ س ََ ََ�ُأ  ُُ ََ ََ  َ َّ ّۡ َحا ّد ٱ ََ ََن  ن د  ََ َِ ٱ�ِلرِ آُ

ۡمإ  ُُ َۡ َعِقَ�َب
َ
ۡم َ ُُ بَ� َۡ نِۡلَ�

َ
ۡم َ ُُ َٞ ۡ�َنا 

َ
َۡ ن
َ
ۡم َ ُُ َٞ َٞنَِا  َ نْ   ]٢٢: الجرة الِادلة[ ﴾َ�تُ

Ngươi sẽ không tìm thấy một đám người nào đã có đức 
tin nơi Allah và Ngày Sau lại kết thân với những ai là 
người chống đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu rằng đó là 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

163 

cha mẹ, con cái, anh em, hay bà con ruột thịt của họ đi 
chăng nữa.  (Chương 58 – Al-Mujadalah, câu 22). 

Phái Sunnah & Jama’ah thấy rằng việc kết thân vì 
Allah có những bổn phận mà người Muslim cần phải thực hiện 
chúng, tiêu biểu: 

 Di cư khỏi vùng đất của những kẻ vô đức tin đến với 
vùng đất của những người Muslim, ngoại trừ những ai bất lực 
trước điều đó cũng như những ai không có khả năng di cư do 
các nguyên nhân chính đáng theo giáo luật. 

 Giúp đỡ và ủng hộ những người Muslim, hỗ trợ giúp 
đỡ họ bằng sức lực, trí lực, và tài sản cũng như tiếng nói, luôn 
hòa cùng với họ trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn. 

 Yêu thương những người Muslim giống như yêu 
thương bản thân mình, mong muốn điều tốt đẹp cũng như 
mong muốn xua tan điều xấu cho họ, không khinh thường và 
miệt thị họ, luôn duy trì việc hội đàm, bàn bạc, thảo luận với 
họ trong tình yêu thương và đoàn kết. 

 Thực hiện các bổn phận và nghĩa vụ đối với họ như 
thăm viếng người bệnh, tham gia an táng và tiễn đưa người 
chết đến nơi chôn cất, xót thương cho họ, cầu nguyện cho họ, 
chào Salam đến họ, không gian lận và lường gạt họ trong giáo 
tế và cư xử, không ăn đồng tiền và tài sản của họ một cách bất 
chính. 

 Không thăm dò và theo dõi nhằm moi móc thông tin 
và những điều bí mật của họ để cung cấp cho kẻ thù của họ, 
phải ngăn cản điều gây hại đến họ và luôn tiếp tay cải thiện 
cuộc sống cũng như hoạt động của họ. 
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 Hội nhập cùng với các tập thể xả hội Muslim, không 
chia rẽ và cô lập với họ, phải tương trợ và góp sức với họ 
trong việc hành thiện và kính sợ Allah, góp sức với họ chung 
tay kêu gọi làm việc tốt và ngăn cản điều xấu. 

Phái Sunnah & Jama’ah thấy rằng việc không kết 
thân vì Allah qua các điều tiêu biểu sau đây: 

 Ghét sự đa thần, sự vô đức tin và sẵn sàn thù địch với 
chúng. 

 Không nhận những người vô đức tin làm người bảo hộ 
và hết lòng yêu thương họ, phải chống đối với họ dù đó là bà 
con thân thuộc. 

 Rời bỏ vùng đất của những người vô đức tin, không 
du hành đến đó trừ trường hợp cần thiết với khả năng thể hiện 
các biểu hiệu của tôn giáo. 

 Không bắt chước những gì thuộc đặc điểm riêng biệt 
của họ trong đời cũng như trong đạo, trong đạo chẳng hạn như 
các nghi lễ hành đạo và thờ phượng, trong đời chẳng hạn như 
ăn, uống, mặc và những sinh hoạt cũng như những thói quen, 
thông tục của họ, và những gì không được phổ biến trong cộng 
đồng Muslim. Sự bắt chước họ là biểu hiện của tình yêu và sự 
kết thân đối với họ, và tình yêu ở trong lòng đều được biểu 
hiện bằng sự bắt chước ở vẻ bề ngoài. 

 Không ủng hộ và giúp đỡ những kẻ vô đức tin, không 
ca tụng họ, không trợ giúp và tiếp tay họ chống lại những 
người Muslim trừ trường hợp cần thiết. 

 Không tham gia lễ hội và ăn mừng cùng với họ, không 
chúc tụng họ, không tôn vinh họ và ca ngợi họ. 
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 Không cầu xin tha thứ cho họ và cũng không cầu xin 
Allah thương xót họ. 

 Không nịnh hót, cung kính và khép nép trước tôn giáo 
của họ. 

 Không để họ xét xử hoặc hài lòng với điều luật của 
họ, không tuân thủ theo họ trong tất cả mọi vụ việc, bởi lẽ theo 
họ có nghĩa là bỏ giáo luật của Allah và Thiên sứ của Ngài. 

 Không mở lời chào họ bằng lời chào của Islam 
“Assalamualaykum!”. 

 Nền tảng thứ sáu: Tin vào sự cao quý và hồng phúc 
của những Wali (người ngoan đạo và hết lòng kính sợ 
Allah). 

Một trong các nền tảng giáo lý của phái Salaf Saleh – 
phái Sunnah & Jama’ah là tin vào sự hồng phúc cũng như sự 
cao quý của các vị Wali(46). Hồng phúc muốn nói ở đây là 
                                                           
(46) Hồng phúc của các vị Wali là những điều siêu thường được Allah 
ban cho một số vị ngoan đạo nhưng không phải là phép mầu để nói 
lến sứ mạng Nabi, Allah thể hiện những điều siêu thường này trên 
tay của một số bầy tôi ngoan đạo của Ngài, những ai đã luôn thi 
hành theo các giáo luật của Ngài. Quả thật, những điều siêu thường 
này đã xảy ra trong các cộng đồng thời trước như trong chương Al-
Kahf và những chương khác, trong cộng đồng này ở thời của các vị 
Sahabah và Tabieen chẳng hạn sự kiện “Ya Sariyah Al-Jabal” trong 
thời của Umar bin Al-Khattab, và  nhiều sự kiện siêu thường khác. 
Trong các cuốn sách Sunnan Sahih cũng có nói nhiều chứng tích về 
các đặc ân mà Allah đã ban phù hộ và ban cho các bầy tôi ngoan đạo 
của Ngài, và những đặc ân siêu thường này vẫn có và tồn tại mãi 
theo ý muốn của Allah. Nhiều điều siêu thường của những các vị 
Wali thực chất là phép mầu của các vị Nabi bởi những đặc ân siêu 
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thường không xảy ra đối với một ai trừ phi người đó luôn tuân theo 
đường lối Nabi của y. 
Và những gì mà Allah ban cho người bề tôi của Ngài từ việc mở 
mang kiến thức tôn giáo là hồng phúc tốt đẹp và vĩ đại hơn tất cả các 
điều siêu thường mà chúng ta được nghe và được nhìn thấy. Và nếu 
một số người Muslim không có được những đặc ân siêu thường thì 
điều đó không nói lên rằng đức tin Iman của họ yếu kém bởi lẽ 
những đặc ân siêu thường thường xảy do những nguyên nhân nào đó, 
chẳng hạn vì để tăng cường đức tin Iman của người bề tôi. Và việc 
tin rằng đó là đặc ân siều thường phải hội đủ các yếu tố: không đi 
ngược lại với giáo luật, không phải là cơ sở tôn giáo, chỉ dành cho 
người còn sống và chỉ xảy ra trong trường hợp cần thiết. Nếu mất đi 
một trong các yếu tố đó thì đó không phải là đặc ân siêu thường mà 
là sự ảo tưởng viển vông do tưởng tượng của bản thân hoặc do sự 
bày vẽ của Shaytan. Giáo luật không không khẳng định cũng không 
phủ nhận vấn đề được ban đặc ân siêu thường. Nếu một người 
Muslim thực sự được ban cho đặc ân siêu thường vì hồng phúc của 
việc ngoan đạo và kính sợ Allah thì y nên thầm tạ ơn Allah thật 
nhiều về ân phúc mà Ngài ban cho y, y nên giữ kín sự việc và đừng 
lấy đó để làm phương tiện cho việc kiêu hãnh, tự hào trước mọi 
người bởi điều đó sẽ dẫn y vào ngõ cụt của sự hủy diệt. 
Chúng ta hãy biết rằng những vị Wali của Allah có những thuộc tính 
và đặc điểm được Allah nói đến trong Kinh sách của Ngài ở nhiều 
câu Kinh khác nhau được tập hợp trong chương Al-Furqan từ câu 63 
đến câu 74, và cũng được nói đến trong nhiều Hadith. Và tiêu biểu 
cho các thuộc tính và đặc điểm của họ: tin tưởng nơi Allah, tin nơi 
các Thiên thần của Ngài, tin các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên sứ 
của Ngài, tin ở Ngày Sau, tin vào sự tiền định tốt xấu, kính sợ Allah, 
làm theo Sunnah, chuẩn bị cho Ngày quay về trình điện Allah, yêu 
thương vì Allah và thù ghét vì Ngài, thường xuyên tụng niệm Allah, 
họ bước đi trên mặt đất với dáng điệu khiêm nhường và từ tốn, khi 
nói với những người thiếu hiểu biết thì họ chỉ nói lời bằng an, họ 
thức khuya cầu nguyện và cúi đầu quỳ lạy, họ thường cầu xin Allah 
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những gì siêu thường được Allah, Đấng Tối Cao ban thưởng 
cho một số vị ngoan đạo, như đã được biết trong Qur’an và 
Sunnah.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

تََُن  ﴿ ََ ۡ َۡ ۡم  ُُ  ََ ََ ُِۡم  ٌَۡف َعلَۡي ََ َل  ِ َّ َٞ ٱ ِ�َا  َۡ
َ
ََ  نِّن َ

َ
َنْ  ٦ن َ�تُ ََ ُنَنْ  ََ َٞن  َّ ٱّنِآ

ََن  ُّ �ّ�َ٦  ََ ِ بس َٰ ِإ  َّ َِ ٱ ب َٰ ِ َِ ِ ِۡۡدآَم ل ََ َب  �ِ ِِ ٱ�ِلَرة ََ ۡ�َيا  ةِ ٱ�  َب ََي
ۡۡ ٰب ِ� ٱ َ ۡۡ ُم ٱۡليُ ُُ َ س

ُج ٱۡلَعِظيُم ُُ  َۡ  ]٦٤ - ٦٢: الجرة يجَْ[ ﴾ ٦ََ ٱۡلَف

Chẳng phải những vị Wali của Allah sẽ không lo sợ cũng 
sẽ không buồn phiền. Họ là những người tin tưởng nơi 
Ngài và ngoan đạo. Họ sẽ được báo tin mừng ở đời này và 
ở Đời Sau. Không có gì thay đổi trong các lời phán của 
Allah, đó là một sự thành tựu vĩ đại. (Chương 10 – Yunus, 
câu 62 – 64). 

Nabi  nói: 

»   ِ َقْد آَلًْتُه ب الَْر
ََ  
و
َا  ُ  َ�ُقجُل َمْن َعَدى ل  َا

َ
َََعال ََبَارََك َا رااه  »إ   اَهللا 

 .الراري

                                                                                                           
nói: lạy Thượng Đế của bầy tôi xin Ngài hãy cứu rỗi bầy tôi khỏi 
Hỏa Ngục, và khi họ bố thí và chi dùng tài sản thì họ không phung 
phí cũng không keo kiệt, họ không cầu xin khấn vái ai (vật) khác 
ngoài Allah, họ không giết bất cứ một sinh mạng mà Allah đã 
nghiêm cấm trừ phi vì chân lý, họ không làm chuyện Zina, họ không 
làm chứng và cho lời khai giả, ... 
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“Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Người 
nào thù địch với người Wali của TA thì TA sẽ gây chiến với 
y” (Albukhari). 

Tuy nhiên, phái Sunnah & Jama’ah có những tiêu 
chuẩn hợp giáo luật trong niềm tin về những đặc ân siêu 
thường. Không phải tất cả mọi điều siêu thường đều là đặc ân, 
nó có thể là một sự xúi giục hay một trò lừa bịp hoặc do các 
hành vi tà thuật của thầy bùa, những tên Shaytan và những kẻ 
dối trá. 

Giữa đặc ân và trò lừa bịp luôn có sự khác biệt rất rõ 
ràng: 

 Đặc ân: là từ nơi Allah, nguyên nhân là do tuân lệnh 
Ngài, nó là một phần thưởng đặc biệt dành cho những người 
bề tôi ngay chính kính sợ Allah, Ngài phán: 

ََن  ﴿ ُّ َّ ٱسُۡمّ� ِ ُُهُأ  ن ِ�َا  َۡ
َ
َٞهُأ إ نِۡن َ ِ�َا  َۡ

َ
َ نْ َ ا َ�تُ ََ  ]٣٤: الجرة األًفال[ ﴾ ََ

và chúng cũng không phải là những người Wali của Ngài. 
Quả thật, chỉ những người ngay chính sợ Allah mới là 
những người Wali của Ngài. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 
34). 

 Trò lừa bịp: là việc làm của Shaytan, nguyên nhân của 
nó là do những hành vi vô đức tin và tội lỗi, đây là việc làm 
đặc biệt của những kẻ lệch lạc. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َُحََن  ﴿ ُ�َ �َ ِِ ِ�َا  �ّن ٱسّقَ�ب َۡ
َ
َ  ََ ِ ُِمۡ ن ِ ُِ�ََن  � ۡۡ ۡم سَُم ُُ ۡم نِتّ ُُ َمۡعُ�ُمَ

َ
 ﴾١�ۡن َ

 ]١٢١: الجرة األًعاو[



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

169 

Và quả thật, những tên Shaytan, chúng truyền cảm lời 
xúi giục vào bạn bè của chúng. Và nếu các ngươi nghe theo 
chúng thì sẽ trở thành những người thờ đa thần. (Chương 
6 – Al-An’am, câu 121). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng trên thế gian có sự 
tồn tại của bùa thuật và các thầy bùa. Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

َحَرةُ فَلَّما �َ  ﴿ َّ َٞ ٱس  ]٨٠: الجرة يجَْ[ ﴾ ا 

Bởi thế, khi các nhà phù thủy đến trình diện ... (Chương 
10 – Yunus, câu 80). 

ۡحر� َعِظي�ٖ  ﴿ َِ ِ � َُٞ  ]116: الجرة األعرا [ ﴾ ١ َََ�ا 

và đã làm cho họ khiếp đãm trước trò ma thuật vĩ đại 
đó. (Chương 7 – Al-Araf, câu 115, 116). 

﴿  ّّ ُِ ب ََ ََ  ُّ ب َٰ لَۡي ُُ ا َ�َفَر  ََ ۡحرَ  ََ ِ َِ َ� َ�َفُرَنْ ُ�َعِلُِمََن ٱَّاَس ٱس ِِ  ﴾ ٱسّقَ�ب
 ]١٠٢: الجرة القرة[

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). 

Tuy nhiên, những tên phù thủy hay thầy bùa sẽ không 
thể hại được bất cứ ai với trò ma thuật và bùa ngải của chúng 
ngoại trừ Allah cho phép. Ngài phán: 

ِإ  ﴿ َّ ُِۡن ٱ ِ  �ِإ
َّ ِ َحد� ن

َ
َ ّۡ َِ   ِِِِ َّ �ِ َِ ا  َۡ ِ م ِ ُُ ا  ََ ۡمإ  ََ ُُ ََ آَنَفُع ََ ۡم  ُُ  ُۡ ا آَ ََ َ�َ�َعّلُمََن  ََ

 ]١٠٢: القرة الجرة[ ﴾ 
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Và họ (những người làm bùa thuật) không hại được ai 
ngoài trừ có phép của Allah. Và họ chỉ học hỏi những điều 
làm thiệt thân họ chứ không mang lợi cho họ. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 102). 

Và ai tin rằng ma thuật và bùa ngải gây hại hoặc mang 
lại điều lợi không cần sự cho phép của Allah thì người đó là kẻ 
vô đức tin – Kafir; và ai cho rằng được phép sử dụng ma thuật 
và bùa ngải thì phải giết chết y, bởi tất cả những người 
Muslim đều đồng thuận trên việc nghiêm cấm sử dụng và 
hành nghề ma thuật và bùa ngải, người hành nghề ma thuật và 
bùa ngải được phép quay về sám hối, nếu y sám hối thì thôi 
còn không thì phải lấy cái đầu của y xuống khỏi cơ thể. 

Và một trong các nền tảng giáo lý của phái Sunnah & 
Jama’ah là tin vào những giấc mơ đúng thực, đấy là một phần 
của sứ mạng Nabi, và những giấc mơ chân thật của những 
người ngoan đạo đều là sự thật. Allah, Đấng Tối Cao phán:  

إ  ﴿ ا بُۡاَمُر ََ َعۡم  َۡ َِ ٱ َِ
َ
ّ  ََ إ قَاَ   ٰب َُن بََر ا ََ ََ فَ�تُظۡر  ُ َِ ُۡ

َ
َ  َِِ

َ
َِ ن ٰب ِ� ٱسَۡمَنا ََ

َ
َ  َِِ ِ ن

َِ  نِ  َ�ِجُد َُ َّ �ِ ِۡ ب ّّ َّ ٱل َِ  ُ َّ َٞ ٱ ا  ََ  ]١٠٢: الجرة صافا [ ﴾ ١ن 

Quả thật, cha thấy trong mộng rằng cha phải giết tế con. 
Thế con nghĩ sao? (Isma’il) đáp: “Thưa cha, cha cứ làm 
theo lệnh truyền, Insha-Allah rồi cha sẽ thấy con là một 
đứa con kiên nhẫn và chịu đựng.” (Chương 37 – Saaffat, 
câu 102). 

Nabi  nói: 

َن اَّ  « ا جو بُ لَْم َ�بَْي م   ْ  الشَ
و
 »ة  إ ن
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“Nabi sẽ không được cử đến nữa mà còn lại chỉ là những sự 
báo tin mừng thôi”. Các vị Sahabah hỏi: Những sự báo tin 
mừng là gì vậy thưa Thiên sứ của Allah? Người nói: 

َ ا الصو �َ ؤْ لرّ اَ  «  .رااه الراري » ةُ ال 

“Những giấc mơ chân thật” (Albukhari). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng Allah, Đấng Tối 
Cao đã tạo ra những tên Shaytan từ loài Jinn để xúi bẩy và 
quấy nhiễu con cháu của Adam. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َُحََن  ﴿ ُ�َ �َ ِِ ِ�َا  �ّن ٱسّقَ�ب َۡ
َ
َ  ََ ِ ُِمۡ ن ِ ُِ�ََن  � ۡۡ ۡم سَُم ُُ ۡم نِتّ ُُ َمۡعُ�ُمَ

َ
 ﴾١�ۡن َ

 ]١٢١: الجرة األًعاو[

Và quả thật, những tên Shaytan, chúng truyền cảm lời 
xúi giục vào bạn bè của chúng. Và nếu các ngươi nghe theo 
chúng thì sẽ trở thành những người thờ đa thần. (Chương 
6 – Al-An’am, câu 121). 

Và rằng Allah cho chúng quyền năng quấy nhiễu đối 
với người bề tôi nào Ngài muốn thông qua sự sáng suốt của 
Ngài. Ngài phán: 

﴿  ََ ۡع َِ �َ ُۡ ِّ ٱ ََ َ�ۡفَِۡج  ُۡ ٱ ََ ََ ِ ب َۡ م َِِص ُُ �ۡ  َِۡن
َ
َ ََ ََ ََِ�لِ ََ  ََ ُِم ِ�َۡيلِ َۡ َعلَۡي لِ

ن  َۚ َّ ُغُرَ ِ ُّ ن ُم ٱسّقۡيَ�ب ُُ ا آَعُِد ََ ََ ۡمإ  ُُ ََِعۡد بِد  ََ َۡ
َ
ََٱۡ� بِ   �َ َۡ

َ
ۡم ِ� ٱۡ� ُُ اَِۡ� ََ ََ٦ ﴾  

 ]٦٤: الجرة اإل اء[

Tùy khả năng của ngươi (Shaytan), hãy lôi cuốn và cám 
dỗ những ai trong bọn chúng bằng cách dùng âm thanh 
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quyến rũ của ngươi và ngươi hãy vận dụng cả kỵ binh lẫn 
bộ binh của ngươi tấn công chúng, và ngươi hãy nhập vào 
tài sản và con cái của chúng và hứa hẹn với chúng. Tuy 
nhiên, Shaytan chỉ hứa với chúng một cách mánh khóe lừa 
bịp. (Chương 17 – Al-Isra, câu 64). 

Và Allah sẽ bảo vệ khỏi âm mưu và quỷ kế của các 
tên Shaytan người nào Ngài muốn trong số các bầy tôi của 
Ngài. Ngài phán: 

ََُن  ﴿ َّ ََ ُِۡم َ�َ� ِ َِ ََ ب 
َ�َََ ُنَنْ  ََ ن َٞ  َّ ٌّ َ�َ ٱّنِآ ۡلَ�ب ُُ ََ َ�ُأ  ۡۡ أ لَ ُِ ۡلَ�ب  ٩نِتّ ُُ أ نِّ�َما  ُِ ُن

 َّ ََٱّنِآ أ  ُِ تَ َۡ ّل ََ �َ�َ َّ ُِ�ََن  َ�َ ٱّنِآ ۡۡ م ِِِِ  ُم  ]١٠٠ ،٩٩: الجرة اََ [ ﴾ ١ُُ

Quả thật, nó (Shaytan) không có quyền đối với những ai 
có đức tin và luôn phó thác cho Thượng Đế của họ. Nó chỉ 
có quyền đối với những ai nhận lấy nó làm kẻ bảo hộ và 
những ai tổ hợp thần linh cùng với Ngài. (Chương 16 – 
Annahl, câu 99, 100). 

 Nền tảng thứ bảy: Đường lối của phái Sunnah & 
Jama’ah trong hội thảo và lý luận 

Một trong các nền tảng giáo lý của phái Salaf Saleh – 
phái Sunnah & Jama’ah là đường lối của họ trong việc hội 
thảo và lý luận luôn dựa trên những gì đến từ Kinh sách của 
Allah (Qur’an) và những gì được xác thực là đến từ Sunnah 
của Nabi  thầm kín hay công khai. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ّٖ َِ ا َ�َن سُِمۡا ََ َُن قَ  ََ ِ ََِنة� ن ََ ُمۡا َِ�َةُ ََ َۡ ُم ٱ ُُ َ ََن س ُُ ن آَ
َ
ۡمۚرن َ

َ
َُ�ُأ  َ ُُ ََ ََ  ُ َّ َ� ٱ

ۡد َوّم َوَ�بٗ�  َّ ََ ََ�ُأ  ُُ ََ ََ  َ َّ ّ َ�ۡعِ  ٱ ََ ََ ۡمرُِِۡمۗ 
َ
َ ّۡ ِۡۡنٗ َِ  َ الجرة [ ﴾ ٣ا  

 ]٣٦: األسزاِ

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 Thiên sứ của Ngài thì quả thật 
y đã công khai lầm lạc. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 36). 

Nabi  nói: 

ن   «
ْمَر�ْ
َ
َ يُ�م ه ُب 

ْ
ماأ لَْن تَ  تََرُ  ْ ْم ب 

ْكتُ لجا ما تَمسو َ  :  ا  َِ اهللا اَالنَة رَُالج   »ك تا
 ".الشَة"اصََه األلاِ ف " الستدرك"أ رااه الا�م ف )١٦٦١(مالَ الامو 

“Ta đã để lại cho các ngươi hai thứ, nếu các ngươi giữ chặt 
hai thứ đó thì các ngươi sẽ không bao giờ lầm lạc, đó là 
Kinh sách của Allah (Qur’an) và Sunnah Thiên sứ của 
Ngài” (Malik Al-Jami’a (1661), Al-Hakim trong Al-Mustadrik và 
được Albani xác nhận trong Al-Mishkah). 

Phái Sunnah & Jama’ah không nói Kinh sách của 
Allah rồi đến Sunnah của Thiên sứ  mà họ nói Kinh sách 
của Allah và Sunnah của Thiên sứ  song hành với nhau bởi 
lẽ Sunnah đi đôi với Kinh sách của Allah vì Allah đã sắc lệnh 
bảo phải tuân thủ và phục tùng Thiên sứ của Ngài , hơn nữa 
Sunnah của Người  là sự giảng giải ý nghĩa và hàm ý của 
Allah. 
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Sau đó, phái Sunnah & Jama’ah đi theo những gì 
mà các vị Sahabah từ những người Muhajir và những người 
Ansar nói chung, đặc biệt là các vị Khalif chính trưc. Nabi  
đã dặn dò rằng phải đặc biệt đi theo các vị Khalif chính trực, 
kế đến là đi theo những ai đi theo bước đường của họ ở thời kỳ 
đầu ân phúc, Người  nói: 

ي َ� الراشدين َعلَيْ�ْم َ ُسِت « د  ْْ َََمسُكجا بْا أ اَُالنة  اْلََفاء  ال أ اََعاجا  ؛ 
ذ   ا باَجا�  َْ

 ُ�َْدثَة ب ْدَعة أ َا� ياُ�ْم َاُ�َْدثا  األُمجر   علَيْ
 ب ْدَعةو  ؛ فِ   ُمَ

ُُ أ َا
 .)٩٥(أ الار� القدمة )٤٦٠٧(دااد  رااه هبج » َقَملة

“Các ngươi hãy giữ lấy Sunnah của Ta, Sunnah của các vị 
Khalif chính trực được hướng dẫn sau Ta, các ngươi hãy 
bám chặt lấy nó, hãy cắn chặt lấy nó bằng những chiếc răng 
hàm của các ngươi, và các ngươi hãy tránh xa những điều 
cải biên đổi mới, bởi quả thật tất cả mọi sự đổi mới cải biên 
đều là việc làm Bid’ah, và mọi điều Bid’ah đều lệch lạc” 
(Abu Dawood: (4607), Adda-rami Al-Muqaddamah (95)). 

Và theo lẽ trên nên cái để phái Sunnah quay trở về khi 
có sự tranh luận và bất đồng quan điểm chính là Qur’an và 
Sunnah của Thiên sứ . 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

ِمي ﴿
َ
َ ْ َ ن ُن ََ ن َٞ  َّ ا ٱّنِآ َُ  �

َ
ّ ۡمإ فَإِن ََ  ُُ َِن ۡمرِ 

َ
َِ ٱۡ� َْ

ُ
َ ََ   ََ ُُ ْ ٱسّر َن ِميُع

َ
َ ََ  َ َّ ْ ٱ ُعَن

 ٖٞ ۡ ََ ََۡ�ُ�ۡم ِ�  ب ََ ََ ٱ بَ ِ َهُ ن ََٱسرّ فَُرد   ِ َِ ٱ�ِلِر� َّ َۡ ََٱۡ�َ  ِ َّ َُِنََن ِِ� نُ�ۡم بُۡا َُ َِ  نِن  ُُ
ََ َلۡ�ۖ  ِ بس َٰ  �ۚ�َِ

ۡ
ُّ بَأ ََ ۡح

َ
َ  ]٥٩: الجرة الِساء[ ﴾ ٥ََ
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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). 

Và các vị Sahabah của Thiên sứ  chính là nguồn 
tham khảo của phái Sunnah & Jama’ah trong việc tìm hiểu 
Qur’an và Sunnah. 

Đối với họ không có bất cứ một điều gì mâu thuẫn từ 
Qur’an và Sunnah Sahih cả, họ không dùng sự suy luận, sự 
khám phá, câu nói của giáo sư uyên bác hay lời nói của Imam 
để nghịch lại với Qur’an và Sunnah bởi lẽ Thiên sứ đã hoàn tất 
tôn giáo lúc Người  còn sinh thời.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡم تِعۡ  ﴿ ُُ َُ َعلَۡي ۡبَمۡم
َ
ن ََ ۡم  ُُ ۡم دِآَن ُُ َُ لَ ۡ�َمۡل

َ
َ ََ َۡ ُم ٱۡ�َ ُُ َُ لَ ََِوي ََ  َِ َم
بَم دِآنٗ  �َ ُۡ ِ

ۡۡ إ ٱ  ]٣: الجرة الائدة[ ﴾  ا

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi 
tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của 
TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo 
cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3). 
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Phái Sunnah & Jama’ah không ưu tiên lời nói của 
bất cứ ai trong nhân loại trước lời phán của Allah và lời của 
Thiên sứ . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِ�َِ ُُ ََ ََ  ِ َّ ُمَنْ َ�ۡ�َ آََدِي ٱ ِدِ َّ ََ ُب ُنَنْ  ََ ن َٞ  َّ ا ٱّنِآ َُ  �
َ
ّ  ََ َ َّ إ نِّن ٱ َ َّ َنْ ٱ ُّ ََٱّب  إ 

ِميٌع َعلِيۖم   ]١: الجرة الِرا [ ﴾  ١َُ

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

Họ ý thức được rằng việc qua mặt Allah và Thiên sứ 
của Ngài  bằng những lời nói không có kiến thức là một 
việc làm của Shaytan. 

Đối với họ, trí tuệ đúng đắn là trí tuệ tương đồng với 
những lời di huấn được truyền tải chính xác, còn khi có sự 
nghi ngờ thì họ ưu tiên những lời di huấn bỏ qua sự nghi ngờ, 
bởi vì những lời di huấn được truyền tải không đến bởi những 
điều làm trí tuệ khó chấp nhận mà nó đến bởi những điều giải 
phóng các trí tuệ, cho nên trí tuệ phải tin tưởng những lời di 
huấn được truyền tải đến về tất cả mọi sự việc, không có sự 
ngược lại. 

Họ không hạn chế nhiệm vụ của trí tuệ bởi đối với họ 
nó là trọng tâm của việc gánh chịu trách nhiệm, tuy nhiên, họ 
nói: quả thật trí tuệ không được đi trước giáo luật, nếu không, 
các vị Thiên sứ sẽ trở nên vô ích với nhân loại. Do đó, phải 
tuyệt đối đi theo sự chỉ đạo của Nabi . 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََۡع  ﴿ ِّ ٱّب  ِمّم
َوم 

َ
َ ّۡ ََ ََ ۡمإ  ُُ َٞ ن  ََ ُۡ

َ
ّ�َما آَّبُِۡعََن َ

َ
ََ فَ�ۡعلَۡم ن َ ْ س َُۡن َ�ِجي َۡ َ فَإِن ّلۡم َ

 ُِ ب ٰ ََ دٗ َُ ُُ  ِ�ۡ َۡ ِ َّ ٱٰ ِ ِ بلِِمَ� َِ َّ ََ ٱل َۡ َّ ِدي ٱۡل ُۡ �َ ََ  َ َّ ِإ نِّن ٱ الجرة [ ﴾ ٥َّ
 ]٥٠: القصن

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). 

Phái Sunnah & Jama’ah chỉ nhận lấy sau Qur’an và 
Sunnah những gì được tất cả giới học giả trong cộng đồng 
đồng thuận và thống nhất. Nabi  có nói: 

  إ  و  «
َ
 اَهللا ن

ُ
َْمُو ه َُ ْ مو   َ  ت  َ  وَ مَ  أ َاَ�ُد اهللا    َقَملَةو ََ

ْ
َمْن َشذو َشذو ف أ اَ  اَعة  مَ ال

َو   ).٢١٦٧(التمذي  »ار  ا

“Quả thật, Allah không tập hợp cộng đồng tín đồ của Ta 
trên điều lệch lạc, và cánh tay của Allah luôn ở cùng với tập 
thể, và người nào cô lập thì sẽ một thân một mình trong Hỏa 
Ngục.” (Tirmizhi: 2167). 

Như vậy, cộng đồng này được bảo vệ khỏi điều sai trái 
qua sự thống nhất của tập thể, và họ không được phép tập hợp 
trên sự việc gạt bỏ điều chân lý. 

Và họ cho rằng sự không mắc sai lầm trong tôn giáo là 
điều chỉ có ở một mình Thiên sứ của Allah , và họ thấy 
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rằng việc Ijtihad(47) như là một ẩn lệnh của giáo lý Islam trong 
trường hợp cần thiết, tuy nhiên, họ không hề cuồng tín đi theo 
một quan điểm hay ý kiến của một ai đó trừ phi lời nói của 
người đó đồng thuận với Qur’an và Sunnah, và họ đều cho 
rằng quả thật những học giả Ijtihad có sai và có đúng, nếu 
đúng thì được hai ân phước: ân phước của việc Ijtihad và ân 
phước đã tìm ra cái đúng, còn nếu sai thì sẽ được một ân 
phước, đó là ân phước của việc Ijtihad mà thôi. Và việc bất 
đồng quan điểm ở nơi họ trong các vấn đề cần Ijtihad không 
có sự thù hằn và hiềm khích mà là sự thương yêu lẫn nhau, 
người này hỗ trợ cho người kia, họ vẫn cùng dâng lễ nguyện 
Salah với nhau mặc dầu có sự bất đồng trong một số điều phụ. 

Và họ không bắt bất kỳ ai trong những người Muslim 
phải nhất định chọn lấy một trường phái giáo luật cụ thể nào 
đó, tuy nhiên, họ cũng không thấy sai trái gì nếu một người đi 
theo một trường phái nào đó một cách không mù quáng(48), và 
                                                           
(47)  Sự nỗ lực nghiên cứu dựa trên các cơ sở giáo lý để tìm ra một 
điều luật đúng đắn về những vấn đề chưa được thống nhất. Những 
người được quyền Ijtihad là những học giả am hiểu Qur’an, Hadith 
và các kiến thức nói chúng của Islam. 
(48) Mù quáng ở đây muốn nói là một người đi theo ai đó một cách 
mê muội, bất chấp đúng sai. Đây là một hành vi bắt chước không 
có sự nhận định và tìm hiểu lý lẽ của vấn đề. Và hành vị bắt chước 
này bị Allah khiển trách và ngăn cấm trong nhiều câu Kinh, Ngài 
phán: 

ن﴿ َٞ  ِِ َََ�ۡدتَا َعلَۡي ا  ََ يَُنا  َۡ َنْ َح ُ َِ  قَاس ُُ ََ ٱسّر � ُ َّ َ  ٱ ََ ت
َ
ا  َ ََ ب  ََ ِ نْ ن َۡ َ ۡم َبَعاس ُُ َ َُن �ِيَم س تَا إ � َٞ َۡ َ�َن  َِا  َ س ََ

َ
َ

ن َٞ �ۡ ََ ََ َ�ۡعلَُمََن  ۡم  ُُ ُُ َ�ُدََن  ٗٔ َِا  ُۡ �َ ََ ََ  ]١٠٤: الجرة الائدة[ ﴾ ١ا 
Và khi chúng được nhắc: “Các ngươi hãy đến tiếp thu điều mặc 
khải do Allah ban xuống và hãy đến gặp Sử giả (Muhammad)” 
thì chúng đáp: “Chúng tôi chỉ làm theo những gì mà chúng tôi 
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thấy cha ông của chúng tôi làm mà thôi”. Chẳng lẽ (chúng cứ bắt 
chước theo cha ông của chúng) ngay cả khi cha ông của chúng 
không hiểu biết gì hay ngay cả khi không được hướng dẫn ư  
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 104). 
Và tất cả các học giả Salaf cũng như các vị Imam Ijtihad đều ngăn 
cấm hành vi bắt chước một cách mù quáng, bởi đó là một trong các 
nguyên nhân của sự yếu đuối và tranh cãi giữa các tín đồ Muslim. 
Cũng chính vì lẽ này nên chúng ta không thấy các vị Sahabah đi theo 
bất cứ ai một cách bắt chước vô căn cứ trong mọi vấn đề, tương tự, 
bốn vị Imam lớn của Islam cũng không cuồng tín với bất cứ một 
quan điểm nào và họ thường gạt bỏ ý kiến của họ nếu như đã có 
Hadith từ Thiên sứ của Allah và họ cũng ngăn cấm đi theo họ một 
cách không chịu tìm hiểu các cơ sơ giáo lý của họ. Imam Abu 
Hanifah  nói: (Khi nào Hadith xác thực thì đó là trường phái của 
tôi) và ông cũng nói: (Không được phép cho ai đó nhận lấy câu nói 
của ta khi mà y không biết ta đã nhận lấy nó từ đâu). Imam Malik  
thì nói: (Thật ra tôi chỉ là con người phàm tục có đúng và có sai, bởi 
thế, các người hãy xem xét ý kiến và quan điểm của tôi, nếu những 
gì đồng thuận với Qur’an và Sunnah thì các người hãy nhận lấy nó, 
còn những gì không đồng thuận với Qur’an và Sunnah thì các người 
hãy gạt bỏ đi). Imam Assha-fi’y  nói: (Tất cả mọi vấn đề nếu có 
thông điệp được người dẫn truyền đến và được xác thực là từ Thiên 
sứ của Allah đi ngược lại với những gì tôi nói thì chắc chắn tôi sẽ 
quay trở lại lúc còn sống và ngay cả sau khi chết). Imam Ahmad  
nói: (Đừng theo tôi một cách mù quáng, đừng mù quáng đi theo 
Malik, hay Ash-Sha-fi’y, hay Al-Awza-i hay Ath-Thawri mà các 
người hãy nhận lấy điều gì các ngươi nhận thấy là đúng). Và các câu 
nói của họ về vấn đề này rất nhiều bởi vì họ hiểu rất rõ ý nghĩa lời 
phán của Allah: 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

180 

người Muslim phải chuyển đến một trường phái khác nếu 
trường phái đó có cơ sở giáo lý mạnh hơn và và chân lý hơn, 
một học viên nghiên cứu kiến thức khi hiểu rõ các cơ sở giáo 
lý của các vị Imam thì y phải thực hiện theo và y phải chuyển 
từ một trường phái này sang trường phái khác trong một vấn 
đề nào đó khi y nhận thấy trường phái đó có cơ sở giáo lý 
đúng hơn, y không được phép nhận lấy một câu nói khi mà y 
không biết rõ cớ sở giáo lý của lời nói đó, bởi như vậy là y đã 
trở thành một người bắt chước một cách mù quáng, trường 
hợp nếu y không có khả năng xem xét và nhìn nhận đâu là 
đúng trong vấn đề thì lúc bấy giờ y là người như bao người 
dân thường nói chung, y hãy hỏi những học giả hiểu biết. 

Và người dân thường không có khả năng xem xét, 
nhìn nhận và đánh giá các cơ sở giáo lý thì y không chọn lấy 
một trường phái nào cả mà trướng phái của y là trường phái 
của học giả tư vấn cho y. Do đó, bắt buộc y phải hỏi những 
học giả am hiểu về Qur’an và Sunnah, Allah, Đấng Tối Cao 
phán: 

ََ َبۡعلَُمََن  َٔ فَۡ�  ﴿ نُ�ۡم  َُ رِ نِن 
َۡ َم ٱِنِ ُۡ

َ
َ نْ َ  ]٤٣: اََ [ ﴾ ٤لُ

Các ngươi hãy hỏi những người hiểu biết nếu các ngươi 
không biết. (Chương 16 – Annahl, câu 43). 
                                                                                                           

ۗ قَلِيٗ�  ﴿ َٞ ِ�َا  َۡ
َ
َِّ ُدَتِِِ   َ َنْ  ََ بَبُِّۡع ََ ۡم  ُُ ِ َِ َّ  ِّ َِ م  ُُ تََِ  نَِ�ۡ

ُ
ا  َ ََ َنْ  ُرََن ٱبُِّۡع َّ ا بََذ َّ  ٣ ﴾ 

 ]٣: الجرة نهعرا [
Các ngươi hãy tuân theo điều mặc khải đã được ban xuống cho 
các ngươi từ Thượng Đế của các ngươi, và các ngươi chớ nghe 
theo người bảo hộ hay chủ nhân nào khác ngoài Ngài. Nhưng các 
ngươi thật ít lưu tâm đến lời khuyên bảo này! (Chương 7 – Al-
A’raf, câu 3). 
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Phái Sunnah & Jama’ah nói rằng quả thật việc 
thông hiểu giáo lý sẽ không được hoàn thiện và ngay chính trừ 
phi phải thông qua kiến thức và thực hành. Bởi thế, người nào 
có nhiều kiến thức nhưng không thực hành hoặc không làm 
theo hướng dẫn và chỉ đạo của Nabi  thì y không phải là 
người thông hiểu giáo lý Islam. 

 Nền tảng thứ tám: Bắt buộc phải tuân lệnh nhà 
lãnh đạo, trông coi vụ việc của người Muslim 

Một trong những nền tảng giáo lý của phái Salaf Saleh 
- phái Sunnah & Jama’ah là họ thấy rằng người tín đồ Muslim 
phải nghe theo vị lãnh đạo mọi vụ việc của người Muslim khi 
mà y không ra lệnh làm điều tội lỗi và đại nghịch bất đạo; còn 
nếu như y sai bảo làm điều tội lỗi và trái nghịch ý chỉ của 
Allah thì không được phép nghe theo, chỉ nghe và làm theo 
trong các việc làm thiện tốt, ngoan đạo và các việc làm đời 
thường không sai trái, để chấp hành theo lời phán của Allah: 

ِمي ﴿
َ
َ ْ َ ن ُن ََ ن َٞ  َّ ا ٱّنِآ َُ  �

َ
ّ ۡمإ فَإِن ََ  ُُ َِن ۡمرِ 

َ
َِ ٱۡ� َْ

ُ
َ ََ   ََ ُُ ْ ٱسّر َن ِميُع

َ
َ ََ  َ َّ ْ ٱ ُعَن

 ٖٞ ۡ ََ ََۡ�ُ�ۡم ِ�  ب ََ ََ ٱ بَ ِ َهُ ن َُ فَُرد  َِ  نِن  ُُ ََٱسّر  ِ َِ ٱ�ِلِر� َّ َۡ ََٱۡ�َ  ِ َّ َُِنََن ِِ� نُ�ۡم بُۡا
ََ َلۡ�ۖ  ِ بس َٰ  �ۚ�َِ

ۡ
ُّ بَأ ََ ۡح

َ
َ  ]٥٩: الجرة الِساء[ ﴾ ٥ََ

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 
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Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất (Chương 4 
– An-Nisa, câu 59). 

Nabi  nói: 

»  ْ اَع� 
َِ اَع اهللاَ  َمْن هَ َِ

َ
َقْد ه َقْد َعَص اهللاَ  ََ ََ   ِ  َمْن يُب  أ اَ  أ َاَمْن َعَصا

َ ْ
 �َ م  و  األ

 َِ
َ
َقْد ه ََ ْ  َمْن َ�عْ أ اَ  اَع� 

َ ْ
ِ   فَقْد َعَص ْ�َ م  ن  األ  .متفي عليه »ا

“Ai tuân lệnh Ta là tuân lệnh Allah, ai bất tuân Ta là bất 
tuân Allah, ai vâng lời vị lãnh đạo (những người Muslim) là 
vâng lời Ta, và ai nghịch lại vị lãnh đạo là nghịch lại Ta” 
(Hadith được thống nhất về tính xác thực của nó). 

يُْعجا «  ِ
َ
َ  َعلَيُْ�ْم َببْد� َسشَش  كأَ   أ ا�     اْالَمُعجا َاه َالُه َ�� ىبَةاْالتُْعم 

ْ
رااه  »َره

 .الراري

“Các ngươi hãy nghe và hãy tuân theo, và cho dù người 
lãnh đạo các người có là một người nô lệ Habashi có cái 
đầu giống như quả nho khô” (Albukhari). 

»   � م 
َ
يُو لب   �َْسَمُو َاتُب 

ُ
ُرَك َاه ْْ َِ  َِ ََ أ َا� ْ  ُض  ُ َذ َمال و ة   ِ

َ
رااه  »؛ فَاالَمْو َاه

 .مسلم

“Ngươi hãy nghe và vâng lời người lãnh đạo, dù y có đánh 
vào lưng của ngươi và lấy tài sản của ngươi, hãy nghe và 
tuân lệnh.” (Muslim). 

نْ  « م   َمْن َكر َه م 
َ
ْ ْ�  ه يَْصا 

ْ
َسد�  َعلَيْه   ه  َشىَْا فَل

َ
ََ ه نَ  أ فَِ ًَُه لَى نَ  اس  َو ا م   َةَرَ  م 

َب السّ 
ْ
ْااً ل َماَ  َعلَيْه ا   ش  ََ يتَةً  أ   َماَ  م 

و
ل   ؛ إ ن  .رااه مسلم » ةً يو َ�ال 
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“Ai bị người lãnh đạo của y chèn ép một điều gì đó thì y nên 
nhẫn nhục chịu đựng, bởi quả thật bất cứ người nào trong 
nhân loại chỉ cần ra khỏi phạm vị quyền lực của vị lãnh đạo 
một gang tay thôi rồi y chết trong tình trạng như vậy thì y đã 
chết trong tìhh trạng của những người Jahiliyah.” 
(Albukhari, Muslim). 

Phái Sunnah & Jama’ah nói rằng tuân lệnh những vị 
lãnh đạo và trông coi vụ việc của người Muslim là nền tảng to 
lớn trong các nền tảng giáo lý. Cũng vì vậy mà các vị Imam 
Salaf thường nói đến vấn đề này một cách hệ thống trọn vẹn 
bởi nó là điều bắt buộc cho mỗi người Muslim và là điều căn 
bản để tồn tại kỷ cương của đất nước Islam. 

Phái Sunnah & Jama’ah thấy việc dâng lễ nguyện 
Salah, những ngày thứ sáu, các ngày lễ Eid phía sau các vị 
lãnh đạo, các vị Imam, việc kêu gọi làm việc tốt, ngăn cản làm 
điều xấu, chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Allah, và đi 
hành hương cùng với họ là điều đạo hạnh hoặc là điều tội lỗi, 
và việc Du-a(49) (cầu nguyện) Allah cải thiện họ và phù hộ họ 

                                                           
(49) Cầu xin sự cải thiện, ngay chính và hướng dẫn cho những người 
lãnh đạo và quyền hành là đường lối của phái Salaf Saleh. Imam Al-
Fudil bin Iyadh  nói: (Nếu tôi có quyền ra lệnh cầu nguyện cho 
những nhà chức trách và quyền hành thì tôi sẽ ra lệnh cầu nguyện sự 
cải thiện cho họ và sẽ không ra lệnh cầu nguyện điều xấu cho họ cho 
dù họ có bất công và tội lỗi, bởi vì sự bất công của họ, sự tội lỗi của 
họ là đối với chính bản thân họ còn sự cải thiện của họ là cho chính 
bản thân họ và cho cả những người Muslim). Và quả thật sự cải thiện 
của họ là sự cải thiện cho cả cộng đồng. Al-Hasan Al-Basri  nói: 
(hãy biết rằng sự bất công của các vị vua là sự nguyền rủa của Allah, 
và sự nguyền rủa của Allah không được xử lý bằng gươm đao mà phải 
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trên con đường ngay chính, ủng hộ và cho lời khuyên đến 
họ(50) nếu như thấy ở họ những biểu hiện đúng đắn tốt đẹp, 
không được phép nổi dậy chống lại họ bằng gươm đao khi mà 
họ phạm điều sai trái chưa phải là tội lỗi mang tính chất vô 
đức tin, mà phải nhẫn nhục và chịu đựng điều đó bởi Nabi  
ra lệnh phải làm theo họ khi họ không phạm vào những điều 
khiến trở nên vô đức tin, và phải chiến đấu và giết những ai 
muốn chia rẽ cộng đồng sau khi đã là một đơn vị thống nhất. 

Nabi  nói: 

ئ   «
َ
ياُر ه بّ مو ة   

ُ
يَن ت بّ ت ُ�ُم ال   ُُ ْم َا ُْ َ  جْ يُْ�ْم َاتَُصلّ َ  َعلَ جْ أ َاُ�َصلّ  ًَُ�مْ جْ جَ�

مْ   ْ
 .  . َعلَيْ

َ
اُر ه   ت  مو ئ  َاك 

و
َُبْغ  �ْ ُ�ُم ال ُاجْ ُاجْ َن  ْم َاُ�بْغ  ُْ َعنُ  ُ�مْ ًَ َ�

ْ
ْم جْ َاتَل ُْ �َ

َعنُ 
ْ
 ).٢٧٩٧(أ الار� الرااق )٦/٢٨(أ هْد )١٨٥٥: (مسلم »ًَُ�مْ جْ َاَ�ل

“Các vị Imam tốt nhất của các ngươi là những người mà các 
ngươi yêu thương họ và họ yêu thương các ngươi, các ngươi 
cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho các ngươi . . còn các 
vị Imam xấu của các ngươi là những người các ngươi ghét 
họ và họ ghét các ngươi, các ngươi nguyền rủa họ và họ 
nguyền rủa các ngươi” (Muslim: 1855, Ahmad (6/28), Adda-rami 
Arriqaaq: 2797). 

                                                                                                           
được thanh lọc và ngăn chặn bằng sự cầu nguyện, sự sám hối và từ bỏ những 
tội lỗi). 
(50) Imam Annawawi  nói: (Sự ủng hộ và cho lời khuyên đến các vị Imam 
của cộng đồng Muslim là hỗ trợ, tiếp sức họ trên điều chân lý, tuân lệnh họ, 
lưu ý và nhắc nhở họ một cách nhẹ nhàng từ tốn những điều họ quên lãng.) 
Sharh Sahih Muslim quyển 2 trang 241. 
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Có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng phải 
chúng ta nên giải quyết với họ bằng lưởi kiếm? Người  nói: 

َ   نَ  « اَاُمجا 
َ
�ْ  ةَ َم ُ�ُم الصو يْ أ َما ه

َ
ْن ا  تُ أ َا� َلا َره تَْ�َرُلجًَه  ت ُ�ْم َشىَْاً نَ ْم م 

َرُلجا َبَملَه
ْ
ْن   فَاك

ََ نْ ا يَدً ُعجْ أ َاَن  اَعةو  ا م   .رااه مسلم » َِ

“Không, khi mà họ vẫn duy trì lễ nguyện Salah trong các 
ngươi, thì khi nào các ngươi thấy ở các vị lãnh đạo của các 
ngươi một điều gì đó mà các ngươi ghét thì các ngươi hãy 
ghét bỏ hành động đó của họ thôi chớ đừng rút cánh tay ra 
khỏi sự tuân lệnh họ.” (Muslim). 

 إ   «
 ًو

ُ
تَْعرفُ رَ مَ ُه �ُْستَعَمُ  َعلَيُْ�ْم ه ََ َُ اُء  ُرا َ نْ جَ  َا َقْد بَرٍ ك  ََ َمن َكر َه 

ََ أ َاَمْن  ؛ 
َقْد َاللمَ  ََ ًَ�َر 

َ
َ َاتابو ه ْن َمن رَض  أ التمذي )١٨٥٤(رااه مسلم  » أ َالَ� 
 ).٦/٣٠٢(أ اهْد )٤٧٦٠(أ هبج دااد )٢٢٦٥(

“Quả thật, những người lãnh đạo các ngươi, có người làm 
tốt và có người làm điều xấu, bởi thế, ai ghét bỏ điều xấu 
của họ thì y đã vô can (không dính tội cùng với họ), còn ai 
phản đối điều xấu của họ thì sẽ bằng an (khỏi sự trừng phạt 
của Allah), nhưng những ai hai lòng và theo việc xấu của 
họ (mới lãnh tội trước Allah)” (Muslim: 1854, Tirmizhi: 2265, 
Abu Dawood: 4760, Ahmad: 6/302). 

Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Chúng 
ta có được phép chiến đấu với họ chứ? Người  nói: 

»  
َ
أ اهْد )٤٧٦٠(أ هبج دااد )٢٢٦٥(أ التمذي )١٨٥٤(رااه مسلم  » اجْ لّ ؛ َما َص  ن
)٦/٣٠٢.( 
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“Không được làm thế khi mà họ vẫn còn dâng lễ nguyện 
Salah” (Muslim: 1854, Tirmizhi: 2265, Abu Dawood: 4760, 
Ahmad: 6/302). 

Riêng đối với việc tuân lệnh họ làm điều tội lỗi thì 
không được phép, đây là làm theo lời nghiêm cấm của Thiên 
sứ  trong Sunnah của Người, Người  nói: 

 البو ْمُو اَ السو  «
ْ
َ ال ََ  مَ اَعُة 

ْ
َ   ْسل م  مُ ْرء  ال َسبو مَ يْ أ 

َ
ر هَ  ا ه

َُ يَةو  أ َما لَْم يُْوَمرْ  َا أ  ب َمْعص 
يَةو فَمَ الَ  َر ب َمْعص  اَعة ْموَ فِ َلا هم  َِ أ مسلم اإلمارة  )٦٧٢٥(الراري األسَو  » َانَ 

أ ابن ما�ه الْاد  )٢٦٢٦(أ هبج دااد الْاد  )١٧٠٧(أ التمذي الْاد  )١٨٣٩(
 . )٢/١٤٢(أ هْد  )٢٨٦٤(

“Nghe và vâng lệnh là nghĩa vụ bắt buộc của người Muslim 
trong những điều chuộng hay không chuộng khi mà y 
không lệnh làm điều trái lệnh Allah, nhưng khi nào y được 
sai bảo làm điều trái lệnh Allah thì chớ đừng nghe và vâng 
lời” (Albukhari: 6725, Muslim: 1839, Tirmizhi: 1707, Abu Dawood: 
2626, Ibnu Ma-jah: 2864, và Ahmad: 2/142). 

»  
َ
ْ ن يَة  اهللا  إ �   ِاََعَة ف  ْ اعَ ا البو مَ �و َمْعص    ُة ف 

ْ
الراري هةبار ارساد  »   اْ ْعرُ مَ ال

أ  )٢٦٢٥(أ هبج دااد الْاد  )٤٢٠٥(أ الِسا  اليعة  )١٨٤٠(إلمارة أ مسلم ا )٦٨٣٠(
  )١/٨٢(هْد 

“Không có sự tuân lệnh trong việc làm trái lệnh Allah, mà 
quả thật chỉ có sự tuân lệnh trong việc làm thiện tốt và 
ngoan đạo mà thôi” (Albukhari: 6830, Muslim: 1840, Annasa-i: 
4205, Abu Dawood: 2626, và Ahmad: 1/82). 
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Và người Imam, người lãnh đạo trông coi vụ việc của 
người Muslim phải kính sợ Allah trong việc trông coi và lãnh 
đạo của mình. Y nên biết rằng y là người làm thuê cho Allah 
về lo lắng và trông coi cộng đồng, việc làm của y là để phục 
vụ cho tôn giáo của Allah và hệ thống giáo luật của Ngài, để 
duy trì nền công lý và đạo luật của Ngài đối với chuyện công 
hay tư. Người Imam, lãnh đạo và trông coi phải là người mạnh 
mẽ và cương nghị không để bản thân bị chê trách trong con 
đường của Allah, y phải đảm bảo niềm tin và bằng an cho 
cộng đồng, cho tôn giáo, cho tính mạng, tài sản và danh dự 
của họ, mỗi hành động của y là nhằm cải thiện cho họ, bảo 
đảm an ninh cho họ, và y không được có lòng thù hằn và hiềm 
khích vì bản thân y, mà y hãy chỉ nên giận dữ và phẫn nộ vì 
Allah, Đấng Tối Cao. 

Nabi  nói: 

ْن َببْدو  « يْ  َما م    ت ه  يو ل َرب   أ َ�ُمجُ  يَْجَو َ�ُمجُ  اَُلَج َغَش  ةً يو ه  اُهللا َرب  �َْسَتْب 
و
؛ إ ن

أ هْد  )١٤٢(أ مسلم اإليما   )٦٧٣٢(الراري األسَو  » َو اُهللا َعلَيه  الَنوةَ رو سَ 
  )٢٧٩٦(أ الار� الرااق  )٥/٢٧(

“Không một người bề tôi nào được Allah giao trách nhiệm 
trông coi người dân của y, chết đi vào ngày y phải chết trong 
lúc y là người gian trá và dối gạt người dân của y, Allah sẽ 
cấm y vào Thiên Đàng” (Albukhari: 6732, Muslim: 142, Ahmad: 
5/27, Adda-rami: 2796). 

 Nền tảng thứ chín: quan niệm của phái Sunnah về 
các vị Sahabah, gia quyến của Nabi, và vấn đề kế vị Khalif 

Một trong các nền tảng giáo lý của phái Salaf Saleh – 
phái Sunnah & Jama’ah là tình yêu thương dành cho các vị 
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Sahabah của Thiên sứ  cũng như trái tim và chiếc lưỡi của 
họ luôn bảo vệ phẩm chất và đạo hạnh của họ (Sahabah). Bởi 
lẽ, các vị Sahabah là những người có đức tin Iman hoàn hảo 
hơn ai khác, sự tuân lệnh và chiến đấu vì con đường chính 
nghĩa của Allah ở nơi họ là vô cùng vĩ đại, Allah đã thanh lọc 
và lựa chọn họ làm những người đồng hành cùng với Nabi của 
Ngài , quả thật, họ là những người cao quý và vinh dự hơn 
bất cứ ai ở thời sau họ, và vinh dự lớn nhất của họ là họ được 
tận mắt nhìn thấy Nabi  và sống cùng thời với Người. 

Các vị Sahabah, tất cả họ đều là những người công  
bằng và chính trực trên nền công lý của Allah và Thiên sứ của 
Ngài, họ đích thực là những vị Wali của Allah, và họ là những 
người đức hạnh nhất chỉ đứng sau Nabi . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ّٖ م �ِإِۡحَ�ب ُُ َُۡعَ َّ ٱّب ََٱّنِآ  َِ تَصا
َ
ََٱۡ�  َّ بِجرِ� َٰ َّ ٱسُۡم َِ سََُن  َّ

َ
ََن ٱۡ� ُّ َِّ�َ  ََٱلّ�بِۡ

َٖ ٱ ب َّ ۡم َ� ُُ َ َعّد س
َ
َ ََ  ُِ ََُوَنْ َ�ۡن ََ ۡم  ُُ ُ َ�ۡن بُر  َّ َٰ تۡ

َ
ا ٱۡ� َُ �َۡ َّ َِدٗ َ�ۡرِي 

َ
ا  ن َُ َّ َِي �إ َ�بِ�ِآ

 ََ ِ بس ُج ٱۡلَعِظيُم  َٰ َۡ  ]١٠٠: الجرة الج�ة[  ﴾  ١ٱۡلَف
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 
hai 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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Và sự chứng nhận đức tin Iman hoàn hảo và phúc 
hạnh của họ là dựa trên cơ sở giáo lý chắc chắn được nói rõ 
ràng trong tôn giáo, họ đích thực là những người dành cả tình 
yêu cho tôn giáo và đức tin Iman một cách trọn vẹn, và họ 
tuyệt đối thù ghét sự vô đức tin và giả tạo đức tin – Nifaq. 

Phái Sunnah & Jama’ah chỉ nhắc đến họ với những 
điều tốt đẹp và phúc hạnh, bởi Thiên sứ của Allah  đã yêu 
thương họ nhất và di huấn dặn dò chúng ta phải yêu thương 
họ. Nabi  nói: 

ي « َرقا َ�ْعد 
َْ اب نَ تَترُذاُلم  ََ ْص

َ
م  اَهللا اَهللا ف ه ُْ سب

َ
َمْن ه ََ َُ ؛  مِ  فَب  ُْ َسب

َ
أ   ه

ُْم ْم فَب بُْغض  هْ�َغَا
ُْ ِ   اَمْن هْ�َغَا َقْد آَلا

ََ َقْد آَلى  أ َاَمْن آلاُلم  ََ   ِ أ اَمْن آَلا
ْ  يَأُةَذه اهللاَ 

َ
َُ ه أ هْد  )٣٨٦٢(التمذي النااب  »أ اَمْن آَلى اَهللا يُجش 

)٤/٨٧( . 

“Allah, Allah luôn ở cùng với các Sahabah của Ta, các 
ngươi chớ đừng lấy họ làm tầm ngắm (để chỉ trích và phê 
bình) sau Ta (khi Ta không còn nữa); bởi thế, người nào 
yêu thương họ tức là yêu thương Ta, người nào thù ghét họ 
tức là thù ghét Ta, người nào làm tổn thương họ tức là làm 
tổn thương đến Ta, người nào làm tổn thương Ta tức là làm 
tổn thương Allah, và người nào làm tổn thưởng Allah là 
người đang muốn bị Ngài bắt phạt” (Tirmizhi: 3862, Ahmad: 
4/87). 

Và bất cứ ai nhìn thấy Thiên sứ của Allah , và có 
đức tin nơi Người và chết trên đức tin đó thì đều là Sahabah, 
cho dù người đó chỉ đồng hành với Người một năm, một 
tháng, hoặc một ngày hoặc ngay cả chỉ trong một giờ. 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

190 

Và không ai trong các vị Sahabah tham gia buổi 
nguyện thề giao ước dưới gốc cây vào Hỏa Ngục, mà ngược 
lại, họ đều được Allah hài lòng về họ và họ cũng hài lòng về 
Ngài, và tổng số họ là hơn một ngàn bốn trăm người. 

Nabi  nói: 

َو  َن يَْدُةُ   « َسد� ا
َ
َْب الشو  وَ باَ�َ  اَر ه

َ
َرة  ت َِ« رااه الراري. 

“Sẽ không vào Hỏa Ngục những ai đã nguyện thề giao ước 
dưới gốc cây” (Albukhari). 

Phái Sunnah & Jama’ah không bàn tán và thảo luận 
về việc tranh cãi và gây chiến nội bộ giữa các vị Sahabah(

50F

51), 
mà chỉ phó thác các vấn đề của họ cho Allah phân xét. Và nếu 
ai trong số họ đúng thì họ được hai ân phước, còn ai trong số 
họ sai thì được một ân phước, bởi vì những lỗi lầm và sai trái 
của họ đều được Allah tha thứ, Insha-Allah. 

Phái Sunnah & Jama’ah không xúc phạm bất cứ ai 
trong số các vị Sahabah của Thiên sứ , họ chỉ nhắc đến 
những gì đáng được nhắc đến từ sự khen ngợi và tốt đẹp ở nơi 
các vị Sahabah, bởi lời di huấn của Thiên sứ : 

 �َسُ  «
َ
 �َسُ جْ بّ ن

َ
اب  ن

ََ ْص
َ
اب  جْ بّ ا ه

ََ ْص
َ
   ا ه

و
 و ؛ فََجال

َ
ه  لَْج ه ِ  � يَد  َسَدُ�م  ي َ�ْف

َ
ه

 
ُ
ثَْ  ه ْ�َفَي م 

َ
ْدرََك ُمدو  َلَلباً  ُسدو ه

َ
  َما ه

َ
مْ ه ل    َسد 

َ
يْ أ َان الراري النااب  » َفهُ  ًَص 

                                                           
(51) Đại đa số các vị Sahabah không tham gia vào cuộc thử thách này, lúc 
xảy ra tai ách này là tổng số các vị Sahabah gồm cả thảy là mười ngàn người 
nhưng có không tới một trăm người tham gia, có ghi nhận nói rằng con số 
chưa tới ba mươi người, như những gì được ghi lại bởi Imam Ahmad trong 
Musnad của ông, và trong “Bidayah wannihayah” của Ibnu Kathir. 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

191 

أ هبج دااد السنة  )٣٨٦١(أ التمذي النااب  )٢٥٤١(ئ  الصَابة أ مسلم فاا )٣٤٧٠(
 . )٣/٥٥(أ هْد  )١٦١(أ ابن ما�ه القدمة  )٤٦٥٨(

“Các ngươi chớ đừng chửi rủa các Sahabah của Ta, các 
ngươi chớ đừng chửi rủa các Sahabah của Ta, Ta thề bởi 
Đấng mà linh hồn của 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 hay một nửa nắm tay của một 
người trong số họ” (Albukhari: 3470, Muslim: 2541, Tirmizhi: 
3861, Abu Dawood: 4658, Ibnu Ma-jah: 161, Ahmad: 3/55). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng các vị Sahabah 
không mắc sai lầm nếu như đó là tập thể, riêng từng các nhân 
thì không hẳn như thế. Đối với phái Sunnah thì Allah chỉ bảo 
vệ cho các vị Thiên sứ của Ngài không mắc sai phạm trong 
việc truyền bá, tương tự Ngài chỉ bảo vệ khỏi sự sai lầm cho 
tập thể chứ không bảo vệ cho từng cá nhân riêng lẻ. 

Nabi  nói: 

  اهللاَ  إ  و  «
ُ
َْمُو ه َُ  

َ
َ َقَملَ ن ََ ت  

َ  وَ َاَ�ُد اهللا  مَ  ةو مو
ْ
التمذي الفت  »اَعة  مَ ال

 . لبلاِ:  صَيح ال  التمذي أ)٢١٦٧(

“Quả thật, Allah không tập hợp cộng đồng của Ta trên điều 
lệch lạc, và cánh tay của Allah luôn cùng với tập thể” 
(Tirmizhi: 2167, Sahih Sunnan Tirmizhi của Albani). 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng bốn vị Sahabah: 
Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali  là những người tốt đẹp và 
đạo hạnh nhất trong cộng đồng tín đồ Muslim đứng sau Nabi 
. Bốn người họ là những vị Khalif chính trực và được 
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hướng dẫn, vị trí cao thấp của họ theo thứ tự như vừa được 
nói, họ là những người được báo tin mừng được vào Thiên 
Đàng. 

Một số các Sahabah, kế vị Khalif trong ba mươi năm, 
trong đó bao gồm Khalif của Alhasan con trai của Ali, đúng 
theo lời Nabi  đã nói: 

ْ  ةُ مَفَ اُْ  «   ف 
ُ
ْ مو ه ََُم ُمل   ةنَ ثُجَ  الَ ثََم  ت  ََ  ََ ؛  رااه الراري  »َ�ْعَد َلل 

 . )٥/٢٢١(أ هْد  )٢٢٢٦(التمذي الفت  امسلم

“Việc kế vị Khalif trong cộng đồng của Ta sẽ diễn ra trong 
ba mươi năm; sau đó là chế độ quân chủ” (Albukhari, Muslim, 
Tirmizhi: 2226, Ahmad: 5/221). 

Và họ cũng đề cao hồng phúc của năm trong mười vị 
Sahabah còn lại  được Nabi  báo tin mừng là những 
người của Thiên Đàng, đó là: Talhah bin Abi-dullah, Azzubair 
bin Al-Awam, Sa’ad bin Abu Wiqas, Saeed bin Zaid, 
Abdurrahman bin Awf, Abu Ubaidah bin Al-Jarah. 

Sau những vị Sahabah nói trên là những vị Sahabah 
tham gia trận chiến Badr, rồi đến các vị nguyện thề giao ước 
dưới gốc cây và kế đến là các vị Sahabah còn lại. 

Người nào yêu thương họ, cầu nguyện cho họ, quan 
tâm đến vinh dự và hồng phúc của họ thì người đó thuộc 
những người thành công, còn ai thù ghét họ, chửi rủa họ thì 
người đó thuộc những người bị hủy diệt. 
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Phái Sunnah & Jama’ah yêu thương và kính trọng 
giá quyến và dòng dõi của Nabi , để làm theo lời dạy của 
Người : 

»  
ُ
ْل   بَىْت  ه

َ
ُرُ�ُم اَهللا ف ه ْل   بَىْت   َلك 

َ
ُرُ�م اَهللا ف ه مسلم فاائ   »أ هَلك 

  )٣٣١٦(أ الار� فاائ  القرآ   )٤/٣٦٧(أ هْد  )٢٤٠٨(الصَابة 

“Ta nhắc các ngươi về Allah trong gia quyến của Ta, Ta 
nhắc các ngươi về Allah trong gia quyến của Ta”, có nghĩa 
Ta dặn các ngươi phải yêu thương và kính trọng gia quyến của 
Ta. (Muslim: 2408, Ahmad: 4/367, Adda-rami: 3316). 

ْ اَهللا اْصَبَف  إ  و  « يْ إ الْ   بَ�  ْ َااْصَبَف  أ َ  َماب  ْن بَ�   َبَف اًََة َااْص نَ ك   َ  يْ اب  إ ْالمَ   م 
ْن ك   ْ �ْشو بَ ْن اُرَ أ َااْصَبف م   اًََة اُر�ْشاً نَ م  مو  �  ْ َااْصَبفَ  َلاش  ْن بَ�   » مو اش  لَ  اِ م 

 . )٤/١٠٧(أ هْد  )٣٦٠٥(أ التمذي النااب  )٢٢٧٦(مسلم الفاائ  

“Quả thật, Allah đã lựa chọn lấy con cháu của Nabi Isma’il,  
rồi Ngài lựa chọn trong con cháu Nabi Isma’il dòng Kina-
nah, rồi lựa chọn trong dòng Kina-nah bộ tộc Quraish, rồi 
lựa chọn trong bộ tộc Quraish họ Hashim rồi Ngài lựa chọn 
Ta trong họ Hashim” (Muslim: 2276, Tirmizhi: 3650, Ahmad: 
4/107). 

Thuộc gia quyến của Người  là các bà vợ của 
Người, họ là những bà mẹ của những người có đức tin như 
được nói trong Qur’an, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ ِ بن َحدٖ َٰ
َ
أ ََ  ّ ُُ َۡ َ ِ س ِ ِّ َٞ ٱَّ

َّ ٱل ا  ِ َِ َّ ۡع َۡ إ فََ� َ�ۡ ّ ُُ ۡي َّ ِٞ نِِن ٱّب ا  ََ ِ َمَع  ِن ِۡ َي ََ   ِ َۡ َّ ِِ�ۡل
َٗ  ٱّنِي ِ� قَۡلِِِۡ  َمَرۖض  َۡ َّ قَ قُۡل ۡعُرَفٗ ََ َّ َّ ََقَۡرَن  ٣ا   �ّۡ َۡ ََ َب ََ  ّّ ُُ ِ ِ� ُ�ُيَب
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ََ�ُأ إ نِّ�مَ  ُُ ََ ََ  َ َّ َّ ٱ ِمۡع
َ
َ ََ ةَ  َب ََ َّ َٞنبَِ� ٱس ََ ةَ  َب َّ ٱسّصلَ قِۡم

َ
َ ََ  � ب ََ َ

ُ
ُِلِّيةِ ٱۡ� َج ٱۡلَ�ب  َۡ ا َب

 ٗ�ُِ ِۡ َِرُ�ۡم َب ُِ َِ �ُ ََ  َِ َم ٱۡ�َۡي ُۡ
َ
َ ََ ُم ٱسِرِۡ� ُُ ََ َعن ُ ِ�ُۡذُِ َّ الجرة [ ﴾ ٣� آُرِ�ُد ٱ

 ]٣٣ ،٣٢: األسزاِ

Hỡi những người vợ của Nabi (Muhammad), các ngươi 
không giống như những người phụ nữ khác. Nếu các ngươi 
sợ Allah thì chớ ăn nói lả lơi, e rằng những ai mang trong 
lòng một chứng bệnh (dâm dục) thì điều đó sẽ khiêu khích 
sự tà dâm của họ, ngược lại, các ngươi hãy ăn nói đoan 
trang lịch thiệp. Và các ngươi hãy ở trong nhà và chớ phô 
trương vẻ đẹp theo lối chưng diện của các phụ nữ thời kỳ 
ngu muội; các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah một cách 
chu đáo, đóng Zakah, và vâng lệnh Allah và Sứ giả của 
Ngài. 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 32, 33).  

Những người vợ của Nabi  gồm có: Khadijah con 
gái ông Khuwailid, A’ishah con gái ông Abu Bakr, Hafsah con 
gái ông Umar bin Al-Khattab,  Ummu Habibah con gái ông 
Abu Sufyan, Ummu Salmah con gái ông Abu Ummiyah bin 
Al-Mughirah, Sawdah con gái ông Zam’ah bin Qais, Zaynap 
con gái ông Jahash, Maymunah con gái ông Al-Harith, 
Juwairiyah con gái ông Al-Harith bin Abu Dhirar, và Safiyah 
con gái ông Yahya bin Akhtab. 

Phái Sunnah & Jama’ah tin rằng tất cả họ là những 

người phụ nữ thanh khiết và tiết hạnh , không dính một thứ 
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ô uế và vết nhơ nào, và họ là những người vợ của Nabi  
trên thế gian và sẽ là những người vợ của Người  ở Đời 
Sau. 

Phái Sunnah & Jama’ah thấy rằng người tốt nhất 
trong số các người vợ của Nabi  là bà Khadijah còn gái 
Khuwailid, kế đến là bà A’ishah con gái Abu Bakr, bà là 
người đã được Allah giải hàm oan trong Qur’an của Ngài, bởi 
thế, người nào vu khống bà sau khi đã được Allah mặc khải 
giải oan cho bà thì người đó là kẻ vô đức tin – Kafir. 

Nabi  nói: 

َ الِ  فَْاُ  َع  « ََ   سَ َ َشَة 
َو  َالائ ر  �ْ اء  َكَفْا   ال

َ ََ الراري هساديث  » او  عَ البو  د  
أ  )١٨٣٤(أ التمذي األِعمة  )٢٤٣١(أ مسلم فاائ  الصَابة  )٣٢٣٠(األًشياء 

 . )٤/٣٩٤(أ هْد  )٣٢٨٠(أ ابن ما�ه األِعمة  )٣٩٤٧(الِسا  عْة الِساء 

“Phúc của A’ishah hơn những người phụ nữ khác ví như 
món cháo (món khoái khẩu) so với các món ăn khác”. 
(Albukhari: 3230, Muslim: 2431, Tirmizhi: 1834, Annasa-i: 3947, 
Ibnu Ma-jah: 3280, và Ahmad: 4/394). 

 Nền tảng thứ mười: Góc nhìn của phái Sunnah đối 
với những người theo sở thích của bản thân và những 
người làm điều Bid’ah (đổi mới, cải biên trong tôn giáo). 

Họ ghét những người theo chủ nghĩa sở thích và 
những người Bid’ah – những kẻ đã đổi mới và cải biên tôn 
giáo. 

Một trong các nền tảng giáo lý của phái Salaf Saleh – 
phái Sunnah & Jama’ah là họ ghét những người theo chủ 
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nghĩa sở thích và dục vọng của bản thân cũng như những kẻ 
làm điều Bid’ah – những kẻ đổi mới, cải biên, bịa đặt, thêm 
bớt những điều trong tôn giáo. Phái Sunnah & Jama’ah không 
yêu thương những người này, không đồng hành với họ, không 
lắng nghe lời của họ, không ngồi cùng với họ, không tranh 
luận với họ về vấn đề tôn giáo, trình bày cái xấu của họ và 
cảnh báo cộng đồng tín đồ tránh xa họ. 

Nabi  nói: 

ّ َ�َعثَُه اهللاُ «   ِ
ْن ًَ ََ  َما م  ةو  مو

ُ
ِ� ن  ه ا ََ ْص

َ
ّ�جَ  َاه ت ه  َسَجار 

مو
ُ
ْن ه ُ م 

َ
 َكَ  َ

و
َ  إ ن

بْ
ْم ُةلُج � َ�ُقجلُجَ  َما َن  ل  ْن َ�ْعد  ْلُُف م 

َ
ا ت َْ مو إ �و

َُ ْمر ه  
َ
ُداَ  ب أ

ُةُذاَ  َ ُسِوت ه  َا�َْقتَ
ْ
يَأ

ه   َمْن َ�اَلَدُلْم � يَد 
ََ ن� َاَمْن َ�اَلَدُلْم َ�ْفَعلُجَ  َاَ�ْفَعلُجَ  َما نَ يُْوَمُراَ   َج ُمْوم  ُْ ََ

َن  ََ م  ََ َاَراَء َلل  ْ ن� َالَى َج ُمْوم  ُْ ََ ب ه  
ْ
ن� َاَمْن َ�اَلَدُلْم ب َقل َج ُمْوم 

ُْ ََ ب ل َساً ه  
يَما   َسبوُة َةْرَدلو   . )١/٤٥٨(أ هْد  )٥٠(مسلم اإليما   »اإل 

“Không một vị Nabi nào được Allah cử phái đến cho một 
cộng động trước Ta mà không có những người ủng hộ và 
đồng hành tiếp nhận đường lối của Người cũng như chấp 
hành theo mệnh lệnh của Người; nhưng sau đó lại xuất 
hiện một nhóm người thời sau họ chỉ nói nhưng không làm 
và làm những điều không được sai bảo; bởi thế, người nào 
đấu tranh với họ bằng chính đôi tay của mình thì y là người 
có đức tin, và ai đấu tranh với họ bằng chiếc lưỡi của mình 
thì y là người có đức tin, và ai đấu tranh với họ bằng trái tim 
của mình thì y cũng là người có đức tin, còn những gì nằm 
phía sau những điều đó chỉ là hạt cải của đức tin Iman” 
(Muslim: 50, Ahmad: 1/458). 
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»  ْ يَُكجُ  ف    َال
ُ
ر  ه ْ مو آة    ت 

ُ
َ ه د   اس� ً َ ُجْ ُُ عُ ث َم َْس َْم � ا ل �ْ ًَُ�م َم

َ
 اَ  تُمْ جا ه

َ
 ن

 َ ُ�مآب ياُلم اُؤ  � ياُ�م َا  ِ
 . )٢/٣٤٩(أ هْد  )٦(مسلم مقدمة  » أ فَ

“Sẽ có một nhóm người xuất hiện vào thời cuối của cộng 
đồng tín đồ của Ta, họ nói những điều mà các ngươi cũng 
cha mẹ các ngươi chưa hề nghe, bởi thế, các ngươi hãy cẩn 
thận mà tránh xa họ, hãy coi chừng họ” (Muslim: 6, Ahmad: 
2/349). 

 Phái Sunnah & Jama’ah khái niệm Bid’ah 

Rằng đó là những điều cải biên, đổi mới sau thời của 
Nabi  theo sở thích và dục vọng của bản thân, là những điều 
cải biên, đổi mới trong tôn giáo sau khi tôn giáo đã được hoàn 
chỉnh, là tất cả mọi sự việc không có bằng chứng giáo lý bảo 
làm hay không làm từ Qur’an và Sunnah, và cũng là những 
điều được cải biên, đổi mới trong tôn giáo bằng cách phối hợp 
mang tính thờ phượng và để được đến gần Allah. Qua những 
khái niệm này thì Bid’ah đối lập với Sunnah rằng Sunnah là sự 
hướng dẫn còn Bid’ah là sự lầm lạc. 

Bid’ah đối với phái Sunnah & Jama’ah được phân 
thành hai loại: một loại mang tính Shirk (tổ hợp) và Kufr (vô 
đức tin), và một loại mang tính tội lỗi làm mất đi sự hoàn thiện 
của Tawhid. Bid’ah là phương tiện trong các phương tiện 
Shirk, mang ý nghĩa thờ phượng Allah nằm ngoài phạm vi qui 
định của Ngài, và các phương tiện đều mang những ý nghĩa 
của chúng, cho nên, tất cả những gì dẫn đến Shirk trong thờ 
phượng Allah hoặc cải biên đổi mới trong tôn giáo cần phải 
được ngăn chặn, bởi lẽ tôn giáo đã được hoàn chỉnh như Allah 
đã phán: 
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ُم  ﴿ ُُ َُ لَ ََِوي ََ  َِ ۡم تِۡعَم ُُ َُ َعلَۡي ۡبَمۡم
َ
ن ََ ۡم  ُُ ۡم دِآَن ُُ َُ لَ ۡ�َمۡل

َ
َ ََ َۡ ٱۡ�َ
بَم دِآنٗ  �َ ُۡ ِ

ۡۡ إ ٱ  ]٣: الجرة الائدة[ ﴾  ا

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi 
tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của 
TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo 
cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3). 

Nabi  nói: 
َج رَِد «  ُْ ََ يه    َ  ََ ْ ًَا َلَذا َما لَى ْمر 

َ
 ن  ه

َُ ْسَد
َ
 )رااه الراري( »َمْن ه

“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) 

َج رَِد «  ُْ ََ ْمُرًَا 
َ
ََ َعلَيْه  ه ْ َ  َبَمًم لَى  )رااه مسلم( »َمْن َعم 

“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). 

ُِ اهللا  فَِ  و ةَ «  يث  ك تَا َد 
ْ
ا  ْ�َ ال َْ َُ ُمجر  ُ�َْدثَا

ُ
دو َاَكّ األ َدى ُلَدى ُ�َمو ُْ

ْ
اََةْ�ُ ال

 ب ْدَعةو َقَملَة� 
ّ ُُ أ ابن  )١٥٧٨(أ الِسا  صمة العيدين  )٨٦٧(مسلم المعة  »َا

 . )٢٠٦(أ الار� القدمة  )٣/٣٧١(أ هْد  )٤٥(ما�ه القدمة 

“Quả thật, lời nói tốt nhất là Kinh sách của Allah, sự hướng 
dẫn tốt nhất là sự hướng dẫn của Muhammad, điều xấu 
nhất là sự đổi mới cải biên, và tất cả mọi điều đổi mới cải 
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biên (trong tôn giáo) đều lệch lạc” (Muslim: 867, Annasa-i: 
1578, Ibnu Ma-Jah: 45, Ahmad: 3/371, Adda-rami: 206).(52) 

Phái Sunnah & Jama’ah không thấy rằng Bid’ah 
mang một tính chất duy nhất mà nó mang nhiều tính chất khác 
nhau, một số việc làm Bid’ah là hành vị rời khỏi tôn giáo, có 
một số thì mang tính chất đại trọng tội và một số khác thì được 
coi là các tiểu tội, tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung đó 
là mỗi điều đều lệch lạc. Đối với họ, Bid’ah toàn diện không 
giống với Bid’ah từng phần, Bid’ah quá mức không giống với 
Bid’ah đơn giản, bản chất của nó và giới luật dành cho nó đều 
không giống nhau chẳng hạn một số điều Bid’ah là vô đức tin, 
một số khác thì chỉ mang tính chất tội đồ và nghịch đạo. Do 
đó, mọi điều Bid’ah đều khác nhau về giới luật và người thực 
hiện nó cũng khác nhau. Từ điểm này, phái Sunnah không 
nhận xét và nhận định một giới luật nhất định cho người làm 
điều Bid’ah mà họ đánh giá và  khẳng định mức độ hành vi 
của từng người, chẳng hạn như người thiếu hiểu biết không 
giống như người có kiến thức hiểu biết, và người hiểu biết 
thuộc tầng lớp có khả năng nghiên cứu giáo luật không giống 
với người hiểu biết đi kêu gọi và truyền bá. 

                                                           
(52) Bid’ah đâu tiên xuất hiện trong tôn giáo là sự tách biệt giữa dâng lễ 
nguyện Salah và xuất Zakah, họ cho rằng việc xuất Zakah không phải là 
nghĩa vụ phải thi hành trừ trong thời Thiên sứ mà thôi, thế là họ bị ngăn 
chặn và bị gây chiến cho đến khi họ quay trở lại chịu thực hiện nghĩa vụ, 
nếu như bỏ mặc thì điều đó đã còn mãi đến thời của chúng ta ngày nay. Và 
trong thời của Umar đã xuất hiện một số điều Bid’ah không đáng kể và đã bị 
dẹp tan, và trong thời của Uthman đã xảy ra nhiều cuộc bạo loạn đó là sự nổi 
dậy và rời khỏi Imam bằng gươm đao, và ngay nay đến thời của chúng ta 
xuất hiện nhiều nhóm người Bid’ah như Qadriyah, Marjiah, Ra-fidhah, 
Zanadiqah, Jahmiyah, nhóm người phủ nhận các tên gọi và thuộc tính của 
Allah ... 
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Bởi những lẽ trên, phái Sunnah thường nhận định 
Bid’ah theo những góc độ khác nhau của từng người và từng 
sự việc, họ thương xót cho toàn thể những người làm điều 
Bid’ah một cách ngu muội, họ kêu gọi bằng sự hướng dẫn, họ 
hy vọng những người đó sẽ đi theo Sunnah và sự chỉ đạo, họ 
nỗ lực, cố gắng giảng giải cho những người Bid’ah mong họ 
quay về sám hối, và họ chỉ phán xét qua biểu hiện bên ngoài, 
còn những gì thầm kín bền trong thì họ phó thác cho Allah. 

 Những dấu hiệu của những người theo chủ nghĩa 
sở thích và dục vọng của bản thân và những người Bid’ah: 

Những người đi theo sở thích và dục vọng của bản 
thân và những người Bid’ah có những dấu hiệu, qua đó  chúng 
ta có thể nhận biết họ. Quả thật, Allah đã phán cho chúng ta 
biết trong Kinh sách của Ngài cũng như Thiên sứ của Allah 
 nói cho chúng ta biết trong Sunnah của Người, đó là sự 
cảnh báo cộng đồng tín đồ về họ qua những dấu hiệu của họ:  

Thiếu hiểu biết về ý nghĩa của giáo lý, sự chia rẻ, tách 
biệt và cô lập với tập thể, tranh cãi và gây oán, theo sở thích 
của bản thân, luôn đặt suy nghĩ của trí tuệ lên trên các lời giáo 
lý, dốt về Sunnah, bắt chước một cách mù quáng, tìm kiếm 
suy luận rằng Sunnah mâu thuẫn với Qur’an, tôn kính một 
cách thái quá đối với một số cá nhân nào đó, thái quá trong thờ 
phượng, bắt chước những người vô đức tin, ghét những người 
theo Sunnah, xem nhẹ các thông tin của Nabi , khẳng định 
những người đối lập với họ là vô đức tin một cách không 
chứng cứ. 

Phái Sunnah & Jama’ah cho rằng Bid’ah có bốn 
nhóm phái nền tảng: Rafidhah, Khawa-rij, Qadriyah, và 
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Marjiah, và từ bốn nhóm phái nền tảng này đã phân nhánh ra 
thành nhiều nhóm phái khác, gần như hoàn thành con số bảy 
mươi hai nhóm như Nabi  đã thông tin cho biết: 

Phái Sunnah & Jama’ah đã có sự nỗ lực và cố gắng 
hết sức trong việc tìm cách ngăn chặn và hạn chế những người 
theo chủ nghĩa sở thích và dục vọng của bản thân cũng như 
những người Bid’ah, họ luôn là tấm chắn ngăn cản đối với 
những người đó. 

Có rất nhiều lời nói của phái Sunnah & Jama’ah về 
những người Bid’ah, chúng ta sẽ nêu ra một số: 

Imam Ahmad bin Sinan Al-Qahtan  nói: (Trên thế 
gian không có người Bid’ah, chẳng qua là y ghét bỏ những 
người của Hadith, bởi thế, khi một người làm điều Bid’ah thì 
sự ngọt ngào của Hadith đã bị lấy đi khỏi trái tim của y)(53). 

Imam Abu Hatim Al-Hanzhali Arra-zi  nói: (Dấu 
hiệu của những người Bid’ah là muốn dẹp tan phái Sunnah, 
dấu hiệu của những người Zana-diqah là họ gọi phái Sunnah là 
đồ vô dụng, họ muốn loại bỏ Sunnah, dấu hiệu của phái 
Jamiyah là họ gọi phái Sunnah rập khuôn, dấu hiệu của 
Qadriyah là họ gọi phái Sunnah là phái tuân theo số mạng, dấu 
hiệu của Marjiah là họ gọi phái Sunnah kẻ tội đồ, dấu hiệu của 
Rafidhah là họ gọi phái Sunnah là phái kiệt lực, nhưng phái 
Sunnah chỉ phù hợp với một cái tên duy nhất và thật là điều 
không thể khi tập hợp họ trong các cái tên này)(54). 

                                                           
(53) “Attazdkirah” của Imam Nawawi. 
(54) Kitab Aslu Assunnah Wa I’tiqad Addin của Ra-zi. 
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Có lời nói với Imam Ahmad bin Hambal  (người ta 
nói đến những người của Hadith cho Ibnu Qutailah ở Makkah 
thì ông ta nói: những người của Hadith là nhóm người xấu! 
Thế là Ahmad bin Hambal đứng dậy giũ áo và nói: Zandiq, 
Zandiq, Zandiq (kẻ vô đức tin), ông cứ lặp đi lặp lại cho tới 
khi đã vào nhà)(55). 

Allah, Đấng Tối Cao bảo vệ và phù hộ cho những 
người của Hadith và những người của Sunnah khỏi những điều 
sàm bậy mà những kẻ lệch lạc đã gán cho họ, họ không phải là 
những gì như họ nói mà họ chỉ là những người theo Sunnah, 
theo đường lối được hài lòng, với những bằng chứng và cơ sở 
giáo lý mạnh mẽ, quả thật, Allah đã phù hộ cho họ luôn đi 
theo Kinh sách của Ngài cũng như đi theo Sunnah Nabi  
của Ngài, Ngài đã mở lòng ngực của họ để họ yêu thường 
Người, yêu thương các vị Imam trong đạo, các vị học giả của 
cộng đồng tín đồ, và người nào thương một nhóm người nào 
đó thì y thuộc nhóm người đó như Thiên sứ của Allah  nói: 

 اَ  «
ْ
َسبو ل

َ
أ مسلم الا االصلة اارداِ  )٥٨١٦(الراري األدِ  » َمْرُء َمَو َمْن ه

 . )٤/٤٠٥(أ هْد  )٢٦٤١(

“Một người sẽ ở cùng với người nào y yêu thương” 
(Albukhari: 5816, Muslim: 2641, và Ahmad: 4/405). 

Bởi thế, người nào yêu thương Thiên sứ của Allah  
và các vị Sahabah của Người  và những ai đi theo họ từ 

                                                           
(55) “Sharh Assunnah” của Imam Muhammad Al-Hasan bin Khalaf 
Alburbahani. 
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những vị Imam được hướng dẫn, những vị học giả giáo luật, 
những người của Hadith và những người của ba thế kỷ đầu 
cùng với những ai đi theo họ cho đến thời của chúng ngày nay, 
tất cả họ đều những người của Sunnah(56). 

 Một số lời khuyên của các vị Imam Salaf cảnh báo 
về những người Bid’ah 

Thủ lĩnh của những người có đức tin, Umar bị Al-
Khattab  nói: (Sẽ có nhóm người đến tranh luận với các 
người về những điều nghi ngờ về Qur’an, các người hãy tiếp 
họ bằng Sunnah, bởi quả thật những người của Sunnah là 

                                                           
(56) Giới luật dâng lễ nguyện Salah theo sau những người Bid’ah: các câu nói 
của phái Sunnah trong vấn đề này được tóm lược như sau: Rằng không được 
phép dâng lễ nguyện Salah theo sau những kẻ vô đức tin nguyên thủy và 
những kẻ vô đức tin do bị trục xuất khỏi Islam. Việc không dâng lễ nguyện 
Salah theo sau những người chưa biết rõ về giáo lý của họ là điều Bid’ah thì 
không ai trong Salaf nói như thế.  Cơ sở giáo lý về việc ngăn cấm dâng lễ 
nguyện Salah theo sau người Bid’ah là chỉ mang tính chất phê phán và phản 
bát hành vị Bid’ah của người đó và tránh xa y ra nhưng nếu đã tham gia 
dâng lễ nguyện Salah theo sau thi lễ nguyện Salah đó vẫn có giá trị bình 
thường. Giới luật về việc không dâng lễ nguyện Salah và không thương xót 
cho những người Bid’ah: Nếu ai đó chết trong tình trạng là một người vô 
đức tin hay là kẻ bị trục xuất khỏi tôn giáo hoặc vô đức tin do bởi hành vi 
Bid’ah của y và được xác định rõ ràng về sự vô đức tin của họ thì không 
được dâng lễ nguyện Salah chọ họ và cũng không được tỏ lòng thương xót 
cho họ, đây là điều mà tất cả giới học giả đều đồng thuận. Còn người nào 
chết trong tình trạng là người tội lỗi hoặc có phạm phải những điều Bid’ah 
chưa đến mức phải bị trục xuất khỏi tôn giáo thì người Imam và những học 
giả làm gương được phép không dâng lễ nguyện Salah cho người đó nhằm 
mục đích răn đe và nhắc nhở mọi người để họ tránh xa những điều tội lỗi và 
Bid’ah, chứ không có nghĩa là nghiêm cấm tất cả mọi người, mà ngược lại 
mọi người phải dâng lễ nguyện Salah vì đó là Fardu kifayah (nghĩa vụ mang 
tính tập thể, chỉ cần có một tập thể đại diện thì mọi sẽ xong trách nhiệm). 
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những người hiểu biết hơn ai hết về Kinh sách của Allah 
(Qur’an))(57). 

Có một ghi nhận nói rằng, Abdullah bin Umar  đã 
nói với một người đã hỏi ông về những người phản bác về sự 
tiền định: (Nếu ngươi nhìn thấy những người đó, người hãy 
cho họ biết răng Ibnu Umar không liên can đến họ, và họ 
không liên can đến ta), ông đã nhắc đi nhặc lại như thế ba 
lần(58). 

Abdullah bin Abbas  nói: (Đừng ngồi cùng với 
những người theo chủ nghĩa sở thích và dục vọng của bản 
thân, bởi quả thật ngồi cùng với họ sẽ làm cho con tim bệnh 
hoạn)(59). 

Học giả Azzahid Al-Fudhil bin Iyadh  nói: (Người 
Bid’ah không làm an toàn cho tôn giáo của anh, anh chớ đừng 
bàn luận với y về chuyện của anh, và cũng chớ đừng ngồi lại 
cùng y; ai ngồi cùng với những người của Bid’ah thì Allah sẽ 
làm trái tim y mù lòa)(60). 

                                                           
(57) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”, và Ibnu Battah dẫn trong “Al-Iba-nah”. 
(58)  Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”, và Ibnu Battah dẫn trong “Al-Iba-nah”. 
(59) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”, và Ibnu Battah dẫn trong “Al-Iba-nah”. 
(60) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali 
Assunnah Wal-Jama’ah”, và Ibnu Battah dẫn trong “Al-Iba-nah”. 
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Imam Alhasan Albasri  nói: (Allah, Đấng Tối Cao 

và Ân Phúc từ chối cho phép Người  đi theo chủ nghĩa sở 
thích và dục vọng của ban sự sám hối)(61). 

Imam Abdullah bin Almubarak  nói: (Lạy Thượng 
Đế, xin Ngài đừng làm cho người của Bid’ah là cánh tay tiếp 
sức ở nơi bề tôi, để rồi trái tim của bề tôi sẽ yêu thương y)(62). 

Thủ lĩnh của những người có đức tin nói trong Hadith 

Sufyan Athawri : (Ai lắng nghe lời của người Bid’ah trong 
khi anh ta biết rõ y đích thực là người Bid’ah thì anh sẽ mất đi 
quyền được bảo vệ tránh khỏi tội lỗi và lúc bấy giờ anh ta phải 
tự lo liệu cho chính bản thân anh ta)(63). 

Imam Al-Awza-i  nói: (Các người không đủ sức để 
tranh luận với người Bid’ah bởi y sẽ làm trái tim của các 
người trở nên nghi ngờ)(64). 

Muhammad bin Sirin nói lời cảnh bảo về những điều 
Bid’ah: (Một người nào đó cải biên một cái mới thì hãy quay 
lại với Sunnah)(65). 

                                                           
(61) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah”. 
(62) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah”. 
(63) Ibnu Wadhah dẫn lời trong “Những điều Bid’ah và sự nghiêm cấm”. 
(64) Ibnu Wadhah dẫn lời trong “Những điều Bid’ah và sự nghiêm cấm”. 
(65) Imam Muslim ghi nhận trong phần mở đầu của bộ Sahih của ông. 
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Imam Malik bin Anas  nói: (Các ngươi đừng cưới 
vợ gả chồng từ những người Bid’ah và các ngươi chớ chào 
Salam đến họ)(66). 

Có ghi nhận rằng Imam Ash-Sha-fi’y  gặp một 
nhóm người đang nói một điều gì đó từ sự ngôn luận và hùng 
biện thì ông nói: (Hoặc là các anh nói chuyện với chúng tôi 
bằng điều tốt lành hoặc là các anh đứng dây và đi khỏi chúng 
tôi)(67). 

Imam của phái Sunnah, Ahmad bịn Hambal  nói: 
(Quả thật, những người của Bid’ah và những người theo chủ 
nghĩa sở thích và dục vọng của bản thân, không nên giúp đỡ 
họ trong các vụ việc của những người Muslim, bởi quả thật 
điều đó là điều tai hại lớn cho tôn giáo)(68). 

Và ông  cũng nói (Phải cảnh giác mà tránh xa tất 
cả những điều Bid’ah, chớ đừng bàn luận với bất cứ ai thuộc 
những người Bid’ah về tôn giáo của anh)(69). 

Imam Abdurrahman bin Mahdi  nói: (Quả thật, 
những người theo chủ nghĩa sở thích và dục vọng của bản thân 
không xấu bằng những người của Jahmiyah, họ muốn nói rằng 

                                                           
(66) “Almudawwanah Alkubra” của Imam Malik. 
(67)  “Mukhtasar Kitab Alhujjah Ala Ta-rikil Almahabbah” của Nasr bin 
Ibrahim Almuqaddisi. 
(68) “Ưu điểm của Imam Ahmad” của Ibnu Al-Jawzi. 
(69)  “Ưu điểm của Imam Ahmad” của Ibnu Al-Jawzi. 
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trên trời không có bất cứ một thứ gì, tôi thấy, thề bởi Allah, 
rằng chớ cưới gả và chớ kế thừa với họ)(70). 

Abu Qala-bah Albasri  nói: (Các người đừng ngồi 
cùng với những người theo sở thích và dục vọng của bản thân, 
bởi quả thật nếu các người không tham gia vào những điều họ 
đã vào thì họ sẽ bày vẽ cho các người về những điều các ngươi 
biết)(71). 

Ayyub Askhistani  nói: (Quả thật những người 
theo sở thích và dục vọng của bản thân là những người lệch 
lạc, tôi thấy không có con đường nào khác cho họ ngoài con 
đường đến với Hỏa Ngục)(72). 

Abu Yusuf Al-Qadi  nói: (Tôi không dâng lễ 
nguyện theo sau người Jahmiyah, Ra-fidhah và Qadriyah)(73). 

Sheikh Islam Abu Uthman Isma’i Assabuni  nói: 
(Các dấu hiệu của những người Bid’ah rất rõ ràng, dấu hiệu rõ 
nhất của họ là sự thù địch, sự xem thường của họ đối với 
những người mang thông điệp của Nabi , cách họ gọi tên 
những người mang thông điệp của Nabi như đồ côn trùng, dốt 
nát, rập khuôn, bắt chước, quan niệm của một số trong nhóm 
của họ răng thông điệp của Thiên sứ của Allah không khoa 
học, và cái khoa học mà họ nói thật ra là những thứ mà 
                                                           
(70) “Kitab Sunnah” của Abdullah con trai Imam Ahmad. 
(71) Ibnu Battah ghi lại trong “Al-Ibanah”. 
(72) Ibnu Battah ghi lại trong “Al-Ibanah”. 
(73) Imam Al-La-laka-i dẫn lời trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah”. 
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Shaytan đã bày vẽ ra cho họ từ kết quả của sự suy nghĩ và tư 
tưởng sai lệch của họ cũng như từ tấm lòng đen tối của họ)(74). 

Imam Assha-fi’y  đã nói rõ về giới luật dành cho 
những người Bid’ah và theo sở thích và dục vọng của bản 
thân: (Sự phán quyết của tôi đối với những người bạn của 
ngôn luận là họ phải bị đánh bằng các nhánh cây chà là, đặt họ 
lên lưng các con lạc đà đi dạo quanh các bộ tộc và dân chúng 
và hô to rằng đây là phần thưởng dành cho những ai từ bỏ 
Qur’an và Sunnah và tiếp nhận ngôn luận)(75). 

Abu Muhammad Al-Hosain bin Mas’ud Ibnu Al-
Farra’ Albaghawi: (Quả thật, các vị Sahabah, các vị Tabieen, 
những người đi theo họ cùng với các vị học giả Sunnah đều 
đối địch với những người của Bid’ah và rời xa họ)(76). 

Quả thật, Imam Isma’il Assabuni đã có trích dẫn trong 
cuốn sách giá trị của ông “Giáo lý của Salaf, những người của 
Hadith”: (Phái Sunnah đồng thuận với nhau về việc phải dùng 
vũ lực để đối phó với những người Bid’ah cũng như để hạ 
nhục họ. Và sau khi trích dẫn những lời này thì ông nói: (Và 
những câu này đã khẳng định trong phần này; tất cả họ đều 
thuận với nhau không có sự bất đồng quan điểm, họ thống 
nhất với nhau trên câu nói rằng phải dùng vũ lực để cưỡng 
chế, hạ thấp và loại trừ những người của Bid’ah nhằm mục 
đích có thể tránh xa họ và được tinh khiết trọn vẹn hướng đến 
Allah, Đấng Tối cao). 

                                                           
(74) Xem: “Aqidah Assalaf, những người  của Hadith” của Sheikh 
Islam Abu Uthman Assabuni. 
(75)  “Sharh Assunnah” Imam Albaghawi. 
(76) “Sharh Assunnah” Imam Albaghawi. 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

209 

 Nền tảng thứ mười một: Đường lối của phái 
Sunnah trong phong cách và đạo đức 

Một trong những nền tảng giáo lý của phái Salaf Saleh 
– phái Sunnah & Jama’ah là họ kêu gọi nhau làm điều thiện 
tốt, ngoan đạo và ngăn cản nhau làm điều tội lỗi và trái lệnh, 
họ tin rằng điều tốt lành của cộng đồng này vẫn còn với việc 
làm này, và việc làm này là một trong các biểu hiệu của Islam 
và nó cũng là nguyên nhân để duy trì tập thể, và việc kêu gọi 
làm việc thiện tốt và ngoan đạo là điều bắt buộc khi có khả 
năng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نُ�مۡ  ﴿ ُمُرََن ِِ�سَۡمۡعُرَِف  َُ
ۡ
َۡ سِلّناِس بَأ ۡلرَِ�

ُ
ة� َ َّ

ُ
ـرِ  َلۡ�َ َ

َِ ِّ ٱسُۡمن َن َعـ َۡ َُ َبۡن ََ
 ِۗ َّ َُِنََن ِِ� بُۡا  ]١١٠:  الجرة آل عمرا [ ﴾  ََ

Các ngươi (những người có đức tin) là một cộng đồng 
được gầy dựng để làm gương cho nhân loại: Các ngươi 
hãy kêu gọi làm việc tốt và ngăn cản làm việc xấu và các 
ngươi tin tưởng nơi Allah (Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 
110). 

Nabi  nói: 

»  ْ نُْ�ْم ُمنَْكرا فَليَُغ�  ى م 
َ
ْو فَبل َسـاً   ه  ُه � يَد  َمْن َره ـِ ْ  لَـْم  ه  أ فَِ ْ  لَْم �َْسـتَب 

أ فَ
ب ه  
ْ
ب َقل
ْو فَ    أ �َْستَب 

ْ
ْقَعُف اإل

َ
ََ ه أ التمذي الفت  )٤٩(مسلم اإليما   » ا   مَ �ْ اََلل 

أ ابـن ما�ـه  )١١٤٠(أ هبج دااد الصمة  )٥٠٠٩(أ الِسا  اإليما  اكائعه  )٢١٧٢(
  )٣/١٠(أ هْد  )١٢٧٥(إاامة الصمة االسنة فيْا 
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“Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì y hãy thay 
đổi nó bằng tay của y, còn nếu như y không thể thì bằng 
chiếc lưỡi của y, còn nếu không thể thì bằng con tim của 
y, và đó là sự yếu đuối nhất của đức tin Iman” (Muslim: 49, 
Tirmizhi: 2172, Annasa-i: 5009, Abu Dawood: 1140, Ibnu Ma-
jah: 1275, và Ahmad: 3/10). 

Phái Sunnah & Jama’ah luôn lấy sự thương xót 
làm đầu trong vấn đề kêu gọi làm điều thiện và ngăn cản 
làm điều tội lỗi, và sự kêu gọi luôn bằng sự khéo léo, khôn 
ngoan cùng với lời khuyên nhủ nhẹ nhàng và từ tốn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

يِيمِ  ﴿ َُ ب  ََ ِ إ  ٱۡدُع ن ُّ ََ ۡح
َ
َ َ�ِ َِ م ِِ�ّل ُُ

ۡ َ�بِدس ََ َنةِ�  ََ َ ۡۡ َِۡعَظةِ ٱ ََٱسَۡم َمةِ  ِۡ ِ ۡۡ �ِِ ََ ِ َِ ََ 

 ]١٢٥: الجرة اََ [ ﴾

Hãy mời gọi đến với con đường của Thượng Đế của 
Ngươi (Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời 
khuyên tốt đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương 
cách tốt đẹp nhất. (Chương 16 – Annahl, câu 125). 

Và họ thấy rằng cần phải kiên nhẫn và chịu đựng khi 
bị người khác gây tổn hại trong việc kêu gọi làm việc thiện và 
ngăn cản làm điều xấu để làm theo lời phán dạy của Allah, 
Đấng Tối Cao: 

ُمۡر  ﴿
ۡ
َ ََ ِ رِ ِ

َِ ِّ ٱسُۡمن َِ َع ََٱتۡ َِ  �سَۡمۡعُرَِف  َۡ ّۡ َع َِ ََ ِ بس َٰ إ نِّن  ََ َصاَِ
َ
ا  َ ََ ب  َ�َ ۡ ِۡ ََٱۡص

ُمََِ 
ُ
 ]١٧: الجرة لقما [ ﴾ ١ٱۡ�

Và hãy kêu gọi làm điều lành và ngăn cản điều dữ và hãy 
kiên nhẫn chịu đựng những rủi ro xảy đến với con, bởi vì 
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đó là một sự kiên định trong mục đích thi hành công việc. 
(Chương 31 – Luqman, câu 17). 

Phái Sunnah & Jama’ah: khi họ đứng lên kêu gọi 
làm điều lành và ngăn cản làm điều dữ thì họ đồng thời cũng 
ra sức bảo vệ và duy trì tập thể, kết nối tình hữu nghị giữa các 
trái tim, thống nhất tiếng nói chung, dập tan sự chia rẽ và bất 
đồng. 

Phái Sunnah & Jama’ah thấy rằng việc khuyên nhủ, 
giúp đỡ nhau làm điều tốt cũng như dìu dắt nhau trong con 
đường kính sợ Allah là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người 
Muslim. Nabi  nói:                                            

يْ ُن اَو �ْ ل  اَ  « ةُ ص  ََ « 

“Đạo là sự khuyên răn” 

Các vị Sahabah nói: Dành cho ai? Người  nói: 

َ    أ ال كتَاب ه   هللا   « ئمة  الْسل م� أ ال َرُالج
َ
م أ األ  ْ أ  )٥٥(مسلم اإليما   » أ اََعمت 

 . )٤/١٠٢(أ هْد  )٤٩٤٤(ج دااد األدِ أ هب )٤١٩٧(الِسا  اليعة 

“Dành cho Allah, cho Kinh sách của Ngài, cho vị Thiên sứ 
của Ngài, cho các vị Imam cùng toàn thể những người 
Muslim” (Muslim: 55, Annasa-i: 4197, Abu Dawood: 4944, và 
Ahmad: 4/102). 

Phái Sunnah & Jama’ah luôn duy trì và giữ gìn các 
biểu hiệu và lễ nghĩa của Islam, như duy trì lễ nguyện Salah 
tập thể và lễ nguyện Salah ngày thứ sáu, duy trì cuộc hành 
hương Hajj, Jihad (chiến đấu vì chính nghĩa của Allah), các 
ngày đại lễ. Họ luôn nhanh chân thực hiện các lễ nguyện Salah 
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bắt buộc, họ cố gắng thực hiện lễ nguyện Salah vào đầu giờ 
của nó cùng với tập thể vì họ biết rằng đầu giờ sẽ tốt hơn cuối 
giờ ngoại trừ đối với lễ nguyện Salah Isha’, họ duy trì lễ 
nguyện Salah và bảo nhau phải cung kính, nghiêm trang trong 
lễ nguyện Salah vì phụng mệnh theo lời phán của Allah, Đấng 
Tối Cao: 

َُِنََن  ﴿ ۡفلََح ٱسُۡمۡا
َ
ُِۡم َ�بِقُعَنَ  ١قَۡد َ ِ ۡم ِ� َصَ�ب ُُ  َّ الجرة [ ﴾ ٢ ٱّنِآ
 ]٢،  ١:الومنج 

Những người có đức tin chắc chắn thành đạt: đó là những 
người hạ mình phủ phục trong việc dâng lễ nguyện Salah 
của họ (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 1, 2). 

Phái Sunnah & Jama’ah thường nỗ lực thức khuya 
để dâng lễ nguyện Salah, bởi vì đó là sự hướng dẫn của Nabi 
 và bởi vì Allah đã ra lệnh cho Nabi của Ngài  nên dâng 
lễ nguyện Salah trong đêm khuya và phải năng phụng mệnh 
Ngài. 

Bà A’ishah  nói: Quả thật, Nabi của Allah  
thường đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm khuya, Người 
đứng nhiều đến sưng cả hai bàn chân của Người. 

 Thấy Người  như vậy, có lần bà A’ishah  đã 
nói với Người: Sao Người lại làm khổ mình như vậy thưa 
Thiên sứ của Allah, chẳng phải quả thật Allah đã tha thứ mọi 
tội tỗi cho Người rồi đó sao? Thế là Người  nói: 
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»  
ُ
فََم ه

َ
ّب ه ُ�جَ  َببْدً  س 

َ
ْ  ه
َ
أ مسلم  )٤٥٥٧(الراري تفس� القرآ   » ارً ا َشُكجْ ه

 . )٢٨٢٠(صفة القيامة االنة ااَار 

“Chẳng phải như vậy không đáng để Ta làm một người bề 
tôi biết tri ân hay sao?” (Albukhari: 4557, Muslim: 2820). 

Phái Sunnah & Jama’ah luôn vững lòng trong mọi 
hoàn cảnh thử thách, họ luôn biết kiên nhẫn chịu đựng trước 
những tai họa và biến cố xảy đến với họ, họ luôn tri ân Allah 
những lúc phồn vinh thịnh vượng và luôn biết hài lòng và chấp 
nhận với những gì được Ngài an bài và định đoạt.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اٖب  ﴿ ََ ۡ�ِ ِح َۡ ِ م ِ ُُ ۡ�َر
َ
ََن َ ُ ِۡ ب ّّ ِّ ٱل ََ  ]١٠: الجرة الزمر[ ﴾ ١نِّ�َما آُ

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn 
phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. (Chương 
39 – Azzumar, câu 10). 

Nabi  nói: 

َظَم الَزَ  إ  و  « َظَم اَلم   اء  ع  َسبو  �  و أ اَ  ء  َمَو ع 
َ
َ  ْ�تَمُلما   اَْجماً  اَهللا إ َلا ه َمْن رَض  ََ  ؛ 

َط فَلَُه الَسرَ  اَق فَلَُه الر   صَيح ال  أ  )٢٣٩٦(التمذي الزلد  »ُط أ اَمْن َالر 
 . لبلاِ:  التمذي

“Quả thật, phần thưởng to lớn sẽ tương ứng với sự thử 
thách to lớn, và quả thật khi nào Allah thích một nhóm 
người nào đó thì Ngài sẽ thử thách họ bằng những tai họa. 
Bởi thế, người nào biết hài lòng chấp nhận thì y sẽ được sự 
hài lòng từ nơi Ngài, và người nào phẫn nộ không hài lòng 
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thì y sẽ gặp phải sự phẫn nộ của Ngài” (Tirmizhi: 2396, Sahih 
Sunnan Tirimizhi của Albani). 

Phái Sunnah & Jama’ah không mong muốn cũng 
như không cầu xin Allah thử thách bởi vì họ không muốn 
mình liệu cho vượt qua được hay không, tuy nhiên, nếu họ bị 
Allah thử thách thì họ sẽ cố gắng và hết lòng kiên nhẫn chịu 
đựng. 

Nabi  nói: 

ََتَمنجا ل قاَء الَعُدا « يَـة َن   َ لجا اَهللا الَعا
َ
ـِ   أ َااْالأ

يتُمـجُلم فاْصـااا؛ فَ  » َلا لَق 
أ هبـج دااد الْـاد  )١٧٤٢(أ مسلم الْاد االسـ�  )٢٨٠٤(الراري الْاد االس� 

)٢٦٣١(  

“Các ngươi chớ đừng mong ước đối mặt với kẻ thù, các 
ngươi hãy cầu xin Allah sự bình an, nhưng nếu các ngươi 
phải đối mặt với họ thì các ngươi hãy kiên nhẫn và chịu 
đựng” (Albukhari: 2804, Muslim: 1742, và Abu Dawood: 2631). 

Phái Sunnah & Jama’ah không tuyệt vọng và 
chán nản trước lòng nhân từ và thương xót của Allah khi họ 
gặp phải thử thách, bởi vì Allah, Đấng Tối Cao đã ngăn cấm 
điều đó, tuy họ sống trong những ngày thử thách và gian 
truân nhưng họ vẫn luôn hy vọng được Allah giải nạn và 
phù hộ cũng như ban thưởng ân phước bởi vì họ luôn tin 
chắc chắn vào lời hứa hẹn của Allah, họ biết rằng đi cùng 
với sự kho khăn và gian nan sẽ là điều dễ dàng, họ luôn tìm 
kiếm những nguyên nhân cho những thử thách xảy đến với 
họ vì họ biết rằng những tai họa và biến cố chỉ xảy đến với 
họ là do những điều mà chính bản thân họ gây ra và họ cũng 
nhận thức được rằng sự giúp đỡ và phù hộ của Allah đến 
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một cách trễ nải là bởi nguyên nhân tội lỗi của họ hoặc bởi 
họ không theo đúng với sự chỉ đạo của Ngài, như Ngài đã 
phán: 

﴿  ٖ�ِۡ
ََ َ�ۡعُفَنْ َعّ  ََ ۡم  ُُ آِۡدآ

َ
َۡ ن َۡ ََ ََ َۡةٖ فََِۡما  ِصي  َ  ِّ َِ م  ُُ َۡ ب ََ ا  ََ ََ ََ٣ ﴾ 

 ]٣٠: الجرة الشجرى[

Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các ngươi, đó 
là do bàn tay của các ngươi đã làm ra và Ngài đã lượng 
thứ cho các ngươi rất nhiều. (Chương 42 – Ash-Shura, câu 
30). 

Họ không lệ thuộc vào những thử thách cũng như 
không ỉ lại vào sự giúp đỡ của Allah mà quên đi bổn phận 
của người bề tôi, họ luôn kính sớ Ngài, cầu xin Ngài tha thứ 
tội lỗi, phó thác cho Ngài, tạ ơn Ngài trong lúc phồn thịnh. 

Phái Sunnah & Jama’ah sợ sự trừng phạt của việc 
phủ nhận và bội ân về các ân huệ và hồng ân mà Allah ban 
cho họ, vì lẽ này nên bạn thấy họ luôn là người luôn cố gắng 
tạ ơn và tán dương Allah, mọi ân huệ dù lớn hay nhỏ họ đều 
quí trọng và hết lòng tri ân Ngài. Nabi  nói: 

نُْ�مْ ًْظُراْ اُ  « ْالَفَ  م 
َ
 َمْن ُلَج ه

َ
ََنُْظرُ  ا إ ل  َمْن ُلَج فَـْجاَُ�مْ أ َاَن 

َ
ُه  اا إ ل ؛ فَِ ًـو

 تَْزَدراا
َ
ْ  ن

َ
ْ�َدُر ه

َ
أ  )٢٩٦٣(مسـلم الزلـد االراـائي  »ً ْعَمـَة اهللا  َعلَـيُْ�مْ  ه

أ هْـد  )٤١٤٢(أ ابن ما�ه الزلد  )٢٥١٣(التمذي صفة القيامة االراائي االجرع 
 . لبلاِ:  صَيح ال  التمذيأ ) ٢/٢٥٤(

“Các ngươi hãy nhìn những người thấp kém hơn các 
ngươi, chớ đừng nhìn những người bên trên các ngươi, 
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bởi quả thật điều đó sẽ làm cho các ngươi không xem 
thường ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi” 
(Muslim:2963, Tirmizhi: 2513, Ibnu Ma-jah 4142, Ahmad: 2/254, 
Sahih Sunan Tirmizhi của Albani). 

Phái Sunnah & Jama’ah luôn rèn luyện đạo đức 
và hành xử tốt đẹp. Nabi  nói:   

ْم ُةلًُقـا «  ُْ ْسَسـنُ
َ
ن َ� إ يَماًًـا ه ُمْوم 

ْ
َمُ  ال

ْ
�
َ
أ هْـد  )١١٦٢(التمـذي الرقـاع    »ه
  لبلاِ:  صَيح ال  التمذي )٢٧٩٢(أ الار� الرااق  )٢/٢٥٠(

“Người có đức tin Iman hoàn thiện nhất đó là người có 
phẩm chất đạo đức tốt nhất” (Tirmizhi: 1162, Ahmad: 2/250, 
Adda-rami: 2792, Sahih Sunan Tirmizhi của Albani). 

ْةمَاًا « 
َ
نَُ�ْم ه َساال 

َ
يَاَمة  ه ق 

ْ
ْل ًسا يَْجَو ال َُ اَْر� ُ�ْم م    

َ
و َاه

َ
َسب ُ�ْم إ ل

َ
ْن ه  »إ  و م 

  لاِلب:  صَيح ال  التمذيأ  )٢٠١٨(التمذي الا االصلة 

“Quả thật, ngươi yêu thích nhất đối với Ta trong số các 
ngươi và người được ở gần Ta nhất trong số các ngươi 
vào Ngày Phục Sinh là người có phẩm chất đạo đức tốt 
nhất” (Tirmizhi: 2018, Sahih Sunan Tirmizhi của Albani). 

ءو يُجَقُو ن  «  ْ
ٌَ ْن  َب ُسْسـن   َما م  ُلُـي  َا�  و َصـاس 

ْ
ْن ُسْسن  اْ َقُ  م 

َْ َ ا   هَ م 
ْ
ال

َمة   ْجو  َاالصو ب  الصو َبْلُُا ب ه  َدرََ�َة َصاس 
َ
ُلُي  ُ

ْ
أ  )٢٠٠٣(التمذي الا االصلة  »اْ

 . لبلاِ:  صَيح ال  التمذيأ  )٤٧٩٩(هبج دااد األدِ 

“Không có bất cứ thứ gì có trọng lượng nặng trên chiếc 
cân công lý của Allah hơn là phẩm chất đạo đức tốt đẹp, 
quả thật, người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp sẽ có cấp 
bậc tương đương với người của nhịn chay và dâng lễ 
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nguyện Salah” (Tirmizhi: 2003, Abu Dawood: 4799, Sahih 
Sunan Tirmizhi của Albani). 

 Một số phẩm chất đạo đức tiêu biểu của phái 
Salaf Saleh – phái Sunnah & Jama’ah 

* Sự thành tâm trong hiểu biết và thực hành, lo sợ rơi 
vào Riya’ (sự phô trường, không hướng về Allah một cách 
trọn vẹn), Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ ٱِ�ِآ ﴿ ّ َِ  ََ
َ
َاسُِ إ ن َۡ  ]٣: الجرة الزمر[ ﴾ ُّ ٱ

Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng 
cho Allah ư? (Chương 39 – Azzumar, câu 3). 

* Sự tôn kín của họ đối với những điều cấm của Allah, 
họ ghét phạm vào điều cấm của Ngài, họ giúp đỡ và ủng hộ 
tôn giáo của Allah, họ yêu thương những người Muslim và 
muốn điều tốt đẹp cho họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

لَُِب  ﴿ ُّ ٰ ٱۡل ََ ّۡ ّ َب َِ ا  َُ ِ فَإِّ� َّ َٰ كَِر ٱ ََ ۡم  ّ ُ�َعِظِ ََ  ]٣٢: الجرة الج[ ﴾ ٣ََ

Và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng 
kính sợ Ngài. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32). 

* Bỏ qua việc giả tạo đức tin của những người Munafiq, 
luôn đồng hành với họ trong những điều tốt đẹp, luôn quan 
tâm và tiên phong làm những điều dành cho cuộc sống Đời 
Sau hơn là những việc làm dành cho cuộc sống trần gian. 

* Trái tim của họ luôn có sự thương xót, họ thường khóc 
rất nhiều những lúc lỡ bỏ bê và lơ là nghĩa vụ với Allah hy 
vọng Ngài sẽ thương xót họ, họ luôn quan tâm và nghĩ đến cái 
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chết khi nhìn thấy thi hài được mang đi chôn cất, họ luôn nghĩ 
đến cái chết, sự mê sản của nó cũng như kết cuộc của cuộc đời 
đến rúng động con tim. 

 * Họ càng khiêm tốn và nhúng nhường mỗi khi họ càng 
đến gần cấp bậc gần kề Allah hơn. 

* Họ sám hối thật nhiều và năng cầu xin Allah tha thứ cả 
ngày lẫn đêm, họ luôn lo sợ cho bản thân họ, họ xin Ngài tha 
thứ vì sợ đã thiếu sót trong phụng mệnh, họ không cảm thấy 
đắc ý về bất cứ một việc làm thiện tốt nào của họ, họ không 
thích tiếng tâm. 

* Họ thật sự kính sợ Allah nhưng không hề tự xưng là 
người kính sợ Allah nhất, họ thực sự sợ hãi sự trừng phạt của 
Allah. 

* Họ rất lo sợ cho kết cuộc xấu của cuộc đời, họ không 
dám xao lãng việc tụng niệm và tưởng nhớ Allah, họ luôn xem 
nhẹ cuộc sống trần gian, họ chỉ sống trên thế gian với những 
gì họ thực sự cần cho sự sống của họ, bởi vì họ luôn ghi nhớ 
lời di huấn của Nabi : 

ه  ف اَُم! َااهللا   « َسُدُ�ْم إ ْصبَعه َلذ 
َ
َْعُ  ه َُ ثُْ  َما  َرة  إ َن م  ؛  َما الْ�يَا ف ارة 

و ينُْظْر ب َم تَرْ� 
ْ
أ التمذي الزلد  )٢٨٥٨(مسلم النة اصفة ًعيمْا اهللْا  » فَل
  )٤/٢٢٩(أ هْد  )٤١٠٨(أ ابن ما�ه الزلد  )٢٣٢٣(

“Thề bởi Allah, thế gian này so với cuộc sống Đời Sau giống 
như hình ảnh của ai đó trong số các ngươi lấy ngón tay của 
mình nhúng vào dòng nước rồi y nhìn xem những gì còn 
đọng lại” (Muslim: 2858, Tirmizhi: 2323, Ibnu Ma-jah: 4108, và 
Ahmad: 4/229). 
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* Họ không chấp nhận lỗi lầm ảnh hưởng đến tôn giáo hay 
ảnh hưởng đến những tín đồ của nó trừ phi phải có lý do chính 
đáng, họ thường che đậy những lỗi lầm của những anh em 
Muslim đồng đạo, họ không muốn công khai và tuyên bố điều 
xấu của bất cứ ai, họ bỏ qua những hiềm khích của mọi người, 
họ không trả đủa hay đáp trả bất cứ điều xấu nào bởi họ không 
thù địch với bất cứ ai. 

Họ luôn ghi nhớ lời di huấn của Nabi : 

توا � «  ََ َنوَة 
ْ
ِ  »نَ يَْدُةُ  ال أ التمذي  )١٠٥(أ مسلم اإليما   )٥٧٠٩(الراري األد
 . )٥/٣٨٩(أ هْد  )٤٨٧١(أ هبج دااد األدِ  )٢٠٢٦(الا االصلة 

“Sẽ không vào được Thiên Đàng những kẻ ngồi lê đôi mách 
chuyện của người khác” (Albukhari: 5709, Muslim: 105, 
Tirmizhi: 2026, Abu Dawood: 4871, và Ahmad: 5/389). 

* Họ luôn ngăn chặn hành vi nói xấu và phỉ báng trong 
các buổi hội hợp, họ luôn gìn giữ chiếc lưỡi của họ để các buổi 
tọa đàm của họ không trở thành những buổi tọa đàm tội lỗi. 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡيٗ�ا  ﴿ ََ ِليِِ 
َ
َم َ ۡ َۡ ُ�َم 

ۡ
ن آَأ

َ
َحُدُ�ۡم َ

َ
َ  َ ِ ُۡ

َ
إ ن ا ۚۡ م َ�ۡع ُُ ُۡ َ�َ ّ�ۡع ۡۡ �َ ََ ََ

رِ 
َِ إ فَ َهُ ُ�ُم  ]١٢: الجرة الِرا [ ﴾ُۡ

Chớ nói xấu lẫn nhau. Phải chăng một trong các ngươi 
thích ăn thịt của người anh em của mình đã chết hay sao? 
Bởi thế, nên gớm ghiếc việc đó. (Chương 49 – Al-Hujurat, 
câu 11, 12). 

* Họ có tính mắc cở, lễ nghĩa, từ tốn, điềm đạm, ít nói, ít 
cười lớn, im lặng và lắng nghe nhiều hơn nói, và khi nói thì 
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bằng lời lẽ và ngôn từ rõ ràng dễ hiểu cho người hỏi, và họ 
không vui mừng cho một điều gì đó của cõi trần, và đó là sự 
nhận thức hoàn hảo của họ. 

Nabi  nói:  

يَُقْ  َةْ�ً  هللا  ُن باَمْن كَ  يُْوم   «
ْ
ر  فَل َْصُمْب  اَااَُْجو  ارة   ُ ْا 

َ
الراري األدِ  » أ ه

 . )٢/٤٣٣(أ هْد  )٤٧(أ مسلم اإليما   )٥٦٧٢(

“Ai tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày Sau thì hãy nói điều tốt 
đẹp hoặc hãy giữ im lặng” (Albukhari: 5672, Muslim: 47, và 
Ahmad: 2/433). 

َا «
َ
أ  )٢/١٥٩(أ هْد  )٢٥٠١(التمذي صفة القيامة االراائي االجرع  » َمْن َصَمَب �
  لبلاِ:  صَيح ال  التمذيأ )٢٧١٣(الار� الرااق 

“Ai im lặng sẽ thành công” (Tirmizhi: 2501, Ahmad: 2/159, 
Adda-rami: 2713, Sahih Sunan Tirmizhi của Albani). 

* Họ thường tha thứ, khoan dung và xí xóa cho tất cả 
những ai gây tổn hại đến họ từ việc dùng vũ lực, chiếm đoạt 
tài sản một cách bất chính hoặc xúc phạm danh dự, ... bởi họ 
luôn nhớ lời phán của Allah: 

ََٱ ﴿ ِّ ٱَّاِس�  ََٱۡلَعاََِ� َع ۡيَ   َۡ بِظِمَ� ٱۡل نَِ� ََٱۡلَ� َِ َ  ٱسُۡمۡح ِ ُۡ  ُ الجرة [ ﴾١َّ
 ]١٣٤: آل عمرا 

Những người biết kiềm hãm được cơn giận, những người 
luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah là 
luôn yêu thương những người làm tốt. (Chương 3 – Ali-
Imran, câu 133, 134). 
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* Không xao lãng trong việc chiến đấu với Iblis, nỗ lực 
nhận biết mưu mô và quỷ kế của nó, không để nó quấy nhiễu 
trong việc lấy nước Wudu, dâng lễ nguyện Salah và trong các 
hình thức thờ phượng khác. 

* Họ Sadaqah rất nhiều, giúp đỡ những người khó khăn 
ngày đêm, công khai hay kín đáo, họ thường xuyên hỏi thăm 
những người túng thiếu để kịp thời hỗ trợ những người đó 
những thứ họ cần từ thức ăn, quần áo, và tiền bạc; và họ không 
phung phí trong cách chi tiêu. 

* Họ lên án sự tham lam, keo kiệt và ích kỷ, họ ca ngợi sự 
hào phóng, rộng lượng, họ luôn bình đẳng giữa các anh em 
đồng đạo trong lúc đi đường hay ở tại gia, mục tiêu của họ là 
giúp đỡ và ủng hộ tôn giáo, họ hết lòng yêu thương các anh 
em đồng đạo, họ thích được mang đến niềm vui cho các anh 
em đồng đạo và họ luôn ưu tiên những điều tốt cho các anh em 
đồng đạo trước bản thân họ. 

* Hiếu khách và nồng hậu trong việc tiếp đãi khách, họ 
luôn tiếp nhận lời mời của người anh em đồng đạo, họ chỉ từ 
chối khi nào là sự mời gọi đến với điều Haram hoặc khi nào 
người giàu chỉ đặc biệt mời người giàu không quan tâm đến 
người nghèo, hoặc ở chỗ tiệc tùng Halal lại có những điều 
Haram. 

* Họ cư xử ân cần với người nhỏ tuổi và tôn kính những 
người lớn hơn. 

* Giải hòa hiềm khích, đó là một trong các cánh cửa tốt 
đẹp nhất, giải hòa hiềm khích sẽ phá tan âm mưu và mục đích 
của Shaytan, bởi vì nó luôn tìm cách gieo sự hận thù giữa 
những người Muslim, nó muốn phá hoại sự đoàn kết giữa họ. 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

222 

* Ngăn cản sự đố kỵ bởi vì sự đố kỵ sẽ dẫn đến sự oán hận 
và thù ghét, làm cho đức tin Iman yếu đi, khiến tâm hồn chỉ 
yêu thích và quan tâm đến trần gian và những gì không liên 
quan đến tôn giáo. 

* Kêu gọi, khuyên bảo nhau hiếu thảo với cha mẹ và sống 
tốt với hai người họ. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نٗ  ﴿ َۡ آِِۡ ُح بِ�َ �َِِ َّ سَ�ب ِ
ۡۡ ََّصۡيَنا ٱ إ ََ  ]٨: بج الجرة العنك[ ﴾ ا

Và TA truyền lệnh cho con người hãy ăn ở tử tế với cha 
mẹ (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 8). 

* Khuyên bảo nhau đối xử tử tế với người láng giềng, 
đồng hành cùng với anh em đồng đạo, kết nối tình thâm, chào 
Salam đến nhau, thương xót người nghèo, khó khăn, trẻ mồ 
côi và những người lỡ đường. 

*  Họ không tự hào, phô trương, đắc ý và bất công, họ kêu 
gọi nhau phải công bằng và chính trực trong mọi sự việc. 

* Không lơ là bất cứ một điều gì mang lại ân phúc được 
giáo luật khuyến khích thực hiện nó. Nabi  nói:  

َر و  « ْق 
َ
نَ  َن ت   م 

ْ
 شَ     اْ َمْعرُ ال

ََ  ىَْاً
ْ
ْ  تَل

َ
َةاَك ب  أ َالَْج ه

َ
ْي�و هو �ْ جَ  ه

ْ
ل مسلم الا  »َِ

 . )١٨٣٣(أ التمذي األِعمة  )٢٦٢٦(االصلة اارداِ 

“Ngươi chớ đừng xem thường bất cứ việc làm thiện tốt nào 
dù đó chỉ là một cái nhìn vui vẻ khi gặp mặt người anh em 
đồng đạo của ngươi” (Muslim: 2626, Tirmizhi: 1833). 

* Ngăn cấm sự nghi ngờ và dọ thám lẫn nhau, ngăn cấm 
theo dõi để bới tìm cái xấu của anh em đồng đạo Muslim, bởi 
hành vì đó hủy hoại các mối quan hệ tập thể, chia rẽ tình anh 
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em đồng đạo, gieo rắc rối và sự tổn hại, làm cho tâm hồn trở 
nên phẫn nộ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نَِ�  ﴿ َِ َ  ٱسُۡمۡح ِ ُۡ  ُ َّ ٱ ََ ِّ ٱَّاِس�  ََٱۡلَعاََِ� َع ۡيَ   َۡ بِظِمَ� ٱۡل الجرة [ ﴾١ََٱۡلَ�
 ]١٣٤، ١٣٣: آل عمرا 

Và những người biết kiềm hãm được cơn giận, những 
người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah 
là luôn yêu thương những người làm tốt. (Chương 3 – Ali-
Imran, câu 133, 134). 

Những Lời Khuyên Của Các Vị Imam Phái Sunnah 
Về Việc Đi Theo Sunnah Và Ngăn Điều Bid’ah 

          1- Mu’azd bin Jabal  nói: (Này hỡi mọi người, các 
ngươi phải hiểu biết trước khi các ngươi ra đi, các ngươi phải 
cẩn thận mà tránh xa điều Bid’ad, các ngươi phải bám lấy 
đường lối cũ)(

76F

77). 

2- Huzdaifah bin Al-Yaman  nói: (Tất cả mọi sự thờ 
phượng không được các vị Sahabah của Thiên sứ thờ phượng 
thì các người chớ thờ phượng; bởi quả thật người thời kỳ đầu 
không bỏ lại cho người thời kỳ sau bất cứ lời khuyên nào như 
thế. Do đó, các người hãy kính sợ Allah hỡi những người đọc 
(Qur’an), các người hãy bám lấy con đường của những người 
thời trước các người)(

77F

78). 

                                                           
(77) “Những điều Bid’ah và sự ngăn cấm” của Ibnu Widhah. 
(78) Ibnu Battah trích dẫn trong “Iba-nah”. 
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3- Abdullah bin Mas’ud  nói: (Ai muốn đi theo hãy 
đi theo người đã chết thuộc những người là các vị Sahabah của 
Muhammad, họ là những người tốt nhất trong cộng đồng này, 
trái tim của họ trong sạch, kiến thức của họ sâu rộng, họ là 
những người được Allah lựa chọn làm bạn đồng hành cùng với 
vị Nabi của Ngài , để truyền tải tôn giáo của Ngài, bởi thế, 
hãy bắt chước theo phẩm chất đạo đức và đường lối của họ; và 
họ đích thực là những người đã đi trên con đường ngay chính 
được chỉ đạo)(79). 

Abdullah  cũng nói: (Các người hãy đi theo và chớ 
đừng đổi mới cải biên, bởi lẽ mọi thứ đã đầy đủ cho các 
người; các người phải bám lấy đường lối cũ)(80). 

4- Abdullah bin Umar  nói: (Nhân loại vẫn mãi ở trên 
con đường Sunnah khi mà họ vẫn đi theo vết xưa cũ)(81); và 
ông nói: (Tất cả mọi điều Bid’ah đều lệch lạc cho dù mọi 
người thấy nó tốt đẹp)(82). 

5- Vị Sahabah cao quý Abu Dawood  nói: (Ngươi sẽ 
không bao giờ lầm lạc khi mà vẫn theo lối xưa cũ 
(Sunnah))(83). 

                                                           
(79) Albaghawi trích dẫn trong “Sharh Assunnah”. 
(80) Adda-rami trích dẫn trong “Sunnah” của ông. 
(81) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(82) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(83) Ibnu Battah trích dẫn trong “Iba-nah”. 
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6- Thủ lĩnh của những người có đức tin, Ali bin Abu 
Talib  nói: (Nếu tôn giáo là từ suy nghĩ của con người thì 
phần đế giày đáng được lau chùi hơn phần trên của đôi giày, 
nhưng tôi lại nhìn thấy Thiên sứ của Allah dùng tay lau chùi 
phần trên của đôi giày)(84). 

7- Abdullah bin Amru bin Al-Ass  nói: (Khi điều 
Bid’ah được sáng lập ra thì chỉ càng làm mất đi con đường 
Sunnah, và khi điều Sunnah bị lấy mất đi thì chỉ càng làm 
thêm lệch lạc)(85). 

8- Abbas bin Rabi’ah nói: Tôi đã nhìn thấy Umar bin 
Al-Khattab  hôn cục đá (ý nói cục đá đen tại ngôi đền 
Ka’bah) và ông nói: (Quả thật, ta biết rõ ngươi chỉ là một cục 
đá, không gây hại cũng không ban điều lành, nhưng chỉ vì ta 
nhìn thấy Thiên sứ của Allah  đã hôn ngươi, nếu không, ta 
không bao giờ hôn ngươi) (Albukhari, Muslim). 

9- Vị Khalif công bằng và chính trực, Umar bin Abdul-
Aziz  nói: (Hãy dừng lại ngay chỗ cộng đồng dừng lại, bởi 
vì họ dừng lại bởi kiến thức hiểu biết của họ, họ chỉ nhìn ra 
qua cánh cửa sổ, sự nghiên cứu và nhận thức của họ mạnh hơn 
và nếu họ cẩn thận phòng ngừa thì vẫn là điều tốt hơn. Nếu 
các người nói: đã đổi mới thời sau họ thì thật ra chỉ những ai 
đi khác với sự hướng dẫn của họ mới đổi mới và cải biên, mới 
ghét bỏ đường lối của họ, quả thật, họ chỉ mô ta điều cần thiết, 
chỉ nói những gì cần nói, những gì trên đó là thái quá và 

                                                           
(84) Ibnu Abi Shaybah trích dẫn trong “Al-Musannif” 
(85) Ibnu Battah trích dẫn trong “Iba-nah”. 
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những gì dưới đó là thiếu sót, họ luôn ở mức chính giữa, họ 
thực sự đi trên sự hướng dẫn ngay chính)(86). 

10- Imam Al-Awza-i  nói: (Ngươi phải đi theo dấu 
vết của người Salaf cho dù mọi người có ruồng bỏ ngươi đi 
chăng nữa, ngươi hãy cẩn thận với quan điểm và ý kiến của 
mọi người ngay cả khi họ cùng đồng thuận với nhau bằng một 
câu nói; quả thật điều chân lý sẽ lộ diện nếu ngươi luôn ở trên 
con đường ngay chính)(87). 

11- Ayyub Assikhtiya-ni  nói: (Những gì mà người 
Bid’ah càng nghiên cứu suy luận thì y chỉ càng trở nên cách xa 
Allah mà thôi)(88). 

12- Hasan bin Atiyah  nói: (Bất cứ cộng đồng nào 
đổi mới một điều gì đó trong tôn giáo của họ thì điều đó đồng 
nghĩa với việc họ đang xóa đi một điều tương tự trong đường 
lối của họ)(

88 F

89). 

13- Muhammad bin Sirin  nói: (Những người Sunnah 
thường nói: một người khi mà vẫn theo dấu vết cũ thì quả thật 
y đã trên con đường (Sunnah))(

89F

90). 

                                                           
(86) Ibnu Quda-mah trích dẫn trong “Lum’ah Al’Itiqad Al-hadi Ila Sabil 
Arrashaad”. 
(87) Al-Khateeb ghi nhận trong “Sự cao quý của những người theo Hadith”. 
(88) “Những điều Bid’ah và sự ngăn cấm” của Ibnu Widhah. 
(89) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(90) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
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14- Sufyan Aththawri  nói: (Sự Bid’ah là điều yêu 
thích với Iblis hơn cả những điều tội lỗi, những điều tội lỗi còn 
được tha thứ, còn điều Bid’ah thì không được tha thứ)(91). 

15- Abdullah bin Al-Mubarak  nói: (Hãy là người 
luôn biết dựa trên dấu vết cũ, hãy nhận lấy ý kiến được diễn 
giải từ Hadith)(92). 

16- Imam Ash-Shafi’y  nói: (Bất cứ vấn đề nào tôi 
nói có sự trái chiều và khác biệt so với Sunnah thì tôi sẽ quay 
lại, lúc tôi còn sống hay sau khi chết)(93). 

Rabi’a bin Sulayman thuật lại: Có một ngày, Ash-
Shafi’y dẫn một Hadith thì có người lên tiếng nói: Ông sẽ lấy 
Hadith này chứ, Abu Abdullah? Ông nói: (Khi nào tôi dẫn một 
Hadith Sahih từ Thiên sứ của Allah nhưng tôi không tiếp nhận 
nó thì tôi xin xác nhận trước các người rằng trí tuệ của tôi đã 
mất rồi)(94). 

17-  Nuh Al-Jami’a  thuật lại, tôi đã nói với Abu 
Nanifah: Ông nói gì về những điều mà mọi người đã đổi mới 
và cải biên trong lời nói về những điều hư ảo và các hình thể. 
Ông nói: (Toàn là những lời được cho là triết lý, anh phải bám 
lấy dấu vết và đường lỗi của người Salaf, anh phải cẩn trọng 

                                                           
(91) Albaghawi trích dẫn trong “Sharh Assunnah”. 
(92) Albayhaqi ghi nhận trong “Assunan Al-Kubra”. 
(93) Al-Khateeb trích dẫn trong “Al-Faqih wal-mutafaqqih” 
(94) Ibnu Battah trích dẫn trong “Iba-nah”. 
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tránh xa mọi điều cải biên và đổi mới, bởi quả thật đó là điều 
Bid’ah)(95). 

18- Imam Malik bin Anas  nói: (Sunnah là con tàu 
của Nuh, ai lên tàu sẽ được cứu rỗi còn ai ở lại không chịu lên 
thì sẽ bị nhấn chìm)(96). 

Và ông cũng nói: (Nếu ngôn từ là kiến thức là chắc chắn 
các vị Sahabah cũng như các vị Tabieen đã nói giống như họ 
đã nói về các giáo luật, nhưng điều đó là sai, nó chỉ dẫn đến 
điều sai trái)(97). 

Ibnu Al-Majishun thuật lại, Tôi đã nghe Malik  nói: 
(Ai làm một điều Bid’ah trong Islam và thấy rằng điều Bid’ah 
đó tốt đẹp thì quả thật y đã khẳng định rằng Muhammad đã 
làm trái với Bức Thông Điệp (của Allah), bởi Allah phán: 

مۡ  ﴿ ُُ ۡم دِآَن ُُ َُ لَ ۡ�َمۡل
َ
َ ََ َۡ  ]٣: الجرة الائدة[ ﴾  ٱۡ�َ

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi 
tôn giáo của các ngươi (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3). 
Nếu những gì của ngày hôm đó chưa phải là tôn giáo thì ngày 
hôm nay cũng không phải là tôn giáo)(

97F

98). 

19- Imam Ahmad bin Hambal  nói, ông là Imam của 
phái Sunnah, là nền tảng của phái Sunnah đối với chúng ta: 
(Bám lấy những gì mà các vị Sahabah của Thiên sứ và hãy noi 
                                                           
(95) Al-Khateeb trích dẫn trong “Al-Faqih wal-mutafaqqih” 
(96) “Chìa khóa của Thiên Đàng là sự bám lấy Sunnah” của Suyu-ti.                
(97) Albaghawi trích dẫn trong “Sharh Assunnah”. 
(98) “Al-I’tisam” của Imam Ash-Sha-tibi. 
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theo gương của họ, bỏ đi điều Bid’ah, và tất cả mọi điều 
Bid’ah đều lầm lạc)(99). 

20- Al-Fudhil bin I’yadh  nói: (Hãy đi theo những 
con đường được hướng dẫn và việc ít đi trên nhiều con đường 
không gây hại cho ngươi, và ngươi hãy cẩn thận mà tránh xa 
những con đường lệch lạc và chớ đừng bị lừa gạt bởi nhiều 
người đã bị hủy diệt)(100). 

21- Abdullah bin Umar  nói với người đã hỏi ông về 
một vấn đề thì người đó nói với ông: Quả thật, cha của anh đã 
ngăn cấm điều đó. Ông nói: (Lệnh Thiến sứ của Allah  
đáng làm theo hay là lệnh của cha tôi?)(101). 

Abdullah bin Umar  là một người rất nghiêm khắc, 
nghiêm khắc nhất trong các vị Sahabah, ông luôn chống đối 
Bid’ah và một mực đi theo Sunnah. Có lần, ông nghe một 
người nhảy mũi nói Alhamdulillah, wassala wassolamu ala 
Rasu-lillah (Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah), thì ông 
nói: (Thiên sứ của Allah không dạy chúng tôi như vậy mà 
Người chỉ nói: 

َسُدُ�مْ  «
َ
ََ ه مد اهللاَ  إ لا َبَب َْ يَ

ْ
  » ؛ فَل

                                                           
(99) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(100)  “Al-I’tisam” của Imam Ash-Sha-tibi. 
(101) “Zadul-Ma’azd” của học giả Ibnu Al-Qayyim. 
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“Khi ai đó trong các người hắt hơi thì y hãy nói 
Alhamdulillah”102, chứ Người  không nói: hãy Salawat cho 
Thiên sứ của Allah)(103).  

22- Ibn Abbas  nói với người đã lấy câu nói của Abu 
Bakr  và Umar   để làm trái Sunnah: (Một tảng đá từ 
trên trời suýt rơi xuống các người; ta nói với các người rằng 
Thiên sứ của Allah đã nói thì các người lại bảo: Abu Bakr và 
Umar đã nói)(104). 

Ibnu Abbas  hoàn toàn đúng trong việc mô tả phái 
Sunnah khi ông nói: (Hãy nhìn người đàn ông thuộc phái 
Sunnah, y kêu gọi đến với Sunnah và ngăn cấm làm điều 
Bid’ah)(105). 

23- Sufyan Ath-Thawri  nói: (Khi nào đến với ngươi 
một người đàn ông từ hướng tây thì đó là người của Sunnah, 
hãy gởi đến y lời Salam, bởi quả thật người Sunnah rất ít)(106). 

24- Ayyub As-sikhtiya-ni  nói: (Quả thật, tôi thông 
báo về cái chết của một người thuộc phái Sunnah, như thể là 
tôi đang mất đi một số bộ phận của cơ thể tôi vậy)(107). 

                                                           
(102) Albukhari: 5870, Abu Dawood: 5033, và Ahmad: 2/353 
(103) Tirmizhi ghi lại trong Sunan của ông với đường dẫn truyền khá tốt. 
(104) Abdurrazzaq trích dẫn trong “Al-Musannif” với đường dẫn truyền 
Sahih 
(105) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(106) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
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25- Ja’far bin Muhammad nói: Tôi đã nghe Qutaibah 

 nói: (Nếu ngươi nhìn thấy một người yêu thương những 
người của Hadith, giống như Yahya bin Sa’eed, Abdurrahman 
bin Mahdi, Ahmad bin Hambal và Ishaq bin Rahawiyah .. 
cùng với những tên khác nữa, thì quả thật người đó là người 
thuộc phái Sunnah, còn ai đi trái biệt với những người này thì 
y là người Bid’ah)(108). 

26- Ibrahim Annakha’i  nói: (Nếu các bạn đạo của 
Muhammad chỉ lau chùi trên các ngón tay thì tôi đã không rửa 
chúng; hãy bám lấy ân phúc trong việc đi theo đường lối của 
họ)(109). 

27- Abdullah bin Al-Mubarak  nói: (Hỡi anh em 
đồng đạo, hãy biết rằng cái chết của ngày hôm nay là sự vinh 
hạnh của mỗi người Muslim được trình diện Allah trên con 
đường Sunnah, bởi quả thật chúng ta là của Allah và quả thật 
với Ngài chúng ta phải quay trở về; chúng ta chỉ biết phàn nàn 
với một mình Allah, các anh em đồng đạo đã  ra đi, sự giúp đỡ 
còn lại rất ít, sự Bid’ah xuất hiện, với Allah chúng ta phàn nàn 
sẽ làm thế nào giải quyết cho cộng đồng này khi mà những vị 
học giả của nó, những người của Sunnah đã ra đi trong khi 
những điều Bid’ah đang xuất hiện)(110). 

                                                                                                           
(107) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(108) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(109) Abu Dawood ghi lại trong Sunan của ông. 
(110) “Những điều Bid’ah và sự ngăn cấm” của Ibnu Widhah. 
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28- Al-Fudhil bin I’yadh  nói: (Quả thật, nơi Allah 
luôn có những bầy tôi làm sống lại xứ sở; và họ là những 
người của Sunnah)(111). 

29- Không có câu nói nào thật hơn câu nói của Imam 

Ash-Shafi’y  khi ông nói về những người của Sunnah: (Khi 
tôi nhìn thấy một người thuộc những người của Hadith thì 
giống như tôi nhìn thấy một người thuộc các vị Sahabah của 
Thiên sứ )(112). 

30- Imam Malik  đã đưa ra một nguyên tắc vĩ đại có 
thể tóm gọn lại những điều chúng ta vừa nêu từ các lời nói của 
các vị Imam ở phần trên, nguyên tắc đó là câu nói của ông: 
(Những người ở thời kỳ sau của cộng đồng này sẽ không bao 
giờ tốt đẹp và đúng đắn trừ phi phải đi theo những điều tốt đẹp 
và đúng đắn của những người thời kỳ đầu; nếu những gì của 
ngày hôm đó chưa phải là tôn giáo thì ngày hôm nay nó cũng 
không phải là tôn giáo)(113). 

Đây là những câu nói của một số vị Imam phái Salaf 
Saleh – phái Sunnah & Jama’ah, họ là những đại diện của tầng 
lớp hiểu biết, răn dạy các tín đồ điều đúng đắn và lẽ phải, họ là 
những con người thanh sạch, họ ý thức được đâu là sự chỉ dẫn 

                                                           
(111) Al-La-Laka-i trích dẫn trong “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-
Jama’ah” 
(112) Al-Khateeb ghi lại trong “Sự cao quý của những người theo 
Hadith” 
(113) Xem “Ash-Shifa’” của Al-Qadhi I’yadh, quyển 2 trang 88. 
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và đâu là sự cải thiện, họ luôn bám sát đường lối Kinh sách 
của Allah (Qur’an) và Sunnah Thiên sứ của Ngài , họ luôn 
cảnh báo mọi người những điều đổi mới và cải biên trong tôn 
giáo, họ chỉ truyền đạt những gì mà Nabi  dạy lại cho họ 
rằng con đường dẫn đến sự thành công là chỉ có con đường 
duy nhất, đó là sự giữ chặt lấy Sunnah và sự hướng dẫn của 
Nabi . 
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Các Điều Kiện Của Việc Kêu Gọi Đến Với Giáo Lý 
Phái Salaf Saleh – Phái Sunnah & Jama’ah 

Anh em đạo hữu Muslim hãy biết rằng: Việc kêu gọi 
đến với giáo lý của phái Salaf Saleh không thể thiếu ba điều 
kiện sau: 

Thứ nhất: Đức tin lành mạnh 

Rằng đức tin của chúng ta phải tương đồng với đức tin 
của các thế hệ Salaf trong Tawhid Rububiyah, Tawhid 
Uluhiyah, Tawhid Asma’ Wassifat và trong tất cả các vấn đề 
của đức tin. 

Thứ hai: Chương trình đúng đắn và lành mạnh 

Có nghĩa là phải theo đúng Qur’an và Sunnah, phải 
hiểu và đi theo sát hai nền tảng giáo lý này. 

Thứ ba: Hành động đúng đắn 

Có nghĩa là không đổi mới, cải biên trong tôn giáo, 
tâm phải chân thành vì một mình Allah, việc làm phải theo 
đúng với giáo luật của Ngài, dù đó là việc làm của con tim, 
chiếc lưỡi hay thể xác. 

Việc kêu gọi đến với Allah, Đấng Tối Cao là một 
trong các việc làm thiêng liêng và cao quý, nó nâng cao sự thờ 
phượng, là sứ mạng đặc biệt của các vị Thiên sứ, là đặc điểm 
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vượt trội của những người kính sợ Allah trong số các bầy tôi 
ngoan đạo của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

لِِمَ�  ﴿ َۡ َّ ٱسُۡم َِ  َِ ََقَاَ  نِتّ بلِٗحا  ََ َََعِمَم   ِ َّ ََ ٱ ِ َٓ  ن َٗ ِمِّمّ َد َۡ ُّ قَ ََ ۡح
َ
َ ّۡ ََ ََ

 ]٣٣: الجرة فصلب[ ﴾ ٣

Và ai tốt lời nói hơn một người mời gọi nhân loại đến với 
Allah và làm việc thiện và nói rằng quả thật tôi là một 
người Muslim. (Chương 41 – Fussilat, câu 33). 

Và Thiên sứ của Allah  đã dạy chúng ta cách thức 
truyền đạt và kêu gọi mọi người, và trong tiểu sử cuộc đời và 
sự nghiệp của Người đầy những bài học cho ai muốn học hỏi. 

Những người làm công việc tuyên truyền và kêu gọi 
đến với giáo lý của phái Salaf phải đi theo cách thức và đường 
lối của Nabi , và dĩ nhiên là không phải nghi ngờ gì nữa khi 
nói rằng đường lối truyền bá của Người  là một giáo trình 
đúng đắn trong phong cách tuyên truyền và kêu gọi đến với 
Allah, giúp họ tránh né được với những điều Bid’ah, đi ngược 
lại với đường lối và phong cách của Thiên sứ . 

Từ điểm này, bắt buộc những người làm công việc 
truyền bá phải tuyên truyền kếu gọi đến với Allah giống như 
những người Salaf  Saleh đã truyên truyền và kêu gọi chỉ có 
điều là phải quan tâm đến sự khác biệt giữa không gian và thời 
gian. 

Căn cứ vào sự hiểu biết đúng đắn, tôi đã cố gắng nêu 
ra một số điều kiện cũng như các yếu tố cần thiết cho những 
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người làm công việc truyền bá, mong rằng chúng có thể là 
những điều hữu ích giúp cải thiện công việc mà họ đang làm. 
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Các Nguyên Tắc Cũng Như Những Lời Khuyên 
Cần Thiết Cho Những Người Làm Công Việc 

Truyền Bá 
1- Việc tuyên truyền và kêu gọi đến với Allah, Đấng 

Tối Cao và Ân Phúc là con đường trong những con đường 
thành công trên đời này và ở Đời Sau. Bởi lẽ Nabi  đã nói: 

َى اهللاُ  �  فََجا«  د  ْْ �َ  ْ
َ
ََ  أل َ ْ  يَُ�جَ  ل

َ
ْن ه ََ م 

َ ًدا َةْ�� ل ََ رَُ�مً َااس  َوَعم   ب  ُْر ا ُْ

أ هبج دااد العلم  )٢٤٠٦(أ مسلم فاائ  الصَابة  )٣٤٩٨(الراري النااب  »
 . )٥/٣٣٣(أ هْد  )٣٦٦١(

“Thề bởi Allah, rằng chỉ cần Allah hướng dẫn một người 
bởi ngươi thôi thì điều đó tốt hơn và phúc hơn việc ngươi sở 
hữu một con lạc đà hung đỏ quý hiếm” (Albukhari: 3498, 
Muslim: 2406, Abu Dawood: 3661, và Ahmad: 5/333). 

Ân phước sẽ được ban thưởng qua việc làm           
tuyên truyền và kêu gọi, chứ không dựa vào kết quả tiếp nhận 
của mọi người, và Islam được thắng lợi không phải ở nơi 
người truyền bá mà là ở mệnh lệnh và cho phép của Allah, tuy 
nhiên, người tuyên truyền chỉ cần nỗ lực hết mình trong con 
đường tuyên truyền đó và sự việc còn lại là do Allah định 
đoạt. 

Sự chuẩn bị là điều kiện cần của người làm công việc 
truyền bá, sự phù hộ thành công là do định đoạt nơi Allah, sự 
tuyên truyền và kêu gọi là một hình thức trong các hình thức 
chiến đấu. 
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2- Xác định lại đường lối và phương thức của Salaf để 
làm hình mẫu trong các chương trình mang tính sâu hơn, toàn 
diện hơn, tránh sự hời hợt và qua loa. 

Phải bám sát Qur’an và Sunnah đúng đắn, đấy là cách 
giữ vững hồng phúc của Allah không bị vuột mất, và là ánh 
sáng cho những ai quyết tâm trên con đường của các vị Nabi. 

3- Nỗ lực giữ vững tập thể Muslim, duy trì tiếng nói 
chung trên điều chân lý với khẩu quyết: (Lời Tawhid là nền 
tảng cho tiếng nói chung) đồng thời tránh xa những điều khiến 
tập thể Islam bị chia rẽ thành nhiều đảng phái, các trái tim 
không đồng chung quan điểm; và một sự hiểu biết đúng đắn 
cho mỗi cuộc tập hợp trong việc tuyên truyền, kêu gọi đến với 
Allah là: tập thể người Muslim chứ không phải là toàn bộ 
người Muslim. 

4- Phải vì mục đích của tôn giáo chứ không vì một 
hay những cá nhân nào, bởi lẽ điều chân lý sẽ còn mãi còn 
những cá nhân kia rồi đây sẽ biến mất, nhận biết điều chân lý 
thì sẽ nhận biết được cư dân của nó. 

5- Kêu gọi đến với sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đến 
với những điều giúp gắn kết tình hữu nghị; tránh xa những 
mấu chốt bất đồng và những gì dẫn đến sự bất đồng; nên góp 
ý, khuyên răn khi có mâu thuẫn. 

Căn bản của tập thể Islam là sự công bằng trong cư xử 
và hành động, nếu không, tập thể không thể đứng vững. 

6- Không có thái độ cuồng tín với bất cứ một tập thể 
nào do trong đó có sự ngưỡng mộ và tôn kính một cá nhân nào 
đó quá mức, mà chỉ nên quan tâm xem xét tập thể đó qua các 
biểu hiện hợp với giáo lý Islam. 
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7- Sự bất đồng quan điểm cũng như cách hiểu không 
đồng nhất trong các vấn đề phụ của giáo ly thì cần được giải 
quyết bằng cách khuyên răn và hội thoại, chứ không giải quyết 
bằng cách tranh cãi và gây chiến. 

8- Tự phê bình, thường xuyên kiểm điểm và đánh giá 
liên tục. 

9- Học hỏi nghệ thuật tranh luận, cách thức đối thoại 
và trao đổi hiệu quả, xác định tầm quan trọng của nó cũng như 
sự cần thiết của nó. 

10- Tránh nói chung chung trong các giới luật, cẩn 
thận tránh gây tổn thương, công bằng trong đánh giá và nhận 
định mọi người, và cách đúng nhất trong nhận định và suy xét 
là dựa trên ý nghĩa nội dung chứ không dựa theo kết cấu câu 
từ. 

11- Phân biệt rõ ràng giữa mục đích và phương tiện, 
thí dụ: Sự tuyên truyền và kêu gọi là mục đích, còn các hành 
động, tập thể, trung tâm và những thứ khác là những phương 
tiện. 

12- Giữ vững các mục đích, linh hoạt trong các 
phương tiện sao cho phù hợp với sự cho phép của giáo luật. 

13- Xem xét và giải quyết các vấn đề mang tính ưu 
tiên, và sắp xếp các sự việc theo thứ tự quan trọng của nó, khi 
thực sự phải giải quyết vấn đề phụ hay các thành phần nhỏ thì 
cũng nên giải quyết đúng lúc và đúng chỗ một cách phù hợp 
và kịp thời. 

14- Trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà truyền giáo là 
một việc làm quan trọng, xây dựng kinh nghiệm từ những 
người đi trước, người tuyên truyền không bắt đầu từ cái 
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không, y cũng không phải là người duy nhất hay là người cuối 
cùng có thể phục vụ cho tôn giáo, và thực sự không có và sẽ 
không bao giờ có ai đó là người không cần đến lời khuyên và 
hướng dẫn hoặc cũng không có ai đó luôn là đúng hoặc luôn 
sai. 

15- Kính trọng các học giả lỗi lạc là cách bám sát lấy 
Sunnah, có đức tin và tư tưởng đúng đắn, học hỏi và tiếp thu 
kiến thức từ nơi họ, tôn trọng và không xúc phạm họ, ngăn 
những hành vi xấu cũng như những lời không tốt đẹp làm ảnh 
hưởng đến thanh danh và uy tín của họ, không nghi ngờ họ 
cũng như không đi theo họ một cách cuồng tín, bởi lẽ, tất cả 
mọi người đều có sai có đúng, nếu một vị học giả nào đó sai 
thi y chỉ sai trên một vấn đề sai của y, còn sự cao quý và kiến 
thức hiểu biết của y vẫn đáng được yêu quý và trân trọng. 

16- Nên có suy nghĩ tốt và tích cực đối với những 
người Muslim, hãy tôn trọng lời nói của họ và che đậy những 
cái xấu và cái đáng e ngại của họ, tuy nhiên, không xao lãng 
và lơ là trong việc giảng giải và lưu ý cho họ hiểu và ý thức 
vấn đề. 

17- Nếu một người đạt được sự thuận lợi mà không 
nghĩ đến những khó khăn hoặc khi khắc phục được những khó 
khăn hay những nhược điểm lại không nhớ đến giá trị của nó 
thì e rằng sự việc sẽ khó được thành công. 

18- Dùng các ngôn từ giáo lý phải chính xác, tránh 
dùng những ngôn từ mang ý không rõ ràng và thiếu chuẩn xác, 
thí dụ như: Shura (bàn bạc, thảo luận) chứ không phải là 
Democracy (dân chủ). 

19- Có một góc độ nhìn nhận đúng đắn giữa các 
trường phái giáo lý. Các trường phái giáo lý là một tài sản vĩ 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

241 

đại của việc thông hiểu giáo lý, chúng ta phải nghiên cứu, học 
hỏi, nhưng không đi theo một cách cuồng tín, chúng ta cũng 
không phản bác toàn bộ mà chúng ta chỉ bỏ đi những điểm yếu 
và nhận lấy những điều chân lý và đúng đắn dựa trên ánh sáng 
của Qur’an và Sunnah qua sự hiểu biết và giảng giải của 
những người Salaf. 

20- Xác định góc độ nhịn nhận đúng đắn đối với nền 
văn minh của phương Tây để chúng ta tiếp thu học hỏi các 
nguồn kiến thức thực tiễn của họ để cải tiến và phát triển cho 
cuộc sống cần thiết của chúng ta trên thế gian này. 

21- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trao đổi 
thảo luận trong sự nghiệp truyền giáo, cần học hỏi cách thức 
tuyên truyền hiệu quả. 

22- Những nhà truyền giáo phải là những tấm gương 
tốt đẹp để mọi người noi theo. 

23- Đi theo đường lối khéo léo cùng với lời khuyên tốt 
đẹp và nhẹ nhàng trong con đường tuyên truyền và kêu gọi. 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مَ  ﴿ ِۡ ِ ۡۡ �ِِ ََ ِ َِ ََ يِيِم  َُ ب 
ََ ِ إ ٱۡدُع ن ُّ ََ ۡح

َ
َ َ�ِ َِ م ِِ�ّل ُُ

ۡ َ�بِدس ََ َنةِ�  ََ َ ۡۡ َِۡعَظةِ ٱ ََٱسَۡم  ةِ 

 ]١٢٥: الجرة اََ [ ﴾

Hãy mời gọi đến với con đường của Thượng Đế của 
Ngươi (Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời 
khuyên tốt đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương 
cách tốt đẹp nhất. (Chương 16 – Annahl, câu 125). 
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24- Kiên nhẫn và chịu đựng, bởi đây là đức tính của 
các vị Nabi và các vị Thiên sứ, và là cốt lõi của sự thành công 
trong con đường truyền giáo. 

25- Tránh sự quá hà khắc một cách cứng nhắc, tránh 
gây tổn thương và kết quả tiêu cực, hãy hành động một cách 
nhẹ nhàng, uyển chuyển, và linh hoạt theo giới hạn cho phép 
của giáo lý. 

26- Người Muslim đòi hỏi quyền lợi, sự can đảm đích 
thực là sự đòi hỏi cần thiết, nếu chúng ta không có câu trả lời 
chân lý thì chớ nói lời sàm bậy.  

27- Hãy cẩn thận với những điều xấu và tiêu cực có 
thể xảy ra, không nên lơ là trong việc nghiên cứu tìm kiếm các 
động cơ và nguyên nhân của chúng cũng như những phương 
cách điều trị kịp thời. 

28- Cảnh giác với những tin đồn và dư luận tiêu cực 
cũng như sự ảnh hưởng của chúng với cộng đồng Islam. 

29- Thước đo sự hơn kém của mỗi tín đồ là lòng kính 
sợ Allah, hành thiện, và thực hiện bổn phận tôn giáo, tránh sự 
tôn sùng và đi theo cuồng tín một đảng phái, một dân tộc, một 
bộ lạc hay một nhóm đẳng cấp nào đó. 

30- Phương thức tốt nhất trong truyền giáo là phơi bày 
các sự thật của Islam cũng như đường lối có nó, nên kêu gọi 
họ đến với các nền tảng căn bản của tôn giáo, truyền tải và 
thuyết giảng cho họ nghe theo khả năng trí tuệ và nhận thức 
của họ, biết cách đi vào trong lòng của họ là cách hay để họ 
được hướng dẫn. 

31- Các nhà truyền giáo cũng như các đoàn thể Islam 
phải luôn bám chặt lấy con đường của Allah, phải nỗ lực và 
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phấn đấu bằng sức lực của con người đồng thời cầu xin sự phù 
hộ và che chở của Allah, luôn tin rằng Allah là Đấng Điều 
Hành và Trông Coi mọi thứ, và rằng tôn giáo cũng như mọi 
mệnh lệnh đều là của Ngài. 

Trên đây là những điều hữu ích được đúc kết từ những 
kinh nghiệm thực tế của nhiều học giả cũng như các nhà tuyên 
truyền và kêu gọi đến với Allah. Chúng ta nên biết rằng những 
nhà tuyên truyền kêu gọi đến với Allah nếu như họ hiểu được 
các điều hữu ích này thì họ có thể hoàn thành tốt công việc 
truyền bá của họ một cách thuận lợi hơn. 

Và những người tuyên truyền kêu gọi nên biết rằng sự 
nghiệp truyền bá của họ chỉ được thành công khi họ biết bám 
lấy sợi dây của Allah, biết phó thác và đặt niềm tin nơi Ngài 
trong mọi vụ việc, luôn biết cầu xin Ngài che chở và phù hộ, 
luôn thành tâm hướng về một mình Ngài duy nhất. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Các Sách Viết Về Giáo Lý Phái Salaf Saleh 
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Quả thật các học giả lỗi lạc thuộc phái Sunnah & 
Jama’ah đã biên soạn nhiều sách nói về giáo lý của thế hệ 
Salaf. Họ nói về các nền tảng giáo lý của những người này, họ 
dẫn chứng bằng Qur’an và Sunnah, họ phản hồi những người 
Bid’ah và phơi bày các sai trái của họ, họ đối lập với điều sai 
quấy bằng điều chân lý, sự dốt nát bằng sự hiểu biết, những 
điều Bid’ah bằng những điều Sunnah, họ thể hiện điều chân lý 
và dập tắt điều không chân lý, và tất cả đều vì giữ gìn và duy 
trì sự đúng đắn cho tôn giáo. 

Coi như một việc làm quảng bá các tài liệu hữu ích, 
tôi xin nêu ra một số sách được tôi dùng làm tài liệu thảm 
khảo cho việc biên soạn cuốn “Tóm tắt” này, mong rằng quí 
đạo hữu sẽ tiếp thu được nguồn kiến thức và cải thiện đức tin 
của bản thân. Và quí đạo hữu nên biết rằng giáo lý này là giáo 
lý của phái Salaf Saleh, một giáo lý cội nguồn. 

Sau đây là các sách tiêu biểu về giáo lý phái Sunnah & 
Jama’ah: 

 “Kitab Assunnah” của Imam Ahmad bin Hambal 

, năm 241 hijri. 

 “Kitab Assunnah” của Abdullah con trai của Imam 
Ahmad, năm 290 hijri. 

 “Kitab Assunnah” của Abu Bakr Ahmad bin Yazid 
Al-Khilal, năm 211 hijri. 

 “Kitab Assunnah” của Al-Hafizh Abu Bakr bin Abu 
Asim, năm 287 hijri. 

 “Kitab Assunnah” của Muhammad bin Nasr Al-
Maruzi, năm 294 hijri. 
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 “Sharh Assunnah” của Imam Hasan bin Ali Al-
Burbaha-ri, năm 329 hijri. 

 “Sharh Assunnah” của Imam Al-Hasan bin Mas’ud 
Albaghawi, 436 hijri. 

 “Shari’ah” của Imam Abu Bakr Muhammad bin Al-
Hosain Al-A-jari, 360 hijri. 

 “Kitab Asr Assunnah Wa I’tiqad Addin” của Imam 
Hatim Arra-zi, 327 hijri. 

 “Sarih Assunnah” của Imam Abu Ja’far Muhammad 
bin Jarir Attabari, năm 310 hijri. 

 “Sharh Mazda-hib Ali Assunnah Wa Ma’rifah 
Shara’ia Addin Wattamassuk  bissunan” của Abu Hafs 
Umar bin Ahmad bin Uthman bin Sha-hin, năm 279 hijri. 

 “Usul Assunnah” của Imam Ibnu Abu Zamanin Al-
Andalus, năm 399 hijr. 

 “Kitab Annuzul” 

 “Kitab Assifat” 

 “Kitab Arru’yah” của Imam Al-Hafizh Ali bin Umar 
Adda-raqudni, năm 385 hijri. 

 “Kitab Attawhid Wa Ithbat Sifat Arrabb” của 
Imam Abu Bark Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, năm 
311. 

 “Muqaddamah Ibni Abi Zaid Al-qairuwa-ni 
Fil’Aqi-dah” của Abdullah bin Abu Zaid Al-Qairuwa-ni, năm 
386 hijri. 
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 “Al-Iba-nah An Shari’ah Al-Firqah Anna-jiyah 
Wa Maja-nibah Al-Firaq Al-Mazdmu-mah” của Imam Abu 
Abdullah bin Battah Al-Akbari Al-Hambaly, năm 387 hijri. 

 “Giáo Lý Của Các Vị Imam Hadith” của Imam Abu 
Bakr Al-Isma’i-li, năm 371 hijri. 

 “Al-Iba-nah An Usul Addiyanah” 

 “Risa-lah Ila Ali Aththaghri” 

 “Maqalat Al-Islamiyin” của Imam Abu Al-Hasan Al-
Ash’ari, năm 320 hijri. 

 “Aqi-dah Assalaf Asha-bi Al-Hadith” của Imam 
Abu Uthman Isma’il bin Abdurrahman Assabu-ni, năm 449 
hijri. 

 “Al-Mukhtar Fi Usul Assunnah” của Imam Abu Ali 
Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Bana Al-Hambaly Al-Baghda-di, 
năm 471 hijri. 

 “Sharh Usul I’tiqad Ali Assunnah Wal-Jama’ah” 
của Imam Abu Al-Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur 
Attabra-ni Al-la-laka-i, năm 418 hijri. 

 “Kitab Al-Arba’in Fi Dala-il Attawhid” của Abu 
Isma’il Al-Harawi, năm 481 hijri. 

 “Kitab Al’Azhamah” của Abu Ash-Sheikh Al-
Asfaha-ni, năm 369 hijri. 

 “Al-Itiqad Wal-Hida-yah” của Abu Bakr Ahmad bin 
Al-Hosain Al-bayhaqi, năm 458 hijri. 
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 “Al-Hujjah Fi Bayan Al-Muhijjah Wa Sharh Aqi-
dah Ali Assunnah” của Abu Al-Qasim Isma’il bin 
Muhammad Attami-mi Al-Asfaha-ni, 535 hijri. 

 “Al-Aqi-dah Attaha-wi” của Imam Ahmad bin 
Muhammad bin Salamah Abu Ja’far Attaha-wi Al-Azadi Al-
Hanafi, năm 321 hijri. 

 “Lumu’ah Al-Itiqad Al-Hadi Ila Sabil Arrashad” 
của Imam Muwaffiq Addin Abu Muhammad Abdullah bin 
Quda-mah Al-Muqaddasi, năm 620 hijri. 

 “Annasihah Fi Sifat Arrabb Jalla Wa Ala” của 
Imam Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, năm 438 
hijri. 

 “Kitab Attawhid” của Imam Abu Abdullah 
Muhammad bin Isma’il Albukhari, năm 256 hijri. 

 “Kitab Attawhid Wa Ma’rifah Asma-illah 
Wasifatihi” của Imam Muhammad bin Ishaq bin Mundah, 
năm 395 hijri. 

 “Kitab Al-Iman” của Imam Abu Ubaidah Al-Qasim 
bin Salam, n ăm 224 hijri. 

 “Kitab Al-Iman” của Al-Hafizh Muhammad bin 
Yahya bin Umar Al-Adani, năm 243 hijri. 

 “Kitab Al-Iman” của Al-Hafizh Abu Bakr bin 
Muhammad bin Abu Shaibah, năm 235 hijri. 

 “Kitab Al-Iman” của Al-Hafizh Muhammad bin 
Ishaq bin Mundah, năm 395 hijri. 
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 “Masa-il Al-Iman” của Al-Qadhi Abu Ya’la, năm 
458 hijri. 

 “Arrad Ala Al-Jahmiyah” của Imam Al-Hafizh Ibnu 
Mundah, năm 359 hijri. 

 “Arrad Ala Al-Jahmiyah” của Imam Uthman bin 
Saeed Adda-rami, năm 280 hijri. 

 “Arrad Ala Al-Jahmiyah Wazzana-diqah” của 
Imam Ahmad bin Hambal, năm 241 hijri. 

 “Arrad Ala Man Ankara Al-Harf Wassawt” của 
Imam Al-Hafizh Abu Nasr Abidullah bin Sa’ad Assajazi, năm 
444 hijri. 

 “Al-Ikhtilaf Fi Al-Lafzh Warrad Ala Al-Jahmiyah 
Wal-Mushbihah” của Imam Abu Muhammad Abdullah bin 
Muslim bin Qutaibah Addainuri, năm 276 hijri. 

 “Khalq Af’al Al-Ibad Warrad Ala Al-Jamiyah Wa 
As-hab Atta’til” của Imam Albukhari, năm 256 hijri. 

 “Mas-alah Al-Ulu Wannuzul Fi Al-Hadith” của Al-
Hafizh Abu Al-Fadhl Muhammad bin Tahir Al-Maqdasi, 
nhưng tên quen thuộc là Ibnu Al-Qisara-ni, năm 507 hijri. 

 “Al-Ulu Lil-Aliyil-Azhim Wa I-dhah Sahih Al-
Akhbar Min Saqi-miha” 

 “Al-Arba’in Fi Sifa-ti Rabbil-A’lamin” của Imam 
Azdhabi, năm 748 hijri. 

 “Kitab Al’Arsh Wa Ma Ruwiya Fihi” của Al-Hafizh 
Muhammad bin Uthman bin Abu Shaibah Al-Abasi, năm 297 
hijri. 
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 “Ithbat Sifah Al’Ulu” của Imam Muwaffiq Addin 
Ibnu Quda-mah Al-Maqdasi, năm 620 hijri. 

 “Al-Aqa-wil Aththiqat Fi Ta’wil Al-Asma’ 
Wassifat” của Imam Zain Addin Mar’i bin Yusuf Al-karami 
Al-Maqdas Al-Hambaly, năm 1033 hijri. 

 “Kitab Al-Asma’ Wassifat”. 

 “Al-Ba’th Wannushur”. 

 “Khẳng Định Sự Trừng Phạt Trong Cõi Mộ” của 
Imam Al-bayhaqi, năm 458 hijri. 

 “Attasdiq Binnazhr Ila Allah Ta’a-la Fi Al-
Akhirah” của Imam Abu Bakr Al-Ajari, năm 360 hijri. 

 “Al-Itiqad Al-Khalis Minash-shak Wal-Intiqad” 
của Imam Ala’ Addin Ibnu Al-Itar, năm 724 hijri. 

 “Al-Uyun Wal-athar Fi Aqa’id Ahli Al-Athar” của 
Imam Abdul-Baqi Al-Muwahali Al-Hambaly, năm 1071 hijri. 

 “Qatfu Aththamr Fi Bayan Aqi-dah Ahli Al-
Athar”. 

 “Addin Al-Khalis” của Muhammad Siddiq Khan Al-
Qanu-ji, năm 1307 hijri. 

 “Lawa-mi’a Al-Anwar Al-bahiyah Wa Sawa-ti’a 
Al-Asraar Al-Athariyah”. 

 “Lawa-ih Al-Anwar Assaniyah Wa Lawa-qih Al-
Afkar Assaniyah Sharh Qasi-dah Ibnu Abi Dawood Al-
Ha-iyah” của Muhammad bin Ahmad Assafa-ri-ni, năm 1188 
hijri. 
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 “Tajrid Attawhid Al-Mufid” của Imam Ahmad bin 
Udai Al-Muqrizi, năm 845 hijri. 

 Các cuốn sách của Sheik Islam Ibnu Taymiyah nói về 
kiến thức giáo lý rất nhiều, tiêu biểu như: 

  “Mihaaj Assunnah Annabawi”. 

  “Dir’u Ta’a-rud Al-Aql Wannaql”. 

  “Baghiyah Al-Murtaad Fi Arrad Ala Al-
Mutafalsifah Wa Ali Al-Ilhaad”. 

  “Iqtidha’ Assirat Al-Mustaqim Limukha-lafah 
Ashab Al-Jahim”. 

  “Assa-rim Al-Maslul Ala Shatim Arrasul”. 

  “Kitab Al-Iman”. 

  “Arrisa-lah Attadmiriyah”. 

  “Qa’idah Jali-lah Fi Attwassul Wal-wasilah”. 

  “Arrad Ala Al-Muntiqin”. 

  “Al-Aqi-dah Al-wa-sitah”. 

  “Al-Aqi-dah Al-Hamawiyah”. 

  “Arrisa-lah Attas’i-niyah”. 

  “Bayan Talbi-s Al-Jahmiyah”. 

  “Annabawat”. 

  “Sharh Al-Aqi-dah Al-Asfaha-niyah”. 

  “Sharh Hadith Annuzul”. 
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  Ngoài ra, Sheikh còn có bộ Fatawa tổng hợp được 
các học trò của mình biên soạn thành sách, và bộ Fatawa tổng 
hợp này được biên soạn lên đến 37 quyển. 

 Học trò của Sheikh Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim Al-
Jawzi đã có nhiều cuốn sách được viết để phản hồi lại những 
nhóm người lệch lạc, tiêu biểu như: 

  “Assawa’iq Al-Mursalah Ala Al-Jahmiyah Wal-
Mu’attalah”. 

  “Ijtima’ Al-Juyush Al-Islamiyah Ala Ghazu Al-
Mu’attalah Wal-Jahmiyah”. 

  “Al-Qasi-dah Annuniyah”. 

  “Shafa’ Al-Alil Fi Masa-il Al-Qadha’ Wal-Qadr 
Wal-Hikmah Wata’lil”. 

  “Tariq Al-Hijratain Wa Baab Assa’adatain”. 

Và tất cả những cuốn sách được tôi kể tên đều được đã 
được in ấn thành sách – Alhamdulillah, và dĩ nhiên còn rất 
nhiều cuốn sách giá trị khác nữa mà tôi chưa kể ra, một số đã 
được in ấn và một số thì vẫn còn nằm trong dự án. 

   

 

Lời Kết 
Đây chính là giáo lý đức tin của thế hệ đầu tiên trong 

cộng đồng này, và nó đích thực là giáo lý thanh khiết và lành 
mạnh, là con đường đúng đắn và ngay thẳng trên tuyến Qur’an 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

252 

và Sunnah cũng như các câu nói của các vị Salaf, và nó cũng 
chính là con đường đã làm sống dậy những trái tim của thời 
buổi ban đầu. 

Nó là giáo lý của phái Salaf Saleh, một nhóm phái 
thành công và được phù hộ sự thắng lợi, hay còn gọi là những 
người của Hadith, hoặc phái Sunnah & Jama’ah; nó cũng là 
giáo lý của các vị Imam của bốn trường phái lớn, là giáo lý 
của đại đa số học giả thông hiểu giáo lý, thông hiểu Hadith và 
những ai đi theo con đường của họ cho đến thời chúng ta ngày 
nay, và sự việc này vẫn cứ như thế cho đến ngày Tận Thế. 

Do đó, chúng ta phải có nghĩa vụ quay lại với giáo lý 
thanh khiết này, giáo lý mà những thế hệ ngoan đạo Salaf đã 
chọn lọc và bám trụ, chúng ta sẽ im lặng về những gì họ im 
lặng, chúng ta thực hiện sự thờ phượng theo đúng những gì họ 
thực hiện, chúng ta phải bám sát lấy Qur’an và Sunnah của 
Thiên sứ , và những gì được toàn thể Salaf đã thống nhất 
cũng như phải dựa theo sự suy luận đúng đắn theo cách hiểu 
của họ. 

Thủ lĩnh những người có đức tin, Umar bin Al-
Khattab  nói: (Quả thật, ta biết rõ khi nào mọi người được 
cải thiện tốt đẹp và khi nào là lầm lạc! Nếu sự thông hiểu giáo 
lý đến từ người nhỏ tuổi (những người thời sau) thì người lớn 
tuổi (ý nói các thế hệ Sahabah)  khó chấp nhận, còn khi sự 
thông hiểu giáo lý đến từ người lớn tuổi thì người nhỏ tuổi sẽ 
đi theo; thế là cả hai được hướng dẫn)(114). 

                                                           
(114) Ibnu Abdul-Bar ghi lại trong “Ja-mi’a Bayan Al-Ilm” trang 247. 
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Thủ lĩnh những người có đức tin, Ali bin Abu Talib 
 nói: (Các người hãy xem những người mà các người đã lấy 
kiến thức này; quả thất đấy là tôn giáo)(115). 

Vị Sahabah Abdullah bin Mas’ud  nói: (Nhân loại 
vẫn mãi còn sự tốt đẹp khi kiến thức tôn giáo được tiếp thu từ 
những người lão bối, nhưng khi nào họ tiếp thu từ những thế 
hệ trẻ thì họ sẽ bị hủy hoại)(116). 

Quí đạo hữu Muslim hãy biết rằng: Allah đã hướng 
dẫn chúng ta và ban cho chúng ta điều chân lý; người nào tìm 
kiếm sự hướng dẫn khác ngoài Qur’an và Sunnah cũng như 
khác với sự thông hiểu của các vị Salaf Saleh hoặc y bổ sung 
thêm một điều gì đó trong giáo lý của Allah, thì người đó chắc 
chắn là kẻ lầm lạc, lệch xa với con đường ngay chính, không 
theo con đường của những người có đức tin. 

Imam Malik  thường ngâm hai câu thơ với nội 
dung (tạm dịch): 

Những điều tốt nhất trong đạo là những điều Sunnah. 

Những điều xấu nhất là những điều đổi mới cải biên. 

Sự thờ phượng tốt nhất là sự thờ phượng của Thiên sứ 
, bởi thế, tất cả mọi sự thờ phượng khác với sự thờ phượng 
của Người  đều là điều Bid’ah, người có hành vi đó không 

                                                           
(115) Al-Khateeb ghi lại trong “Al-Kifa-yah Fi Ilmi Arriwa-yah” trang 
196. 
(116)  Ibnu Abdul-Bar ghi lại trong “Ja-mi’a Bayan Al-Ilm” trang 247. 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

254 

những không thể đến gần Allah, trái lại, còn trở nên xa cách 
với Ngài hơn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ  َّ َٞ ٱّنِآ ن  ََ ُۡ
َ
ََ بَّبِۡۡع َ ََ ا  َُ ۡمرِ فَ�بِّۡۡع

َ
َّ ٱۡ� ِ َِ ب َ�ِ�َعةٖ  َ�َ ََ ب ََ   َ�ۡعلَُمََن ُُّم َ�َعۡل

 ] ١٨: الجرة الاثية [ ﴾ ١

Rồi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con đường luật 
pháp của tôn giáo. Do đó, hãy tuân thủ nó và chớ đi theo 
những ham muốn của những kẻ không biết gì. (Chương 45 
– Al-Jathiyah, câu 18). 

ِّلةِ  ﴿ َِ َُ َعّ  ّ آَۡرَغ ََ ََ َِ ب أ ۧنَِِۡ� ُِ ََ َِ َ�ۡف فِ َُ  ّ ََ  َّ ِ  ] ١٣٠: الجرة القرة [ ﴾َم ن

Và chỉ ai tự lừa dối bản thân mình mới bỏ tín ngưỡng của 
Ibrahim (Chương 2 – Albaqarah, câu 130). 

﴿  ّۡ ََ ُّ دِآنٗ ََ ََ ۡح
َ
أ َ ُِ َُ �ََۡ لََم  ُۡ

َ
َ ّۡ ّۖ ا ِمِّم َِ ۡ ُُ  ََ ُُ ََ  ِ ّ ََۡع  َِ ٱّب ِيَم َحنِيفٗ ِملّ ََ ُب اۗ  َة نَِِۡ�

 ] ١٢٥: الجرة الِساء [ ﴾

Và ai làm tốt tôn giáo trong số những người hết lòng qui 
phục Allah thì người đó là người làm tốt (thuộc cấp Ihsan) 
và đã đi theo tín ngưỡng của Ibrahim, một tín ngưỡng chỉ 
tôn thờ duy nhất một mình Allah (Chương 4 – Annisa’, 
câu 125). 

Và không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng con đường duy 
nhất của những người Muslim là một giáo lý duy nhất, một 
giáo lý tinh khiết mà thế hệ tin tưởng và ngoan đạo ở thời kỳ 
đầu đã đi, với nó họ đã sống và hành đạo một cách trọn vẹn và 
ngay chính. 
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Lời Nói Đúng Đắn Nhất 
Quả thật chúng ta không thể cải thiện được cũng như 

không thể thành công trong sự nghiệp truyền giáo của chúng 
ta trừ phi chúng ta biết bắt đầu cái nào quan trọng nhất và cần 



Tóm Tắt Giáo Lý Salaf – Phái Sunnah & Jama’ah 
 

256 

làm nhất. Và cái quan trọng nhất chính là giáo lý Tawhid, 
chúng ta phải đặt nó làm trọng tâm trong sự truyền giáo của 
chúng ta, chúng ta phải lấy nó là nền tảng cho giáo luật, 
nguyên tắc đạo đức, và cung cách hành xử của chúng ta. 

Và giáo lý Tawhid đó phải được dựa trên sự chỉ đạo 
của Qur’an và Sunnah cũng như sự thông hiểu của thế hệ Salaf 
Saleh. Đó chính là con đường ngay chính, một lối đi chuẩn 
mực mà Allah đã ra lệnh cho chúng ta.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ّن َ�ب  ﴿
َ
َ َ�ِّيمٗ ََ َۡ ۡم َعّ َذن ِصَ�بِ� ُم ُُ ِ َ�َفّرَق ِ ََ َُۡم   َ  ٱس

ْ ََ بَّبُِۡعَن ََ إ  َهُ ا فَ�بُِّۡع
ََن  ُّ ۡم َبّ� ُُ م ِِِِ  لََعّل ُُ ب ََّصٰ ۡم  ُُ بلِ َٰ يِيلِِِ إ   ]١٥٣: الجرة األًعاو[ ﴾ ١َُ

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). Ngài chỉ thị cho các ngươi như thế 
để các ngươi trở thành người ngay chính sợ Allah. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 153). 

Và giáo lý của phái Salaf Saleh là con đường duy nhất 
sẽ cải thiện được tình trạng của cộng đồng tín đồ Muslim. 

Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao soi sáng và hướng dẫn 
chúng ta, những bầy tôi của Ngài theo con đường của phái 
Salaf Saleh, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi luôn là những người 
cùng hội cùng thuyền với họ, xin Ngài triệu tập bầy tôi cùng 
với họ với lá cờ của vị lãnh tụ được quyền cầu xin ân xá, 
Muhammad , và xin Ngài đừng bỏ mặc bầy tôi lệch khỏi sự 
hướng dẫn, xin Ngài phù hộ và soi sáng cho bầy tôi luôn là 
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những người bề tôi ngoan đạo chung lòng vì con đường của 
Ngài, quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ và Ngài 
là Đấng hằng nghe và đáp lại lời nguyện cầu. 

َو  ْ�َ  اهللاُ اََص ْجَع 
َ
ب ه  ه

َْ َ   اََص َ آ ََ َ ًَش ي نَا ُ�َْمدو َا ََ َم 
 اََاللو

Và cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 
chúng ta Muhammad và gia quyến của Người cũng tất cả 

bạn đạo của Người!!! 

 

 

   

 

 

 
 

  


