
 

 

 

Cột Mốc Tôn Giáo (Những 

bài học đơn giản về các 

giáo lý nền tảng) 

Abdul Azeez Al-Dakhil 

Tác giả nói: “Quả thật, điều đầu tiên mà 

người bề tôi phải học tập là điều làm nên 

giá trị cho tôn giáo của y, điều mà với nó 

người bề tôi sẽ được an toàn khỏi sự giận 

dữ của Allah và sự trừng phạt đau đớn 

của Ngài, và với nó người bề tôi sẽ tìm 

được lòng thương xót và ân phúc vĩ đại ở 

nơi Ngài. Cuốn sách này chứa đựng 



 

 

 

những bài học đơn giản về các giáo lý 

nền tảng cũng như các giáo điều căn bản, 

mục đích để người học hỏi và tìm tòi 

kiến thức đạo nhận thức được các nền 

tảng cơ bản của tôn giáo Islam, hiểu biết 

được những gì để người bề tôi trở thành 

một người Muslim thực thụ, nhận thức 

được giá trị của Islam và hồng phúc của 

nó, ý thức được sự nguy hiểm của sự vô 

đức tin và sự tồi tệ của nó, và để người 

bề tôi hiểu biết được những gì làm giảm 



 

 

 

mất Islam của một người giúp y lưu ý và 

né tránh. Quả thật, tôi đã tóm gọn các bài 

học này và tập trung chủ yếu về các vấn 

đề quan trọng nhất. Và quả thật, điều mà 

người bề tôi cần phải hiểu biết và nắm rõ 

trước tiên là các vấn đề trong giáo lý nền 

tảng, bởi đó là cơ sở dành cho những 

người mới bắt đầu, là một lời nhắc nhở 

cho những người đang thực hành và là 

một công cụ giảng dạy dành cho những 

vị truyền đạt lại kiến thức cho người”. 
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 Lời mở đầu  

 Ý Nghĩa Của Lời Tuyên Thệ 

Shahadah  

 Bài học thứ nhất Giảng Giải Ý Nghĩa 

  ”الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه “

o Tóm lược nội dung bài học:  

    

 Bài học thứ hai    Giảng Giải Ý 

Nghĩa  “ ِدًا َرسهوله للا َحمَّ   ”أَْشَهده أَنَّ مه

o Những điều nghịch lại với sự 

chứng nhận này:  

o Bid’ad được chia làm hai loại:  

 Bài học thứ ba  Giảng Giải Việc 

Tuân Lệnh Allah Và Thiên Sứ Của 

Ngài  

https://islamhouse.com/420889


 

 

 

o Các mệnh lệnh mà Allah và 

Thiên sứ của Ngài chỉ thị có ba 

cấp độ:  

 Bài học thứ tư  Giảng Giải Về Giá 

Trị Của Tawhid  

 Bài học thứ năm  Giảng Giải Ý 

Nghĩa Tôn Giáo Islam  

 Bài học thứ sáu   Giảng Giải Ý Nghĩa 

Của Sự Thờ Phượng  

 Bài học thứ bảy  Giảng Giải Ý Nghĩa 

Phủ Nhận Tà Thần  

o Loại tà thần thứ nhất: Shaytan  

o Loại tà thần thứ hai: Các bụt 

tượng được thờ phượng ngoài 

Allah.  



 

 

 

 Bài học thứ tám Cảnh Báo Về Shirk 

Và Giảng Giải Các Dạng Thức Của 

Nó  

o Shirk được chia làm hai loại:  

o Shirk có loại lộ diện ra bên ngoài 

và có loại lại thầm kín khó nhận 

thấy.  

 Bài học thứ chín  Cảnh Giác Về 

Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) (Phần 

1/3)  

o Những người thuộc dạng đại 

Nifaq bị trục xuất khỏi tôn giáo 

Islam có hai loại:  

o Những người Munafiq từ hai 

dạng của Nifaq có sự khác biệt, 

một số có mức độ Nifaq nghiêm 



 

 

 

trọng và vô đức tin hơn một số 

khác:  

 Bài học thứ mười   Cảnh Giác Về 

Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) (Phần 

2/3)  

o Các việc làm của những người 

Munafiq (giả tạo đức tin) ở hai 

dạng:  

o Nói về những ai mà trong tim 

vừa tồn tại đức tin Iman vừa tồn 

tại Nifaq  

o Sự sám hối của người Munafiq  

 Bài học thứ mười một  Cảnh Giác Về 

Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) (Phần 

3/3)  

o Sự trừng phạt dành cho người 

Munafiq  



 

 

 

 Bài học thứ mười hai  Những Điều 

Làm Hỏng Islam  

o Những điều làm hỏng Islam được 

chia thành hai cấp độ:  

o Sự vô đức tin được chia làm hai 

dạng: Sự vô đức tin công khai và 

sự vô đức tin thầm kín.  

 Cột Mốc Tôn Giáo (Những bài học đơn 

giản về các giáo lý nền tảng) 

Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 Lời mở đầu 



 

 

 

ْوِر  هه ، َوَنعهْوذه بِاهللِ ِمْن شهره أَْنفهِسنَا َوِمْن َسي ِئَاِت أَْعَماِلنَا، َمْن يَْهِد إِنَّ الَحْمده هللِ نَْحَمدههه َونَْستَِعْينههه َونَْستَْغِفره

هَ إاِلَّ للاه َوْحدَهه اَل َشِريكَ  ـٰ ِضلَّ لَهه ، َو َمْن يهْضِلْل فاَلَ َهاِدَي لَهه. َوأَْشَهده أَْن اَل إِلَ  لَهه َوأَْشَهده أَنَّ للاه فاَلَ مه

دًا َعْبدههه َوَرسهولههه، َحمَّ ا بَْعده: مه  أَمَّ

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 cũng 

như 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. 

Quả thật, điều đầu tiên mà người bề tôi 

phải học tập là điều làm nên giá trị cho 

tôn giáo của y, điều mà với nó người bề 

tôi sẽ được an toàn khỏi sự giận dữ của 

Allah và sự trừng phạt đau đớn của Ngài, 

và với nó người bề tôi sẽ tìm được lòng 

thương xót và ân phúc vĩ đại ở nơi Ngài. 

Cuốn sách này chứa đựng những bài học 

đơn giản về các giáo lý nền tảng cũng 

như các giáo điều căn bản, mục đích để 

người học hỏi và tìm tòi kiến thức đạo 

nhận thức được các nền tảng cơ bản của 

tôn giáo Islam, hiểu biết được những gì 



 

 

 

để người bề tôi trở thành một người 

Muslim thực thụ, nhận thức được giá trị 

của Islam và hồng phúc của nó, ý thức 

được sự nguy hiểm của sự vô đức tin và 

sự tồi tệ của nó, và để người bề tôi hiểu 

biết được những gì làm giảm mất Islam 

của một người giúp y lưu ý và né tránh. 

Quả thật, tôi đã tóm gọn các bài học này 

và tập trung chủ yếu về các vấn đề quan 

trọng nhất. 

Và quả thật, điều mà người bề tôi cần 

phải hiểu biết và nắm rõ trước tiên là các 

vấn đề trong giáo lý nền tảng, bởi đó là 

cơ sở dành cho những người mới bắt đầu, 

là một lời nhắc nhở cho những người 

đang thực hành và là một công cụ giảng 



 

 

 

dạy dành cho những vị truyền đạt lại kiến 

thức cho người. 

Tôi cầu xin Allah, Đấng Tối Cao chấp 

nhận việc làm này của tôi bằng sự đón 

nhận tốt đẹp, và tôi cầu xin Ngài ban 

phúc cho cuốn sách này để nó mang lại 

nhiều điều hữu ích, quả thật, Ngài là 

Đấng đáng được ca ngợi, Đấng Quyền 

Lực Tối Cao. 

 Ý Nghĩa Của Lời Tuyên Thệ 

Shahadah 

Lời tuyên thệ Shahadah:  

دًا َرسهوله للاِ  َحمَّ هَ إاِلَّ للاه َوأَْشَهده أَنَّ مه ـٰ  أَْشَهده أَْن اَل إِلَ



 

 

 

“Tôi chứng nhận không có Thượng Đế 

đích thực nào ngoài Allah và tôi chứng 

nhận Muhammad là vị Sứ giả của Ngài.” 

Lời chứng nhận này là nền tảng căn bản 

của tôn giáo Islam, là trụ cột đầu tiên 

trong năm trụ cột của Islam, và là thủ tục 

cho một người gia nhập tôn giáo Islam. 

Do đó, người nào không tuyên thệ lời 

Shahadah này thì không phải là người 

Muslim. 

Ông Abdullah bin Umar t thuật lại, Nabi 

e có nói: 

دًا َرسهوله للاِ »  َحمَّ هَ إاِلَّ للاه َوأَنَّ مه ـٰ َكاةِ  بهنَِي اإِلْسالَمه َعلَى َخْمٍس: َشَهادَِة أَْن الَ إِلَ الَةِ َوإِيتَاِء الزَّ َوإِقَاِم الصَّ

ِ اْلبَْيِت َوَصْوِم َرَمَضاَن   متفق عليه. «َوَحج 

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ 

cột: Lời tuyên thệ Shahadah ( د َرسهوله َحمَّ هَ إاِلَّ للاه و مه ـٰ الَ إِلَ



 

 

 

 không có Thượng Đế đích thực nào) - (للاِ 

khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên 

sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah, xuất 

Zakah, hành hương Hajj tại ngôi đền 

Ka'bah và nhịn chay tháng Ramadan.” 

(Albukhari, Muslim). 

Điều đầu tiên mà người bề tôi phải học từ 

tôn giáo Islam là giáo lý nền tảng đầu 

tiên của nó. Bởi thế, y phải biết ý nghĩa 

của lời tuyên thệ Shahadah và các giáo 

điều của nó. 

Khi Nabi e cử Mu’azd bin Jabal t đi 

Yemen để truyền dạy tôn giáo thì Người 

đã nói với ông: 

َل َما تَدْعهوْ »  ه أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه فَإِْن ههْم أََطاعهوا إِنََّك تَأْتِى قَْوًما ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فَْليَكهْن أَوَّ ههْم إِلَْيِه َشَهادَة

ْم أَنَّ للاَ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِى كهل ِ يَْوٍم َولَْيلٍَة ...   رواه ومسلم. .«  ِلذَِلَك فَأَْعِلْمهه



 

 

 

“Quả thật, ngươi hãy đi đến một nhóm 

người thuộc dân Kinh sách (Thiên Chúa 

và Do Thái), và điều đầu tiên ngươi cần 

kêu gọi họ đến với nó là sự chứng nhận 

(Shahadah): “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه” (tức không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah). Nếu họ tuân theo điều đó thì 

ngươi hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh 

cho họ phải dâng lễ nguyện Salah ngày 

đêm năm lần ...” (Muslim). 

Còn trong lời dẫn của Albukhari thì cũng 

với nội dung tương tự nhưng với lời: 

َل َما تَدْعهوههْم إِلَى أَْن يهَوح ِ »  دهوا للاَ تَعَالَى فَإِذَا َعَرفهوا ذَِلَك إِنََّك تَْقدَمه َعلَى قَْوٍم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فَْليَكهْن أَوَّ

 رواه البخاري. «فَأَْخبِْرههْم أَنَّ للاَ فََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِى يَْوِمِهْم َولَْيلَتِِهْم ... 

“Quả thật, ngươi hãy đi đến một nhóm 

người thuộc dân Kinh sách (Thiên Chúa 

và Do Thái), và điều trước tiên Ngươi 



 

 

 

cần mời gọi họ là kêu gọi họ tôn thờ duy 

nhất một mình Allah, Đấng Tối Cao, nếu 

họ nhận thức được điều đó thì hãy cho họ 

biết rằng Allah qui định cho họ phải dâng 

lễ nguyện Salah ngày đếm năm lần ...”. 

Và điều này cũng được nói rõ trong 

Hadith khá dài rằng đại Thiên Thần Jibril 

u đã đến gặp Thiên sứ e dưới dạng một 

người đàn ông phàm tục. Đại Thiên thần 

u đã lần lượt hỏi Thiên sứ e các cấp bậc 

nền tảng tôn giáo: Islam, đức tin Iman, và 

Ihsan. Và sau đó, Người e đã cho biết ở 

phần cuối Hadith: 

كهْم ِدينَكهْم »   «فَإِنَّهه ِجْبِريله أَتَاكهْم يهعَل ِمه



 

 

 

“Quả thật, đó là đại Thiên thần Jibril, y 

đến để dạy các ngươi tôn giáo của các 

ngươi.” (Muslim). 

Do đó, điều đầu tiên trong các giáo điều 

mà một tín đồ cần phải học là những điều 

nằm trong Hadith Jibril vừa nêu, giáo 

điều đầu tiên trong các giáo điều là cấp 

bậc Islam, và trụ cột đầu tiên trong các 

trụ cột của Islam là lời tuyên thệ 

Shahadah. 

 Bài học thứ nhất Giảng Giải Ý Nghĩa 

 ”الَ إِلَهَ إِالَّ للاه “

 phiên âm tiếng Việt “La ilaha ”الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه “

illolloh” có nghĩa là không có Thượng 

Đế đích thực nào đáng được thờ phượng 

mà chỉ có một mình Allah duy nhất.  



 

 

 

Từ “ َإِلَه” “ilah” có nghĩa là Thượng Đế Tối 

Cao tức Đấng đáng được thờ phượng. 

Tất cả những gì được thờ phượng ngoài 

Allah và sự thờ phượng chúng đều là sự 

sai quấy và không chân lý. Người nào thờ 

phượng ai (vật gì) ngoài Allah thì người 

đó là kẻ thờ đa thần (Mushrik) vô đức tin, 

như Allah, Đấng Tối Cao phán: 

هً  ِ إِلَٰ وَن ﴿َوَمن يَۡدعه َمَع ٱَّللَّ ِفره َن لَههۥ بِهِۦ فَإِنََّما ِحَسابهههۥ ِعندَ َرب ِِهۦ ۚٓ إِنَّههۥ اَل يهۡفِلحه ٱۡلَكٰ ]سورة ﴾ ١١٧ا َءاَخَر اَل بهۡرَهٰ

 [١١٧المؤمنون: 

{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). 



 

 

 

Do đó, không được phép thờ phượng 

cùng với Allah bất cứ ai (vật gì), không 

được thờ phương cây cối, đá, ... các vị 

ngoan đạo, cho dù đó có là vị Nabi được 

cử đến hay một vị Thiên thần cận kề với 

Allah đi chăng nữa, bởi vì sự thờ phượng 

chỉ dành riêng duy nhất cho một mình 

Ngài. 

Allah tạo ra chúng ta cũng vì mục đích 

đó, như Ngài đã phán: 

 [٥٦]سورة الذاريات : ﴾   ٥٦نَس إاِلَّ ِليَۡعبهدهوِن ﴿ َوَما َخلَۡقته ٱۡلِجنَّ َوٱإۡلِ 

{Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người 

mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng 

TA} (Chương 51 – Azh-zhariyat, câu 

56). 

ه أََحدٌ   [١]سورة اإلخالص: ﴾  ١﴿ قهۡل ههَو ٱَّللَّ



 

 

 

{Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là 

Allah, là một Đấng duy nhất. } (Chương 

112 – Al-Ikhlas, câu 1). 

ِحيمه  نه ٱلرَّ ۡحَمٰ هَ إاِلَّ ههَو ٱلرَّ
ِحٞدۖٞ الَّ  إِلَٰ ٞه َوٰ ههكهۡم إِلَٰ

  [١٦٣]البقرة: ﴾  ١٦٣﴿ َوإِلَٰ

{Và Thượng Ðế của các ngươi là một 

Thượng Ðế duy nhất, Không có Thượng 

Ðế nào khác, duy chỉ có Ngài (Allah), 

Ðấng rất mực Nhân từ, rất mực Khoan 

dung.} (Chương 2  - Al-Baqarah, câu 163). 

يَنَۗ ٱۡلحَ  ۡخِلِصيَن لَهه ٱلد ِ هَ إاِلَّ ههَو فَٱۡدعهوهه مه
لَِميَن ﴿ ههَو ٱۡلَحيُّ اَل  إِلَٰ ِ ٱۡلعَٰ ِ َرب   [٦٥]سورة غافر: ﴾  ٦٥ۡمده َّلِلَّ

{Ngài (Allah) là Đấng Hằng Sống, không 

có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 

Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài, chân 

thành thờ phượng một mình Ngài. Mọi 

lợi ca ngợi và tán dương kính dâng lên 



 

 

 

Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn 

loài.} (Chương 40 – Ghafir, câu 65). 

Đây chính là ý nghĩa của Tawhid: độc 

tôn hóa Allah trong thờ phượng, không 

được thờ phượng ai (vật gì) ngoài Ngài, 

chỉ một mình Ngài mới đáng được thờ 

phượng, và Ngài không có đối tác ngang 

vai. 

Và Tawhid này chính là ý nghĩa của lời 

Shahadah “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه”, điều mà Allah đã cử 

phái tất cả các vị Sứ giả của Ngài truyền 

bá và kêu gọi nhân loại đến với nó, Ngài 

phán: 

سهوٍل إاِلَّ نهوِحي  إِلَۡيِه أَنَّ  هَ إاِلَّ  أَنَ۠ا فَٱۡعبهدهوِن ﴿ َوَما  أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبِلَك ِمن رَّ  [٢٥]سورة األنبياء: ﴾  ٢٥ههۥ اَل  إِلَٰ

{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). 

 ﴾ غهوَتۖٞ
َ َوٱۡجتَنِبهواْ ٱلطَّٰ سهواًل أَِن ٱۡعبهدهواْ ٱَّللَّ ٖة رَّ  [٣٦]سورةالنحل : ﴿َولَقَۡد بَعَۡثنَا فِي كهل ِ أهمَّ

{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). 

Quả thật, Allah đã phán kể cho chúng ta 

biết trong Kinh sách thiêng liêng của 

Ngài (Qur’an) về các câu chuyện của các 

vị Thiên sứ cùng với cộng đồng của họ. 

Ngài cho chúng ta biết rằng nhiệm vụ 

đầu tiên trong việc truyền bá của các vị 



 

 

 

Thiên sứ là kêu gọi mọi người đến với 

Tawhid (độc tôn trong thờ phượng) 

Allah, Ngài cũng cho chúng ta biết kết 

quả tốt đẹp của những ai tin tưởng đáp lại 

lời kêu gọi của các vị Thiên sứ và hậu 

quả thảm hại của những kẻ đã phủ nhận 

các vị Thiên sứ của Ngài cũng như những 

kẻ đã tổ hợp cùng với Allah trong việc 

tôn thờ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ههۥ  إِن ِي   ٍه َغۡيره
ۡن إِلَٰ َ َما لَكهم م ِ قَۡوِم ٱۡعبهدهواْ ٱَّللَّ افه َعلَۡيكهۡم َعذَاَب يَۡوٍم أَخَ ﴿ لَقَۡد أَۡرَسۡلنَا نهوًحا إِلَٰى قَۡوِمهِۦ فَقَاَل يَٰ

 [٥٩]سورة األعراف: ﴾  ٥٩َعِظيٖم 

{Quả thật, TA (Allah) đã cử Nuh (Noah) 

đến cho người dân của Y. Y bảo họ: 

“Này hỡi dân ta! Các người hãy thờ 

phượng Allah, các người không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 



 

 

 

Ngài. Ta thật lo sợ giùm cho các người 

về sự trừng phạt vào một Ngày vĩ đại!”.} 

(Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

ههۥ ۚٓ أَفاََل تَتَّقهوَن  ٍه َغۡيره
ۡن إِلَٰ َ َما لَكهم م ِ قَۡوِم ٱۡعبهدهواْ ٱَّللَّ ﴾ ]سورة األعراف:  ٦٥﴿ َوإِلَٰى َعاٍد أََخاههۡم ههوٗداۚٓ قَاَل يَٰ

65] 

{Và dân tộc Ad, TA đã cử Hud, một 

người anh em của họ đến với họ. Y bảo 

họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy thờ 

phượng Allah, các người không có một 

Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Chẳng 

lẽ các người không sợ Ngài hay sao?”.} 

(Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

ودَ أَ  ههۖۥٞ ﴾ ﴿ وإِلَٰى ثَمه ٍه َغۡيره
ۡن إِلَٰ َ َما لَكهم م ِ قَۡوِم ٱۡعبهدهواْ ٱَّللَّ ِلٗحاۚٓ قَاَل يَٰ  [٧٣]سورة األعراف: َخاههۡم َصٰ

{Và về người dân Thamud, TA đã cử 

Salih, một người anh em của họ đến với 

họ. Y bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người 



 

 

 

hãy thờ phượng Allah, các người không 

có một Thượng Đế nào khác ngoài 

Ngài”.} (Chương 7 – Al’Araf, câu 73). 

﴾ ]سورة األعراف ههۖۥٞ ٍه َغۡيره
ۡن إِلَٰ َ َما لَكهم م ِ قَۡوِم ٱۡعبهدهواْ ٱَّللَّ  [85: ﴿ َوإِلَٰى َمۡديََن أََخاههۡم شهعَۡيٗباۚٓ قَاَل يَٰ

{Và về người dân Madyan (Madian), TA 

đã cử Shu’aib, một người anh em của họ 

đến với họ. Y bảo họ: “Hỡi dân ta! Các 

người hãy thờ phượng Allah, các người 

không có một Thượng Đế nào khác ngoài 

Ngài”.} (Chương 7 – Al’Araf, câu 73). 

ا تَعۡ  مَّ ِهيمه أِلَبِيِه َوقَۡوِمِهۦ  إِنَِّني بََرا ٞء م ِ ]سورة  ﴾  ٢٧إاِلَّ ٱلَِّذي فََطَرنِي فَإِنَّههۥ َسيَۡهِديِن  ٢٦بهدهوَن ﴿ َوإِۡذ قَاَل إِۡبَرٰ

 [٢٧، 26الزخرف : 

{Và (hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa với 

phụ thân và người dân của y rằng quả 

thật tôi vô can với những gì mà các người 

đang thờ phượng. Ngoại trừ Đấng đã tạo 



 

 

 

hóa tôi, thì Ngài sẽ hướng dẫn tôi.} 

(Chương 43 – Azzukhruf, câu 26, 27).  

َِِك ﴿ أَۡم كهنتهۡم شهَهدَا َء إِۡذ َحَضَر يَۡعقهوَب ٱۡلَمۡوته إِۡذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَۡعبهدهوَن ِمۢن بَۡعِديۖٞ قَالهواْ نَۡعبهده  هَ َءابَا 
َهَك َوإِلَٰ

 إِلَٰ

هِ  ِعيَل  ۧإِۡبَرٰ وَن َم َوإِۡسَمٰ ۡسِلمه ِحٗدا َونَۡحنه لَههۥ مه ٗها َوٰ
َق إِلَٰ  [١٣٣]سورة البقرة: ﴾  ٣٣َوإِۡسَحٰ

{Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của 

Israel!) đã chứng kiến cảnh Yacob sắp từ 

trần khi Y bảo các con của Y: Các con sẽ 

thờ phượng ai sau khi ta mất? Các con 

của Y thưa: Chúng con sẽ thờ phượng 

Thượng Đế của tổ tiên cha: Ibrahim, 

Isma-il và Ishaq, một Thượng Đế duy 

nhất, và chúng con là những người 

Muslim thần phục Ngài} (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 133). 

Nabi Yusuf u nói: 

ه ٱۡلَوٰ  قهوَن َخۡيٌر أَِم ٱَّللَّ تَفَر ِ اره ﴿ َءأَۡربَاٞب مُّ  [٣٩]سورة يوسف: ﴾  ٣٩ِحده ٱۡلقَهَّ



 

 

 

{Phải chăng nhiều Thượng Đế khác biệt 

sẽ tốt hơn hay là một Thượng Đế Allah 

duy nhất tối thượng tốt hơn?.} (Chương 

12 – Yusuf, câu 39). 

Tuy nhiên, nhiệm vụ truyền bá của Nabi 

Muhammad e là kêu gọi tất cả nhân loại, 

như Allah đã phán: 

لَِميَن  ۡلعَٰ َك إاِلَّ َرۡحَمٗة ل ِ وَن   ١٠٧﴿ َوَما  أَۡرَسۡلنَٰ ۡسِلمه ِحٞدۖٞ فََهۡل أَنتهم مُّ ٞه َوٰ
ههكهۡم إِلَٰ

 ١٠٨قهۡل إِنََّما يهوَحٰى  إِلَيَّ أَنََّما  إِلَٰ

 [١٠٨، ١٠٧]سورة األنبياء: ﴾ 

{Và TA gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt 

chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn 

nhân loại.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, 

câu 107, 108). 

Quả thật, Nabi Muhammad e đã bắt đầu 

nhiệm vụ truyền bá của Người bằng sự 

kêu gọi người dân của Người ở Makkah 



 

 

 

đến với Tawhid, Người e mời gọi họ đến 

với lời chứng nhận “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه” và tránh xa 

việc thờ phượng các thần tượng, nhưng 

đa số họ đều ngạo mạn từ chối lời mời 

gọi đến với Tawhid của Người. Allah, 

Đấng Tối Cao phán về họ: 

ه يَۡستَكۡ  هَ إاِلَّ ٱَّللَّ ۡم اَل  إِلَٰ اْ إِذَا قِيَل لَهه ۡم َكانهو  وَن ﴿ إِنَّهه ۡجنهوِنۢ  ٣٥بِره اْ َءاِلَهتِنَا ِلَشاِعٖر مَّ ﴾  ٣٦َويَقهولهوَن أَِِنَّا لَتَاِركهو 

 [٣٦، ٣٥]سورة الصافات: 

{Quả thật chúng là những kẻ, khi được 

nhắc “Không có Thượng Đế nào khác mà 

chỉ có Allah duy nhất” thì chúng đã tỏ ra 

ngạo mạn; và chúng bảo: “Sao! Chúng 

tôi phải bỏ các thần linh của chúng tôi chỉ 

vì một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay 

sao?”.} (Chương 37 – Assafat, câu 35, 

36).  



 

 

 

Allah đã phản hồi lại lời của họ với lời 

phán của Ngài: 

ۡرَسِليَن  ِ َوَصدََّق ٱۡلمه  [٣٧صافات: ]سورة ال﴾  ٣٧﴿ بَۡل َجا َء بِٱۡلَحق 

{Không, Y (Muhammad) đã mang đến 

điều Chân Lý và xác nhận (các thông 

điệp) của các Sứ giả (của TA).} (Chương 

37 – Assafat, câu 37).  

Lời Tawhid là lời Chân Lý mà tất cả các 

Thiên sứ trước Nabi Muhammad e đã kêu 

gọi đến với nó, và Người e chỉ xác nhận 

lại nó mà thôi. 

Quả thật, những người vô đức tin 

Quraish đã rất hiểu rằng sự mời gọi đến 

với Tawhid có nghĩa là sự mời gọi đến 

với việc từ bỏ những thần linh được thờ 

phượng khác với Allah, Đấng Tối Cao, 



 

 

 

Tawhid sẽ không được chứng thực trừ 

phi phải tránh hoàn toàn sự tổ hợp Shirk. 

Và họ hiểu đây là ý nghĩa của lời “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه” 

tức không có Thượng Đế đích thực nào 

đáng được thờ phượng mà chỉ có Allah 

duy nhất. 

Ông Umar bin Al-Khattab t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

َسهه َوَماَلهه أهقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَقهولهوا الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه . فََمْن قَاَل الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه ، فَقَدْ َعَصَم ِمن ِى نَفْ أهِمْرته أَْن » 

ِه ، َوِحَسابههه َعلَى للاِ   متفق عليه. «، إاِلَّ بَِحق ِ

“Ta được lệnh chiến đấu với nhân loại 

cho đến khi nào họ nói “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه”. Bởi thế, 

người nào nói “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه” thì chắc chắn tính 

mạng và tài sản của y sẽ được bảo toàn từ 

nơi Ta, ngoại trừ vì điều chân lý, và việc 

thanh toán đối với y là ở nơi Allah.” 

(Albukhari, Muslim). 



 

 

 

Và khi Nabi e gởi các bức thư đến các vị 

vua chúa thì Người cũng kêu gọi họ đến 

với Tawhid (tôn thờ một mình Allah duy 

nhất). 

Ông Ibnu Abbas t thuật lại rằng Nabi e đã 

gửi một bức thư đến vua La mã Hercules 

với nội dung: 

َحمَّ »  ِحيِم ِمْن مه ْحَمِن الرَّ وِم ، َسالٌَم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلههدَى ِبْسِم للاِ الرَّ ٍد َرسهوِل للاِ ، إِلَى ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ

تَ  ا بَْعده ، فَإِن ِى أَدْعهوَك بِِدَعايَِة اإِلْسالَِم ، أَْسِلْم تَْسلَْم ، َوأَْسِلْم يهْؤتَِك للاه أَْجَرَك َمرَّ ْيِن ، فَإِْن تََولَّْيَت فَإِنَّ ، أَمَّ

ِب تَعَالَۡواْ إِلَٰى َكِلَمٖة َسَوا ِءۢ بَۡينَنَا َوَبۡينَكهۡم أاَلَّ نَعۡ َعلَيْ 
َ َواَل نهۡشِرَك بِهِۦ َك إِثَْم األَِريِسي ِيَن ، َو ﴿يَٰ أَۡهَل ٱۡلِكتَٰ بهدَ إاِلَّ ٱَّللَّ

ِۚٓ فَإِن تََولَّۡو   ٗ َشيۡ  ن دهوِن ٱَّللَّ نَا بَۡعًضا أَۡربَاٗبا م ِ وَن ا َواَل َيتَِّخذَ بَۡعضه ۡسِلمه ]آل  ﴾  ٦٤اْ فَقهولهواْ ٱۡشَهدهواْ بِأَنَّا مه

 متفق عليه. . « [٦٤عمران: 

“Nhân danh Allah, Đấng rất mực Độ 

lượng, Đấng rất mực Khoan dung.  

Từ Muhammad, Thiên sứ của Allah gởi 

đến Hercules, đức Vua La mã. Xin chào 

an lành đến những ai đi theo sự Chỉ đạo. 



 

 

 

Quả thật, Tôi mời gọi ngài đến với Islam, 

nếu ngài thuận vào Islam thì ngài sẽ được 

an lành, nếu ngài thuận vào Islam thì 

Allah sẽ ban cho ngài hai lần ân phước, 

còn nếu như ngài từ chối không thuận thì 

quả thật ngài sẽ phải chịu tội của toàn 

dân. Và {hỡi người dân Kinh sách! Các 

người hãy cùng đến với một Lời phán 

giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng 

chúng ta chỉ thờ phượng một mình Allah 

duy nhất, và chúng ta không tổ hợp bất 

cứ ai (vật gì) cùng với Ngài (Allah), và 

không ai giữa chúng ta sẽ thờ các vị chủ 

tể nào khác ngoài Allah. Nhưng nếu họ 

quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng 

thực rằng chúng tôi là những người 

Muslim (thần phục Allah).} (Chương 3 – 



 

 

 

Ali-Imran, câu 64).” (Albukhari, 

Muslim). 

Nabi e đã gửi đi bức thư tương tự như 

bức thư này đến với các vị vua khác như 

Chosroes, vua của Ba tư, Cyrus, vua của 

Copts, vua của Abyssinia (nay gọi là 

Ethiopia), vua Jayfar và Iyazd hai đứa 

con của Amman, Hawzah bin Ali của Al-

Yamamah, Al-Munzhir bin Sawa của 

Hajar, Ibnu Abu Shamir Alghassani,.. 

đây là những vị vua đương thời của trong 

thời của Nabi e. 

Và trong Sahih Muslim có ghi, Anas bin 

Malik t thuật lại rằng Nabi e đã cho viết 

thư gởi đi đến tất cả các vị vua để kêu gọi 

họ đến với Allah, Đấng Tối Cao. 



 

 

 

Ông Ibnu Abbas t thuật lại rằng khi Nabi 

e cử Mu’azd đi Yemen thì Người đã nói 

với ông: 

دهوا للاَ تَعَالَى»  َل َما تَدْعهوههْم إِلَى أَْن يهَوح ِ رواه  « إِنََّك تَْقدَمه َعلَى قَْوٍم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب فَْليَكهْن أَوَّ

 البخاري.

“Quả thật, ngươi hãy đi đến một nhóm 

người thuộc dân Kinh sách (Thiên Chúa 

và Do Thái), và điều trước tiên Người 

cần mời gọi họ là kêu gọi họ tôn thờ duy 

nhất một mình Allah, Đấng Tối Cao”. 

(Albukhari). 

Như vậy, việc độc tôn hóa Allah, Đấng 

Tối Cao là chiếc chìa khóa để vào tôn 

giáo Islam, nếu không có nó thì một 

người không thể trở thành một người 

Muslim, và nếu như người bề tôi phạm 

vào những điều nghịch lại với Tawhid thì 



 

 

 

y sẽ trở thành người vô đức tin tôn thờ đa 

thần, bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 

Một Hadith Sahih được ghi lại: 

عَاِذ ْبِن َجبَلٍ  عَاذه أَتَدِْرى َما َحقُّ للاِ َعلَى اْلِعبَاِد »  -صلى للا عليه وسلم  -قَاَل قَاَل النَّبِىُّ  َعْن مه .  «يَا مه

ْم َعلَْيِه » قَاَل للاه َوَرسهولههه أَْعلَمه . قَاَل  . قَاَل للاه  «أَْن يَْعبهدهوهه َوالَ يهْشِركهوا بِِه َشْيئًا ، أَتَدِْرى َما َحقُّهه

ْم » ولههه أَْعلَمه . قَاَل َوَرسه  َبهه  متفق عليه. «أَْن الَ يهعَذ ِ

Ông Mu’azd bin Jabal t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói với ông: “Này 

Mu’azd! Cậu có biết nghĩa vụ của bầy tôi 

đối với Allah là gì không?”. Ông nói: 

Allah và Thiên sứ của Ngài biết rõ hơn 

hết. Người e nói: “Nghĩa vụ của bầy tôi 

đối với Allah là phải thờ phờ phượng 

Ngài và không được tổ hợp (Shirk) bất cứ 

thứ gì cùng với Ngài”. Rồi sau đó, Người 

e lại nói: “Này Mu’azd! Vậy cậu có biết 

quyền lợi của bầy tôi đối với Allah là gì 



 

 

 

không nếu họ đã thực hiện nghĩa vụ đó?”. 

Ông nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết 

rõ hơn hết. Người e nói: “Quyền lợi của 

bầy tôi đối với Allah nếu họ thực hiện 

nghĩa vụ đó là Ngài sẽ không trừng phạt 

họ.” (Albukhari, Muslim). 

Và đây chính là Islam, điều mà Allah đã 

sắc lệnh, Ngài phán: 

ب ِي َوأهِمۡر  ته ِمن رَّ ا َجا َءنَِي ٱۡلبَي ِنَٰ ِ لَمَّ ِ ﴿ قهۡل إِن ِي نهِهيته أَۡن أَۡعبهدَ ٱلَِّذيَن تَۡدعهوَن ِمن دهوِن ٱَّللَّ ته أَۡن أهۡسِلَم ِلَرب 

لَِميَن   [٦٦غافر:   ]سورة﴾  ٦٦ٱۡلعَٰ

{Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả 

thật, Ta bị (Allah) cấm thờ phượng 

những ai (vật) mà các người cầu nguyện 

khác Ngài khi Ta đã nhận được những 

bằng chứng rõ rệt từ Thượng Đế của Ta. 

Và Ta được lệnh phải thần phục Thượng 



 

 

 

Đế của vũ trụ và muôn loài”.} (Chương 

40 – Ghafir, câu 66). 

َكٰوةَۚٓ َوذَٰ ﴿ َوَما  أهِمره  لَٰوةَ َويهۡؤتهواْ ٱلزَّ واْ ٱلصَّ نَفَا َء َويهِقيمه يَن حه ۡخِلِصيَن لَهه ٱلد ِ َ مه اْ إاِلَّ ِليَۡعبهدهواْ ٱَّللَّ ِلَك ِدينه ٱۡلقَي َِمِة و 

 [٥]سورة البينة: ﴾  ٥

{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). 

وَن  ِفره يَن َولَۡو َكِرهَ ٱۡلَكٰ ۡخِلِصيَن لَهه ٱلد ِ َ مه  [١٤]سورة غافر: ﴾  ١٤﴿ فَٱۡدعهواْ ٱَّللَّ

{Bởi thế, các ngươi hãy thành tâm cầu 

nguyện Allah, triệt để thần phục một 

mình Ngài duy nhất cho dù những kẻ vô 

đức tin có căm ghét điều đó.} (Chương 

40 – Ghafir, câu 14). 



 

 

 

ن ِدينِي فاََل  أَۡعبهده  أَيَُّها ٱلنَّاسه إِن كهنتهۡم فِي َشك ٖ م ِ
َ ٱلَِّذي ﴿ قهۡل يَٰ  ِكۡن أَۡعبهده ٱَّللَّ ِ َولَٰ ٱلَِّذيَن تَۡعبهدهوَن ِمن دهوِن ٱَّللَّ

ۡؤِمنِيَن  ۡمۖٞ َوأهِمۡرته أَۡن أَكهوَن ِمَن ٱۡلمه ۡشِرِكيَن  ١٠٤يَتََوفَّٰىكه يِن َحنِيٗفا َواَل تَكهونَنَّ ِمَن ٱۡلمه َوأَۡن أَقِۡم َوۡجَهَك ِللد ِ

ِ مَ  ١٠٥ ِلِميَن َواَل تَۡدعه ِمن دهوِن ٱَّللَّ
َن ٱلظَّٰ َكۖٞ فَإِن فَعَۡلَت فَإِنََّك إِٗذا م ِ رُّ ﴾ ]سورة  ١٠٦ا اَل يَنفَعهَك َواَل يَضه

 [104- 106يونس: 

{Hãy bảo người dân: “Hỡi nhân loại! 

Nếu các người nghi ngờ về tôn giáo của 

ta thì hãy biết rằng ta không thờ phượng 

những kẻ mà các người thờ phượng. 

Ngược lại, ta thờ phượng Allah, Đấng sẽ 

làm cho các người chết và ta được lệnh 

phải trở thành một người có đức tin. Và 

chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ 

không mang lại lợi ích cũng chẳng gây 

hại được Ngươi; nếu làm thế thì chắc 

chắn Ngươi sẽ là một kẻ sai phạm.} 

(Chương 10 – Yunus, câu 106).  

 Tóm lược nội dung bài học: 



 

 

 

Ø  Ý nghĩa của “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه” là không có 

Thượng Đế đích thực nào đáng được thờ 

phượng mà chỉ có Allah duy nhất. 

Ø  Tawhid sẽ không được chứng thực 

ngoại trừ phải tránh xa hoàn toàn Shirk. 

Ø  Mục đích và ý nghĩa mà con người 

chúng ta được Allah tạo ra là thờ phượng 

Ngài, duy nhất một mình Ngài, không tổ 

hợp với Ngài bất cư một thứ gì. 

Ø  Người nào thờ phượng ai (vật gì) 

ngoài Allah thì người đó là kẻ thờ đa 

thần, vô đức tin. 

Ø  Tất cả các vị Thiên sứ của Allah đều 

kêu gọi người dân của họ đến với Tawhid 

và tránh xa điều Shirk. 



 

 

 

Ø  Nền tảng căn bản về sứ máng truyền 

bá của Nabi Muhammad e là kêu gọi 

nhân loại đến với Tawhid, Người đã bắt 

đầu mời gọi người dân của Người đến 

với Tawhid, Người đã gửi các bức thư 

đến các vị vua mời gọi họ đến với 

Tawhid, và Người ra lệnh cho các vị 

Sahabah của Người rằng điều trước tiên 

mà họ phải mời gọi đến với nó là 

Tawhid. 

Ø  Tawhid là nghĩa vụ của bầy tôi đối với 

Allah. 

Ø  Ai không tôn thờ một mình Allah duy 

nhất thì người đó không phải là người 

Muslim cho dù y có khẳng định y đích 

thực là người Muslim đi chăng nữa. 



 

 

 

   

 Bài học thứ hai    Giảng Giải Ý 

Nghĩa  “ ًِدا َرسهوله للا َحمَّ  ”أَْشَهده أَ نَّ مه

دًا َرسهوله للاِ “ َحمَّ  Tôi chứng nhận“ ”أَْشَهده أَنَّ مه

Muhammad là Thiên sứ của Allah” có 

nghĩa là đức tin Iman rằng Allah, Đấng 

Tối Cao đã cử phái Muhammad con ông 

Abdullah bin Abdul-Muttalib làm vị Sứ 

giả của Ngài đến với loài Jinn (Ma, quỷ) 

và loài người để chỉ bảo họ thờ phượng 

một mình Allah duy nhất và tránh xa tất 

cả những thần linh được thờ phượng 

ngoài Allah, và để giảng dạy hướng dẫn 

cho họ các giáo luật. 

Lời chứng nhận Muhammad là Thiên sứ 

của Allah có nghĩa là chứng nhận rằng 



 

 

 

Người e là vị Sứ giả của Ngài và cũng là 

người bề tôi của Ngài, chứ Người không 

có một quyền hạn nào được thờ phượng, 

và Người e cũng không được ca ngợi với 

những thuộc tính chỉ dành riêng cho 

Allah, Đấng Tối Cao.  

Ông Abdullah bin Abbas t thuật lại rằng 

ông đã nghe ông Umar bin Alkhattab t 

nói trong lúc ông đang thuyết giáo trên 

bục giảng, ông nói: Tôi đã nghe Nabi e 

nói: 

ونِى َكَما أَْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْريََم ، فَإِنََّما أَنَا َعْبدههه ، فَقهولهوا َعْبده للاِ َوَرسهولههه »  رواه  « الَ تهْطره

 البخاري.

“Các người chớ đừng tâng bốc Ta giống 

như những người Thiên Chúa giáo đã 

tâng bốc con trai của Maryam, bởi quả 

thật, Ta chỉ là một người bề tôi, do đó, 



 

 

 

các người hãy nói: người bề tôi của Allah 

và vị Thiên sứ của Ngài.” (Albukhari). 

Sự chứng nhận: Muhammad là Thiên sứ 

của Allah hàm chứa ba điều thiết yếu: 

1- Tình yêu dành cho Người, phải đặt 

tình yêu dành cho Người lên trên mọi 

tình yêu, ngay cả lên trên tình yêu dành 

cho bản thân, cha mẹ và con cái. 

Ông Anas bin Malik t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e có nói: 

 رواه البخاري ومسلم. «الَ يهْؤِمنه أََحدهكهْم َحتَّى أَكهوَن أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن » 

“Không ai trong các người có đức tin 

hoàn thiện cho đến khi nào Ta trở thành 

người yêu thương đối với y hơn cả cha, 



 

 

 

con của y và tất mọi người trong thiên 

hạ” (Albukhari, Muslim). 

2- Tin tưởng vào những gì Người e thông 

điệp từ những điều hữu hình và những 

điều ở cõi vô hình. Tất cả những được 

xác thực là đến từ Nabi e thì đó là chân lý 

và trung thực. 

3- Tuân thủ và vâng lời theo Người e, 

thực hiện và chấp hành theo những gì 

Người ra lệnh và tranh xa những gì 

Người ngăn cấm. 

Sự chứng nhận rằng Muhammad là vị 

Thiên sứ của Allah là giáo lý nền tảng 

trong các giáo lý của đạo, không những 

thế, nó cũng là thủ tục để một người bề 

tôi gia nhập Islam tức một người không 



 

 

 

thể trở thành người Muslim cho đến khi 

nào y phải tuyên thệ “ ِدًا َرسهوله للا َحمَّ  và ,”أَْشَهده أَنَّ مه

người nào phạm phải những điều nghịch 

lại với ý nghĩa của lời chứng thực này thì 

người đó không phải là Muslim mà là kẻ 

vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn giáo 

Islam. 

 Những điều nghịch lại với sự chứng 

nhận này: 

1- Căm ghét Nabi e, chửi rủa, xúc phạm 

và chế giễu Người cũng như những điều 

Người mang đến trong hệ thống giáo 

luật. Người nào có bất cứ hành vi nào 

như thế thì người đó là kẻ vô đức tin, phủ 

nhận sứ mạng Thiên sứ của Người. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

ۡم ثهمَّ اَل يَِجدهواْ ِفي  أَنفهِسِهۡم َحَرٗجا  وَك فِيَما َشَجَر َبۡينَهه مه ا قََضۡيَت ﴿ فاََل َوَرب َِك اَل يهۡؤِمنهوَن َحتَّٰى يهَحك ِ مَّ م ِ

واْ تَۡسِليٗما   [٦٥]سورة النساء: ﴾   ٦٥َويهَسل ِمه

{Thề bời Thượng Đế của Ngươi 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). 

2- Phủ nhận sứ mạng Nabi của Người e, 

nghi ngờ về sự trung thực của Người, bởi 

tất cả sự phủ nhận và nghi ngờ đều là sự 

không tin tưởng, mà người nào không tin 

tưởng Thiên sứ của Allah e thì người đó 

là kẻ không có đức tin Iman nơi Người. 



 

 

 

3- Chống lại mệnh lệnh của Người e, cho 

rằng việc tuân thủ và vâng lời Người là 

không bắt buộc, hoặc chống đối và kháng 

cự lại một cách hoàn toàn mệnh lệnh của 

Người e. 

Đối với những người có đức tin nơi Allah 

và Thiên sứ của Ngài e, tuy có phạm một 

số điều trái lệnh nhưng không phải những 

điều làm mất giá trị của Islam thì đó là 

những người Muslim sai quấy, chúng ta 

không được phép chỉ định họ là những 

người vô đức tin bởi tội lỗi của họ mà 

chúng ta chỉ nên hy vọng Allah sẽ tha thứ 

và xí xóa cho họ, và chúng ta lo sợ cho 

họ bị trừng phạt bởi những điều tội lỗi đó 

của họ. 



 

 

 

 Và bất kỳ ai phạm vào một điều gì đó 

thuộc những điều hủy hoại ý nghĩa của sự 

chứng nhận rằng Muhammad là vị Thiên 

sứ của Allah thì người đó không phải là 

người có đức tin nơi Thiên sứ e cho dù y 

có thốt lên lời chứng nhận trên đôi môi 

của y, và y giống như những kẻ Muna-fiq 

(giả tạo trong đức tin) mà Allah đã phán 

về họ: 

ه  ه يَۡعلَمه إِنََّك لََرسهولهههۥ َوٱَّللَّ َِۗ َوٱَّللَّ ِفقهوَن قَالهواْ نَۡشَهده إِنََّك لََرسهوله ٱَّللَّ نَٰ ِفِقينَ ﴿ إِذَا َجا َءَك ٱۡلمه نَٰ ِذبهوَن   يَۡشَهده إِنَّ ٱۡلمه لََكٰ

 [١]سورة المنافقون: ﴾  ١

{Khi đến gặp Ngươi (Muhammad), 

những người Muna-fiq (giả tạo đức tin) 

bảo: “Chúng tôi chứng nhận ngài đích 

thực là Sứ giá của Allah” trong khi Allah 

biết rất rõ rằng đích thực là vị Sứ giả của 

Ngài. Và Allah cũng xác nhận những kẻ 



 

 

 

Muna-fiq đích thực là những kẻ nói dối.} 

(Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 1). 

Lời chứng nhận này sẽ không mang lại 

giá trị cho người bề tôi ngoại trừ y phải 

thực hiện theo đúng ý nghĩa của nó bằng 

tình yêu, tin tưởng và vâng lệnh. 

Lời chứng nhận này không phải chỉ là lời 

để thốt lên trên đôi môi mà thôi mà thực 

chất nó là nền tảng cho cuộc sống của 

người Muslim, là quỹ đạo cho mọi hành 

động và việc làm của y, và với sự chứng 

thực nó y sẽ chứng thực được sự hạnh 

phúc và thành công của y. 

Allah, Đấng Tối Cao không chấp nhận 

bất cứ một việc làm nào của người bề tôi 

ngoại trừ y phải luôn có sự thành tâm, 



 

 

 

chân thật và hết lòng hướng về Ngài 

trong hành động đồng thời phải làm đúng 

theo Sunnah (đường lối) của Thiên sứ 

của Ngài, Muhammad e. 

Sự thành tâm, chân thật và hết lòng 

hướng về Allah là biểu hiện của lời 

chứng nhận “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه”. 

Theo đúng đường lối (Sunnah) của Thiên 

sứ e là biểu hiện của lời chứng nhận “ َّأَْشَهده أَن

دًا َرسهوله للاِ  َحمَّ  tôi chứng nhận Muhammad là“ ”مه

Thiên sứ của Allah”. 

Người bề tôi không thể đi theo sự Hướng 

dẫn và Chỉ đạo ngoại trừ y phải thành 

tâm vì Allah và theo đúng Sunnah của 

Thiên sứ của Ngài e. 



 

 

 

Tất cả mọi việc làm không theo Sunnah 

của Nabi e thì đều là những điều không 

chân lý và không được chấp nhận nơi 

Allah, bởi Nabi e có nói: 

َو َردٌّ »  نَا فَهه  رواه مسلم. «َمْن َعِمَل َعَمالً لَْيَس َعلَْيِه أَْمره

“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). 

Và cũng trong bộ Sahih Muslim, ông 

Jabir bin Abdullah t thuật lại rằng Nabi e 

có nói trong bài thuyết giảng của Người: 

ْحدَثَاتهَها َوكه »  وِر مه ٍد َوَشرُّ األهمه َحمَّ ا َبْعده فَإِنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَابه للاِ َوَخْيره اْلههدَى ههدَى مه لُّ بِدَْعٍة أَمَّ

 رواه مسلم. «َضالَلَةٌ 

“Quả thật, lời nói tốt đẹp nhất là Kinh 

sách của Allah, sự chỉ đạo và hướng dẫn 



 

 

 

tốt đẹp nhất là sự chỉ đạo và hướng dẫn 

của Muhammad, điều xấu xa nhất trong 

các điều xấu xa là sự đổi mới cải biên, và 

tất cả những điều Bid’ah (đổi mới, cải 

biên) đều lầm lạc.” (Muslim). 

Người làm điều Bid’ah tức người đổi 

mới, cải biên là người làm nghịch lại với 

Thiên sứ của Allah e vì đã không theo 

đường lối của Người tức không theo sự 

Chỉ đạo của Người, và y sẽ lầm lạc trong 

hành vi Bid’ah của y. 

 Bid’ad được chia làm hai loại: 

Ø  Bid’ah mang tính chất vô đức tin. 

Ø  Bid’ah mang tính chất tội lỗi. 



 

 

 

Bid’ah mang tính chất vô đức tin là 

những điều hủy hoại Islam: hướng sự thờ 

phượng đến ai (vật gì) khác ngoài Allah, 

hoặc phủ nhận Allah và Thiên sứ của 

Ngài, hoặc những gì khác nằm trong sự 

hủy hoại Islam. Người có hành vi Bid’ah 

thuộc dạng này sẽ trở thành kẻ vô đức tin 

bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. Hình ảnh 

thí dụ cho dạng này chẳng hạn như: một 

số người đã cho rằng Qur’an có sự thiếu 

sót chưa hoàn thiện, hoặc sửa đổi và 

chỉnh lý Nó; một số người thì tự cho rằng 

bản thân họ hiểu biết những điều ở cõi vô 

hình; ... 

Bid’ah mang tính chất tội lỗi và sai quấy, 

đó là những việc làm không nằm trong 

những điều hủy hoại Islam, chẳng hạn ấn 



 

 

 

định một địa điểm cụ thể nào đó vào một 

thời điểm nhất định cho một số việc thờ 

phượng cụ thể nào đó mà giáo luật Islam 

không chỉ định, như tổ chức lễ mừng sinh 

nhật Mawlid cho Nabi e. 

·         Sự hướng dẫn và chỉ đạo của Nabi 

Muhammad e là sự hướng dẫn và chỉ đạo 

tốt nhất. Sự hoàn thiện của người bề tôi 

cũng như sự thành đạt của y được quyết 

định ở sự tuân thủ và làm theo sự hướng 

dẫn và chỉ đạo của Nabi e. Cứ khi nào 

người bề tôi tuân thủ và làm theo càng tốt 

thì y càng đạt nhiều ân phước và đức 

hạnh, càng cận kề với sự an toàn và càng 

xa với tội lỗi cũng như sự trừng phạt của 

Allah. 



 

 

 

Quả thật, Nabi e không hề sai bảo và chỉ 

đạo một điều gì ngoại trừ đó là điều tốt 

đẹp cho người bề tôi trong tôn giáo của y 

và cuộc sống trần gian của y, Người 

không hề ngăn cản và cấm đoán một điều 

gì ngoại trừ đó là điều xấu và tai hại cho 

người bề tôi. Và quả thật, Thiên Đàng 

thường được bao bọc bởi những điều 

chán ghét còn Hỏa Ngục thì thường được 

bao bọc bởi những lạc thú và mê hoặc, 

nhưng người nào thực sự tin tưởng một 

cách kiên định nơi Thiên sứ của Allah, y 

luôn tuân thủ và làm theo đúng sự hướng 

dẫn và chỉ đạo của Người, y luôn cố gắng 

tránh xa những lạc thú, những ham muốn 

của bản thân vì Người đã ngăn cản và 

cấm đoán, y luôn kiên nhẫn chịu đựng 



 

 

 

thực hiện những mệnh lệnh mặc dù bản 

thân cảm thấy khó khăn và chán ghét vì y 

muốn được an toàn khỏi sự trừng phạt 

đau đớn nơi Allah cũng như muốn được 

ân phước vĩ đại ở nơi Ngài. 

·         Những ai làm trái với sự hướng 

dẫn và chỉ đạo của Nabi, họ chỉ làm theo 

dục vọng của bản thân họ để rồi họ rơi 

vào những điều Haram (nghiêm cấm) và 

cuối cùng họ phải gánh chịu hậu quả tồi 

tệ và thảm hại, đó là sự trừng phạt đau 

đớn ở nơi Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡم فِۡتنَةٌ أَۡو يهِصيَبهه   [٦٣]سورة النور : ﴾  ۡم َعذَاٌب أَِليٌم ﴿ فَۡليَۡحذَِر ٱلَِّذيَن يهَخاِلفهوَن َعۡن أَۡمِرِهۦ  أَن تهِصيبَهه

{Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống 

đối mệnh lệnh của Y (Thiên sứ 



 

 

 

Muhammad) nên biết rằng làm như thế 

chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp 

phải một sự trừng phạt đau đớn} 

(Chương 24 – Annur, câu 63). 

Những hành vi trái giáo lý có thể dẫn tới 

những tai hại trong đạo, người bề tôi sẽ 

không vững chắc trên con đường chân lý 

mà sẽ bị lầm lạc rồi dần dần bị hủy mất 

tôn giáo của bản thân, có thể y sẽ gặp 

phải chịu sự trừng phạt trên thế gian, 

hoặc trong cõi mộ, hoặc phải chịu sự 

trừng phạt đau đớn vào Ngày Phục sinh. 

·         Những người đi theo sự hướng dẫn 

và chỉ đạo của Nabi e thì họ sẽ được sống 

an bình, thanh thản, không lo sợ cũng 

không buồn phiền, và sẽ không bị lầm 



 

 

 

lạc, bởi vì họ đã chọn lấy con đường an 

toàn ở đời này và ở Đời Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِب َوَيعۡ  ا كهنتهۡم تهۡخفهوَن ِمَن ٱۡلِكتَٰ مَّ ِب قَۡد َجا َءكهۡم َرسهولهنَا يهَبي ِنه لَكهۡم َكثِيٗرا م ِ أَۡهَل ٱۡلِكتَٰ
فهواْ َعن َكثِيٖرۚٓ قَۡد َجا َءكهم ﴿ يَٰ 

ِبيٞن  ٞب مُّ ِ نهوٞر َوِكتَٰ َن ٱَّللَّ ِت إِلَى يَۡهدِ   ١٥م ِ لهَمٰ َن ٱلظُّ ههم م ِ ِم َويهۡخِرجه
لَٰ نَههۥ سهبهَل ٱلسَّ ه َمِن ٱتَّبََع ِرۡضَوٰ ي بِِه ٱَّللَّ

ۡستَِقيٖم  ٖط مُّ  [١٦، ١٥]سورةالماِدة: ﴾  ١٦ٱلنُّوِر بِإِۡذنِهِۦ َويَۡهِديِهۡم إِلَٰى ِصَرٰ

{Hỡi người dân Kinh sách! Quả thật, Sứ 

giả (Muhammad) của TA đến gặp các 

ngươi trình bày rõ cho các ngươi nhiều 

điều mà các ngươi đã từng giấu giếm 

trong Kinh sách của các ngươi và lướt 

qua nhiều điều không cần đề cập nữa. 

Quả thật, một Ánh sáng và một Kinh 

sách quang minh từ nơi Allah đã đến với 

các ngươi. Allah dùng Nó (Qur’an) để 

hướng dẫn tất cả những ai tuân theo sự 

hài lòng của Ngài hầu đi theo con đường 



 

 

 

an bình (của Islam) và đưa họ rời khỏi sự 

tăm tối để bước ra ngoài Ánh sáng theo 

sự chấp thuận của Ngài và hướng dẫn họ 

theo con đường Ngay chính.} (Chương 5 

– Al-Ma-idah, câu 15, 16). 

Quả thật, Allah đã sắc lệnh cho Thiên sứ 

của Ngài e phải truyền bá bức Thông 

Điệp của Ngài, phải truyền tải đúng theo 

những gì được Ngài sắc lệnh, Ngài phán: 

ب َِكۖٞ ﴾  سهوله بَل ِۡغ َما  أهنِزَل إِلَۡيَك ِمن رَّ أَيَُّها ٱلرَّ
 [٦٧الماِدة: ]سورة ﴿ يَٰ 

{Hỡi Sứ giả (Muhammad)! Ngươi hãy 

truyền đạt những điều mà Thượng Đế của 

Ngươi đã ban xuống cho Ngươi.} 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 67). 

Và Allah đã bắt buộc chúng phải tuân 

lệnh và vâng lời Người e, Ngài phán: 



 

 

 

َ َوأَطِ  ۡلتهۡمۖٞ َوإِن تهِطيعهوهه تَۡهتَدهو﴿ قهۡل أَِطيعهواْ ٱَّللَّ م ِ ا حه َل َوَعلَۡيكهم مَّ م ِ سهوَلۖٞ فَإِن تََولَّۡواْ فَإِنََّما َعلَۡيِه َما حه اْۚٓ يعهواْ ٱلرَّ

بِينه  غه ٱۡلمه
سهوِل إاِلَّ ٱۡلبَلَٰ  [٥٤]سورة النور: ﴾  ٥٤َوَما َعلَى ٱلرَّ

{Hãy bảo chúng: “Hãy vâng lệnh Allah 

và vâng lệnh Sứ giả (Muhammad)”. 

Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì (nên 

biết rằng) Y chỉ chịu trách nhiệm về việc 

làm của Y, còn các ngươi thì về việc làm 

của các ngươi. Và nếu các ngươi vâng 

lệnh Y thì sẽ được hướng dẫn đúng 

đường bởi vì nhiệm vụ của một sứ giả chỉ 

là công khai truyền đạt (Thông điệp của 

Allah).} (Chương 24 – Annur, câu 54).   

Quả thật, Thiên sứ  của Allah chỉ gánh 

trách nhiệm truyền đạt Thông Điệp, 

Người chỉ có nhiệm vụ phải thực hiện và 

chấp hành theo ý chỉ của Allah, và thực 

sự Người đã hỏi mọi người ở buổi tập 



 

 

 

trung trong lần làm Hajj chia tay: “Ta đã 

truyền đạt lại cho các ngươi chưa?”, họ 

nói: Vâng có. Người e nói: « ْاللهم اْشَهد»  “Lạy 

Allah, xin Ngài hãy làm chứng!”. 

Và chúng ta làm chứng rằng Người e đã 

thực sự truyền đạt bức Thông Điệp của 

Allah, Người thực sự đã hoàn tất sứ 

mạng được Allah giao phó, Người đã 

hoàn thành việc hướng dẫn và chỉ đạo 

các tín đồ, và Người đã toàn tâm, toàn 

lực chiến đấu để bảo vệ và duy trì con 

đường Chân lý của Ngài. 

Và chúng ta có bổn phận phải tuân thủ và 

noi theo Thiên sứ của Allah e một cách 

công khai và thầm kín. Người nào thực 

hiện nghĩa vụ này thì sẽ thành công và 



 

 

 

gặt hái được ân phước to lớn, còn người 

nào không thực hiện nghĩa vụ này thì thì 

y sẽ thua thiệt với một sự thua thiệt thảm 

hại. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وَن  تِكهۡم َوأَنتهۡم تَۡعلَمه َنٰ اْ أََمٰ ونهو  سهوَل َوتَخه َ َوٱلرَّ ونهواْ ٱَّللَّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنهواْ اَل تَخه
]سورة األنفال : ﴾   ٢٧﴿ يَٰ 

٢٧] 

{Này hỡi những người có đức tin! Chớ 

đừng gian lận với Allah và Sứ giả 

(Muhammad) và chớ đừng gian lận tín 

vật được ký thác nơi các ngươi trong lúc 

các người biết.} (Chương 8 – Al-Alfan, 

câu 27). 

 Bài học thứ ba  Giảng Giải Việc Tuân 

Lệnh Allah Và Thiên Sứ Của Ngài 

Tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài là 

một nền tảng trong các nền tảng giáo lý 



 

 

 

của tôn giáo Islam. Một người bề tôi sẽ 

không thể là người Muslim cho tới khi 

nào y tuân thủ và chấp hành các mệnh 

lệnh của Allah và Thiên sứ của Ngài, y 

phải tâm niệm rằng việc tuân thủ và vâng 

lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài là điều 

bắt buộc, và y phải luôn ý thức rằng 

người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ 

của Ngài thì sẽ đạt được sự hài lòng cũng 

như sự thương xót của của Allah, ngược 

lại, người nào bất tuân thì y phải chuốc 

lấy sự thất bại thảm hại vì sẽ bị Allah 

giận dữ và trừng phạt bởi một sự trừng 

phạt đau đớn khủng khiếp. 

Và người nào cho rằng y được quyền 

không tuân thủ Allah và Thiên sứ của 



 

 

 

Ngài thì người đó không phải là người 

Muslim. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مه ٱۡلِخيََرةه ِمۡن أَۡمِرِهۡمَۗ َوَمن يَ  ﴿ َوَما َكانَ  ه َوَرسهولهههۥ  أَۡمًرا أَن يَكهوَن لَهه ۡؤِمنٍَة إِذَا قََضى ٱَّللَّ ۡؤِمٖن َواَل مه ۡع ِِ ِلمه

بِيٗنا  اٗل مُّ
َ َوَرسهولَههۥ فَقَۡد َضلَّ َضلَٰ  [٣٦]سورة األحزاب: ﴾  ٣٦ٱَّللَّ

{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). 

لَكهۡم ﴿ يَٰ أَيُّ  اْ أَۡعَمٰ سهوَل َواَل تهۡبِطلهو  َ َوأَِطيعهواْ ٱلرَّ اْ أَِطيعهواْ ٱَّللَّ  [٣٣]سورة محمد: ﴾ ٣٣َها ٱلَِّذيَن َءاَمنهو 

{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). 

وَن  سهوَل لَعَلَّكهۡم تهۡرَحمه َ َوٱلرَّ  [١٣٢]سورة آل عمران: ﴾  ١٣٢﴿ َوأَِطيعهواْ ٱَّللَّ

{Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và Sứ 

giả (của Ngài) để may ra các ngươi được 

thương xót.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 

132). 

ِلَك ٱۡلفَۡوزه ٱۡلعَظِ ﴿ َوَمن يهطِ  ِلِديَن فِيَهاۚٓ َوذَٰ ره َخٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحِتَها ٱأۡلَۡنَهٰ َ َوَرسهولَههۥ يهۡدِخۡلهه َجنَّٰ َوَمن  ١٣يمه عِ ٱَّللَّ

ِهيٞن  ِلٗدا فِيَها َولَههۥ َعذَاٞب مُّ دهودَههۥ يهۡدِخۡلهه نَاًرا َخٰ َ َوَرسهولَههۥ َويَتَعَدَّ حه ، ١٣رة النساء: ]سو﴾  ١٤يَۡع ِِ ٱَّللَّ

١٤] 

{Và ai tuân lệnh Allah và Thiên sứ của 

Ngài thì sẽ được Ngài thu nhận vào các 

ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có 

các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó 

mãi mãi, và đó là một thành tựu vĩ đại. 

Ngược lại, người nào bất tuân Allah và 



 

 

 

Thiên sứ 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 phạt đau đớn và nhục nhã.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 13, 14). 

ئَِك َمَع ٱلَِّذيَن 
هْولَٰ  سهوَل فَأ َ َوٱلرَّ َن ٱلنَّبِي ِ ﴿ َوَمن يهِطعِ ٱَّللَّ ه َعلَۡيِهم م ِ ِلِحيَنۚٓ  ۧأَۡنعََم ٱَّللَّ يِقيَن َوٱلشَُّهدَا ِء َوٱلصَّٰ د ِ َن َوٱلص ِ

ئَِك َرفِيٗقا 
ِ َعِليٗما  ٦٩َوَحسهَن أهْولَٰ  ِۚٓ َوَكفَٰى بِٱَّللَّ ِلَك ٱۡلفَۡضله ِمَن ٱَّللَّ

 [٧٠، ٦٩]سورة النساء: ﴾   ٧٠ذَٰ

{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 trung thực, những 

người đã hy sinh vì chính nghĩa của 

Allah và những người hiền lương và 

ngoan đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn 

gồm những người đó! Đó là Thiên ân của 



 

 

 

Allah, và Allah am tường hết mọi việc.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 69, 70). 

َ َوَرسهولَهه فَقَدْ فَاَز فَْوًزا َعِظيًما ﴾  .[٧١] سورة األحزاب :        ﴿ َوَمْن يهِطعِ َّللاَّ

{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 71). 

ِلِديَن فِيَها  أَبَدًا  َ َوَرسهولَههۥ فَإِنَّ لَههۥ نَاَر َجَهنََّم َخٰ  [٢٣]سورة الجن: ﴾  ٢٣﴿ َوَمن يَۡع ِِ ٱَّللَّ

{Và ai bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài 

thì quả thật y sẽ phải bị đày trong Lửa 

của Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp.} 

(Chương 72 – Al-Jinn, câu 23). 

 ﴾ َٞۖ سهوَل فَقَۡد أََطاَع ٱَّللَّ ن يهِطعِ ٱلرَّ  [٨٠النساء:   ]سورة﴿ مَّ



 

 

 

{Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như 

đã tuân lệnh Allah} (Chương 4 – 

Annisa’, câu 80). 

ذهوهه َوَما نََهٰىكهۡم َعۡنهه فَٱنتَههواْۚٓ  سهوله فَخه  [٧]سورة الحشر : ﴾  ﴿ َوَما  َءاتَٰىكهمه ٱلرَّ

{Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho 

các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó, 

và những gì mà Y ngăn cấm các ngươi 

thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay} 

(Chương 59 – Al-Hashr, câu 7). 

Những câu Kinh trên là bằng chứng nói 

rằng việc tuân lệnh Allah và Thiên sứ của 

Ngài là bổn phận bắt buộc. Allah, Đấng 

Tối Cao đã hứa ban ân phúc vĩ đại cho 

những ai tuân lệnh Ngài và Thiên sứ của 

Ngài ở đời này và ở cõi Đời Sau, và Ngài 

cũng cảnh báo về một sự trừng phạt đau 



 

 

 

đớn và khắc nghiệt đối với những ai bất 

tuân Ngài và Thiên sứ của Ngài. 

Sự tuân lệnh là thực hiện theo mệnh lệnh 

cũng như tránh xa những điều cấm, và 

đây là bản chất đích thực của tôn giáo 

Islam: thờ phượng Allah bằng sự chấp 

hành mệnh lệnh của Ngài và tránh xa 

những điều cấm mà Ngài đã quy định. 

Tuy nhiên, Allah vẫn ban cho chúng ta 

điều dễ dàng, Ngài không hề gây khó 

khăn và bắt chúng ta gánh vác trách 

nhiệm quá khả năng của chúng ta, Ngài 

phán: 

َ َما ٱۡستََطۡعتهۡم َوٱۡسَمعهواْ َوأَِطيعهواْ ﴾ ﴿ فَٱتَّقهو  [١٦]سورة التغابن: اْ ٱَّللَّ

{Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah 

theo khả năng của các ngươi, hãy nghe 



 

 

 

và hãy vâng lệnh.} (Chương 64 – 

Attagha-bun, câu 16). 

ۡسعََهاۚٓ  ه نَۡفًسا إاِلَّ وه  [٢٨٦]سورة البقرة:   ﴾﴿ اَل يهَكل ِفه ٱَّللَّ

{Allah không bắt một linh hồn nào gánh 

vác trách nhiệm quá khả năng của nó.} 

(Chương 2 – Albaqarah, câu 286). 

يِن ِمۡن َحَرٖجۚٓ ﴾ ]سورة الحج:   [78﴿ َوَما َجعََل َعلَۡيكهۡم فِي ٱلد ِ

{Và Ngài (Allah) đã không gây khó khăn 

cho các người trong tôn giáo.} (Chương 

22 – Al-Hajj, câu 78). 

Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

يَن أََحدٌ إاِلَّ َغلَبَهه »  يَن يهْسٌر ، َولَْن يهَشادَّ الد ِ  رواه البخاري. «إِنَّ الد ِ



 

 

 

“Quả thật, tôn giáo này (Islam) là tôn 

giáo dễ dãi, và tôn giáo chỉ áp đặt cho 

một người theo khả năng của họ” 

(Albukhari). 

Cũng theo ông Abu Huroiroh t thuật lại, 

Nabi e có nói: 

 فق عليه.مت «َما نََهْيتهكهْم َعْنهه فَاْجتَِنبهوهه َوَما أََمْرتهكهْم بِِه فَأْتهوا ِمْنهه َما اْستََطْعتهْم » 

“Những gì Ta cấm các ngươi thì các 

ngươi hãy tránh xa nó, còn những gì Ta 

sai bảo các ngươi thì các ngươi hãy thực 

hiện nó theo khả năng của các ngươi!” 

(Albukhari, Muslim). 

 Các mệnh lệnh mà Allah và Thiên sứ 

của Ngài chỉ thị có ba cấp độ: 



 

 

 

F Cấp độ thứ nhất: Những điều mà với 

nó một người vẫn còn tồn tại trong tôn 

giáo Islam, và đó là sự tuân lệnh trong 

Tawhid (tôn thờ duy nhất) Allah, phủ 

nhận tất cả các tà thần, và tránh xa những 

điều hủy hoại Islam. 

Người nào bất tuân những điều trong cấp 

bậc này thì người đó là kẻ thờ đa thần, 

phạm vào những điều hủy hoại Islam. 

Thí dụ cho các điều này chẳng hạn như: 

phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài, 

chế giễu một điều gì đó trong tôn giáo 

của Allah, hoặc những điều mang tính 

chất tương tự khác nằm trong những điều 

hủy hoại Islam. 



 

 

 

Những người bất tuân trong cấp độ này 

sẽ trở thành người vô đức tin bị trục xuất 

khỏi tôn giáo Islam. 

F Cấp độ thứ hai: Những điều giúp người 

bề tôi an toan khỏi sự trừng phạt của 

Allah, đó là thực hiện những nghĩa vụ tôn 

giáo, tránh xa những điều cấm. Người 

nào tuân lệnh các điều trong bậc độ này 

thì sẽ an toàn thoát được sự trừng phạt 

của Allah và được hứa hẹn một phần 

thưởng to lớn ở nơi Ngài. Và  đây là cấp 

độ của những người bề tôi ngoan đạo 

ngay chính. 

F Cấp độ thứ ba: Thực hiện những nghĩa 

vụ tôn giáo đồng thời làm thêm các giáo 

điều được khuyến khích, bỏ những điều 



 

 

 

cấm đồng thời từ bỏ cả những điều không 

được yêu thích trong tôn giáo. Đây là cấp 

độ hoàn hảo của những người bề tôi. 

Những người tuân lệnh những điều trong 

cấp độ này là những người tốt đẹp nhất, 

họ được hứa hẹn phần thưởng tốt đẹp và 

vượt trội hơn hết. Cầu xin Allah phù hộ 

và ban cho chúng ta thiên ân này. 

Allah, Đấng Tối Cao đã hoàn thiện tôn 

giáo cho chúng ta, và Ngài cũng đã hoàn 

tất ân huệ Islam đối với chúng ta, như 

Ngài đã phán: 

َم ِديٗناۚٓ  ۡسلَٰ  [٣]سورة الماِدة: ﴾  ﴿ ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلته لَكهۡم ِدينَكهۡم َوأَۡتَمۡمته َعلَۡيكهۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيته لَكهمه ٱإۡلِ

{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). 

Do đó, tôn giáo Islam là một tôn giáo 

hoàn thiện và trọn vẹn, các giáo lý cũng 

như các giáo luật của nó bao trùm tất cả 

mọi sự việc của chúng ta. Trong Islam, 

không có sự thiếu sót hay mâu thuẫn nào 

cả, mà nó là một hệ thống giáo luật hoàn 

hảo mang tính chất dễ dãi, cải thiện và 

đầy sự vị tha, phù hợp với mọi thời đại, 

mọi nền văn minh của nhân loại. 

Người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ 

của Ngài thì sẽ được hướng dẫn đến con 

đường ngay chính và đúng đắn . Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

ذَا ٱۡلقهۡرَءاَن يَۡهِدي ِللَّتِي ِهَي أَۡقَومه ﴾   [٩]سورة اإلسراء: ﴿ إِنَّ َهٰ

{Quả thật, Qur’an này hướng dẫn (nhân 

loại) đến với con đường ngay chính và 

đúng đắn.} (Chương 17 – Al-Isra’, câu 

9). 

Bởi thế, người bề tôi không thể nào đạt 

đến một điều tốt đẹp nếu như y bất tuân 

Allah và nghịch lại với Kinh sách của 

Ngài. 

Nabi e có nói: 

ٍد »  َحمَّ  رواه البخاري. « َوإِنَّ أَْحَسَن اْلَهدِْى َهدْىه مه

“Và quả thật sự hướng dẫn tốt đẹp nhất là 

sự hướng dẫn của Muhammad.” 

(Albukhari). 



 

 

 

Do đó, không có bất cứ một sự hướng 

dẫn nào tốt đẹp hơn sự hướng dẫn của 

Nabi e, và không một người bề tôi nào có 

thể đạt được sự tốt đẹp về một điều gì đó 

nếu như y làm trái với sự hướng dẫn của 

Người. Người bề tôi đạt được sự thành 

công và hạnh phúc chỉ khi nào y biết tuân 

thủ và noi theo đường lối của Nabi e mà 

thôi. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ إِلَۡيكهۡم َجِميعًا ٱلَِّذي لَ  هَ إاِلَّ ههَو يهۡحيِۦ َويهِميتهۖٞ ﴿ قهۡل يَٰ أَيَُّها ٱلنَّاسه إِن ِي َرسهوله ٱَّللَّ
ِت َوٱأۡلَۡرِضۖٞ اَل  إِلَٰ َوٰ َمٰ ۡلكه ٱلسَّ ههۥ مه

تِهِۦ َوٱتَّبِعهوهه لَعَلَّكهۡم تَ   فَ  ِ َوَكِلَمٰ ِ ٱلَِّذي يهۡؤِمنه بِٱَّللَّ ي  هم ِ ِ ٱأۡل ِ َوَرسهوِلِه ٱلنَّبِي  ]سورة ﴾  ١٥٨ۡهتَدهوَن اِمنهواْ بِٱَّللَّ

 [١٥٨األعراف: 

{Hãy bảo: “Này hỡi nhân loại! Quả thật, 

Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến 

cho tất cả các ngươi; Allah là Đấng điều 

hành và chế ngự các tầng trời và trái đất, 



 

 

 

không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Ngài, Ngài là Đấng làm cho sống 

và làm cho chết”. Bởi thế, các ngươi hãy 

tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, 

một vị Nabi mù chữ đã tin tưởng Allah 

và các lời phán của Ngài. Hãy tuân theo 

Y, mong rằng các ngươi sẽ được hướng 

dẫn đúng đường.}  (Chương 7 - Al’Araf, 

câu 158). 

Người nào tuân theo Nabi e thì sẽ được 

hướng dẫn đúng đường còn ai không tuân 

theo Người thì chắc chắn sẽ lầm đường 

lạc lối. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡؤِمِنيَن نهَول ِهِۦ مَ  دَٰى َويَتَّبِۡع َغۡيَر َسِبيِل ٱۡلمه سهوَل ِمۢن بَۡعِد َما تَبَيََّن لَهه ٱۡلهه ٰى َونهۡصِلهِۦ َجَهنََّمۖٞ ا تََولَّ ﴿ َوَمن يهَشاقِِق ٱلرَّ

 [١١٥]سورة النساء: ﴾  ١١٥َوَسا َءۡت َمِصيًرا 



 

 

 

{Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả 

(của Allah) sau khi sự Chỉ đạo 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 đi và 

TA sẽ nướng y trong Hỏa Ngục, một nơi 

đến cuối cùng thật tồi tệ.} (Chương 4 – 

Annisa’, câu 115). 

Bất kỳ ai không tuân lệnh Allah và Thiên 

sứ của Ngài về bất kỳ một điều nào đó thì 

y là kẻ đại nghịch và lầm lạc, nhưng nếu 

như y cho rằng y chỉ muốn cải thiện hoặc 

chỉ muốn ngăn chặn lại điều xấu thì hãy 

biết rằng sự cải thiện không phải bằng 

điều nghịch lại Allah và điều xấu không 



 

 

 

thể được ngăn chặn bởi điều làm Ngài 

phẫn nộ. 

Và bất cứ ai sai bảo người khác nghịch 

lại với Allah và Thiên sứ của Ngài, y tìm 

cách bày vẻ để lôi kéo thiên hạ làm trái 

lệnh Ngài và Thiên sứ của Ngài thì y là 

một tên Shaytan, một tên Shaytan con 

người hay một tên Shaytan Jinn đều xấu 

xa như nhau không có gì khác biệt. 

Ông Ali Bin Talib t thuật lại, Nabi e có 

nói: 

 رواه أحمد ومسلم. «الَ َطاَعةَ ِلَمْخلهوٍق فِى َمْعِصيَِة للاِ َعزَّ َوَجلَّ »  

“Không được tuân lệnh một tạo vật để 

làm trái lệnh Allah, Đấng Tối Cao.” 

(Ahmad, Muslim). 



 

 

 

Và lời nghiêm cấm bao quát toàn bộ tất 

cả những điều trái lệnh Allah, trong đức 

tin, thờ phượng, hoặc trong quan hệ giao 

tế hoặc trong tất cả mọi khía cạnh của 

cuộc sống của người bề tôi. 

Và bất kỳ ai kêu gọi đến với điều Bid’ah, 

với đường lối khác với đường lối của 

Nabi e thì người đó là một kẻ lầm lạc, 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِلكه  َق بِكهۡم َعن َسبِيِلِهۚۦٓ ذَٰ ۡستَِقيٗما فَٱتَّبِعهوههۖٞ َواَل تَتَِّبعهواْ ٱلسُّبهَل فَتَفَرَّ ِطي مه ذَا ِصَرٰ ٰىكهم بِهِۦ لَعَلَّكهۡم ﴿ َوأَنَّ َهٰ ۡم َوصَّ

 [١٥٣نعام: ]سورة األ﴾  ١٥٣تَتَّقهوَن 

{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). 

 Bài học thứ tư  Giảng Giải Về Giá Trị 

Của Tawhid 

Tawhid là sự tôn thờ một mình Allah duy 

nhất, là điều kiện thiết yếu cho người bề 

tôi gia nhập tôn giáo Islam. 

Nó là ý nghĩa của lời Shahadah “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه”. 

Ai không độc tôn Allah duy nhất trong 

thờ phượng thì không phải là người 

Muslim. Ai tự xưng bản thân với danh 

nghĩa Islam đồng thời thốt lên lời chứng 

nhận Tawhid trên môi thì lời chứng nhận 

đó vẫn không có giá trị trừ phi y tuân thủ 

và thực hành theo đúng với nội dung của 



 

 

 

lời chứng nhận. và nội dung đó chính là 

một lòng tôn thờ duy nhất một mình 

Allah, tránh xa mọi hành vị thờ phượng 

ai (vật gì) khác ngoài Ngài và vô can với 

việc làm Shirk cũng như vô can với 

những người thờ đa thần. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ فَقَ  غهوِت َويهۡؤِمۢن بِٱَّللَّ
ِۚٓ فََمن يَۡكفهۡر بِٱلطَّٰ ۡشده ِمَن ٱۡلغَي  يِنۖٞ قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ ِد ٱۡستَۡمَسَك بِٱۡلعهۡرَوةِ ﴿ اَل  إِۡكَراهَ فِي ٱلد ِ

ه َسِميٌع َعِليمٌ  ۡثقَٰى اَل ٱنِفَصاَم لََهاَۗ َوٱَّللَّ  [٢٥٦]سورة البقرة :   ﴾ ٢٥٦ ٱۡلوه

{Không có sự cưởng ép tín ngưỡng trong 

tôn giáo. Chắc chắn điều chân lý và lẽ 

phải bao giờ cũng rõ ràng và khác biệt 

với điều ngụy tạo và sai lệch. Do đó, 

người nào phủ nhận tà thần và tin tưởng 

nơi Allah thì quả thật y đã nắm chặt sơi 

dây cứu rỗi không bao giờ đứt. Và Allah 



 

 

 

là Đấng hằng nghe và am tường mọi 

việc.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 256). 

ۡر ِعبَاِد  مه ٱۡلبهۡشَرٰىۚٓ فَبَش ِ ِ لَهه اْ إِلَى ٱَّللَّ غهوَت أَن يَۡعبهدهوَها َوأَنَابهو 
الزمر: ]سورة ﴾  ١٧﴿ َوٱلَِّذيَن ٱۡجتَنَبهواْ ٱلطَّٰ

١٧] 

{Và những ai tránh xa tà thần, lo sợ mắc 

phải tội tôn thờ chúng và quay về sám 

hối với Allah, thì sẽ được tin mừng. (Hỡi 

Muhammad!) Hãy báo tin mừng đó cho 

bầy tôi của TA.} (Chương 39 – Azzumar, 

câu 17). 

ٖة رَّ  ﴾ ﴿َولَقَۡد بَعَۡثنَا فِي كهل ِ أهمَّ غهوَتۖٞ
َ َوٱۡجتَنِبهواْ ٱلطَّٰ  [٣٦]سورةالنحل : سهواًل أَِن ٱۡعبهدهواْ ٱَّللَّ

{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). 



 

 

 

Ä Giá trị thứ nhất của Tawhid: đây là giá 

trị lớn nhất của Tawhid, rằng nó là nền 

tảng của tôn giáo Islam, người bề tôi 

không thể gia nhập Islam trừ phi với 

Tawhid. 

Ân phước của việc tôn thờ một mình 

Allah là ân phước vĩ đại nhất trong tất cả 

các ân phước: đó là được sự hài lòng của 

Allah, được cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục, được 

vào Thiên Đàng và được nhìn thấy diện 

mạo của Allah, Đấng Tối Cao. 

Ông Mu’azd bin Jabal t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói:  

دًا َرسهوله للاِ »  َحمَّ َمهه للاه َعلَى النَّاِر َما ِمْن أََحٍد يَْشَهده أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه َوأَنَّ مه  « ِصدْقًا ِمْن قَْلبِِه إاِلَّ َحرَّ

 رواه البخاري.



 

 

 

“Không một ai chứng nhận “không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của 

Allah” một cách trung thực trong tim mà 

không được Allah nghiêm cấm Hỏa Ngục 

chạm đến y” (Albukhari). 

Ông Ubadah bin Assamit t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói: 

دًا َعْبدههه »  َحمَّ َوَرسهولههه ، َوأَنَّ ِعيَسى َعْبده للاِ َمْن َشِهدَ أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه َوْحدَهه الَ َشِريَك لَهه ، َوأَنَّ مه

وٌح ِمْنهه ، َواْلَجنَّةه َحقٌّ َوالنَّاره َحقٌّ ، أَدَْخلَهه للاه   اْلَجنَّةَ َعلَى َما َوَرسهولههه َوَكِلَمتههه ، أَْلقَاَها إِلَى َمْريََم ، َوره

 رواه البخاري «َكاَن ِمَن اْلعََمِل 

“Ai chứng nhận rằng không có Thượng 

Đế đích thực nào khác ngoài Allah duy 

nhất, Ngài không có đối tác ngang vai và 

Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ 

giả của Ngài; chứng nhận rằng Ysa (Giê-

su) là người bề tôi của Allah và Sứ giả 



 

 

 

của Ngài, là lời phán của Ngài (Hãy 

thành!), Ngài đã để nó vào bà Maryam và 

linh hồn là từ nơi Ngài; chứng nhận 

Thiên Đàng là sự thật, Hỏa Ngục là sự 

thật, Allah sẽ thu nhận y vào Thiên Đàng 

theo việc làm mà y đã làm.” (Albukhari). 

Như vậy, người có đức tin tôn thờ một 

mình Allah duy nhất được Allah hứa hẹn 

thu nhận vào Thiên Đàng. Cho dù y có 

phạm những điều tội lỗi nào đó nhưng có 

thể Allah sẽ tha thứ cho y hoặc Ngài sẽ 

trừng phạt y ngay trên thế gian tương ứng 

theo những tội lỗi mà y đã phạm, hoặc sẽ 

trừng phạt y trong cõi mộ, hoặc sẽ trừng 

phạt y trong Hỏa Ngục vào Ngày Phục 

sinh, rồi sau đó Ngài sẽ cho phép y vào 

Thiên Đàng. 



 

 

 

Riêng đối với những người thờ đa thần 

thì quả thật Allah sẽ trừng phạt họ bằng 

một sự trừng phạt nặng nhất và khủng 

khiếp nhất: Đó là sự phẫn nộ của Allah 

và Ngài sẽ đày họ trong Hỏa Ngục đời 

đời kiếp kiếp, không có ngày trở ra, Ngài 

cấm họ vào Thiên Đàng và họ không thể 

nhìn thấy diện mạo của Allah. 

ه َعلَۡيِه ٱۡلَجنَّةَ َوَمۡأَوٰىهه ٱلنَّارهۖٞ َوَما ِلل َم ٱَّللَّ ِ فَقَۡد َحرَّ ِلِميَن ِمۡن أَنَصاٖر ﴿ إِنَّههۥ َمن يهۡشِرۡك بِٱَّللَّ
]سورة ﴾   ٧٢ظَّٰ

 [٧٢الماِدة: 

{Quả thật, người nào  làm điều Shirk (tổ 

hợp một thần linh ngang vai) với Allah 

thì y sẽ bị cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở 

của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và những kẻ 

làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp 

đỡ} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

وبهوَن  ب ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ لََّمۡحجه ۡم َعن رَّ ۡم لََصالهواْ ٱۡلَجِحيِم  ١٥﴿ َكالَّ  إِنَّهه  [١٦، ١٥]سورة الطففين: ﴾  ١٦ثهمَّ إِنَّهه



 

 

 

{Nhất định không! Ngày đó, chúng sẽ bị 

che khuất khỏi Thượng Đế của chúng, rồi 

chắc chắn chúng sẽ phải sa vào Hỏa 

ngục.} (Chương 83 – Al-Mutaffifin: 15, 

16).  

Allah, Đấng Tối Cao sẽ không bao giờ 

tha thứ cho tội lỗi Shirk và những kẻ làm 

điều Shirk, nếu họ chết đi trong tình trạng 

Shirk thì họ sẽ phải đời đời kiếp kiếp ở 

trong Hỏa Ngục không có ngày trở ra, 

như Ngài đã phán: 

ِ فَقَۡد  ِلَك ِلَمن يََشا ءهۚٓ َوَمن يهۡشِرۡك بِٱَّللَّ
َ اَل يَۡغِفره أَن يهۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغِفره َما دهوَن ذَٰ اَلۢ بَِعيدًا ﴿ إِنَّ ٱَّللَّ َضلَّ َضلَٰ

 [١١٦]سورة النساء: ﴾  ١١٦

{Quả thật, Allah không tha thứ cho tội 

Shirk mà Ngài chỉ tha thứ cho các tội lỗi 

khác đối với ai Ngài muốn. Và người nào 



 

 

 

Shirk với Allah thì quả thật y đã quá lầm 

lạc.} (Chương 4 – Annisa’, câu 116). 

Ông Abdullah bin Mas’ud t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói: 

. َوقهْلته أَنَا َمْن َماَت َوْهَو الَ يَدْعهو َّلِلِ نِدًّا دََخَل  «دًّا دََخَل النَّاَر َمْن َماَت َوْهَو يَدْعهو ِمْن دهوِن للاِ نِ » 

 اْلَجنَّةَ. رواه البخاري.

“Ai chết đi trong tình trạng là kẻ cầu 

nguyện cùng với Allah một thần linh nào 

khác thì sẽ phải vào Hỏa Ngục”. Tôi 

(Abdullah bin Mas’ud) nói: Vậy, người 

nào chết đi mà không cầu nguyện cùng 

với Allah một thần linh nào thì sẽ vào 

Thiên Đàng. (Albukhari). 

Shirk có nghĩa là thờ phượng một ai (vật 

gì) khác ngoài Ngài, nhận lấy nó làm 

đấng thờ phượng ngang vai với Ngài. 



 

 

 

Người nào Shirk với Allah một ai (vật gì) 

khác ngoài Ngài thì mọi việc làm ngoan 

đạo của người đó trở nên vô giá trị nơi 

Ngài và y sẽ là một trong những người 

thất bại và thua thiệt. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ِسِريَن  ﴿ َولَقَۡد أهوِحَي إِلَۡيَك َوإِلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلَك لَئِۡن أَۡشَرۡكتَ  َ  ٦٥لَيَۡحبََطنَّ َعَملهَك َولَتَكهونَنَّ ِمَن ٱۡلَخٰ بَِل ٱَّللَّ

ِكِريَن  َن ٱلشَّٰ  [٦٦، ٦٥]سورة الزمر: ﴾  ٦٦فَٱۡعبهۡد َوكهن م ِ

{Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và 

những vị Nabi trước Ngươi đã được mặc 

khải cho biết rằng: Nếu Ngươi làm điều 

Shirk (thờ phượng một thần linh khác 

cùng với Allah) thì việc làm của các 

ngươi sẽ trở thành vô nghĩa và chắc chắn 

rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những kẻ 

thất bại thật thảm hại. Các ngươi hãy thờ 

phượng một mình Allah duy nhất và hãy 



 

 

 

là những người luôn biết tạ ơn Ngài} 

(Chương 39 – Azzumar, câu 65, 66). 

Do đó, giá trị lớn nhất của Tawhid là 

được cứu rỗi thoát khỏi sự trừng phạt mà 

Allah đã chuẩn bị dành cho những kẻ thờ 

đa thần. 

Ä Giá trị thứ hai của Tawhid: Nó là điều 

kiện để các việc làm được chấp nhận nơi 

Allah, cho nên, tất cả mọi việc làm Shirk 

đều không được chấp nhận nơi Ngài, 

tương tự, mọi tôn giáo không phải là tôn 

giáo Islam thì sẽ không được chấp nhận 

nơi Ngài.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِم ِديٗنا فَلَن يهۡقبََل ِمۡنهه وَ 
ۡسلَٰ ِسِريَن ﴿ َوَمن يَۡبتَغِ َغۡيَر ٱإۡلِ ﴾ ]سورة آل  ٨٥ههَو فِي ٱأۡل ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخٰ

 [ 85عمران:



 

 

 

{Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác 

ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo đó của y 

sẽ không được chấp nhận và vào Ngày 

Sau y sẽ là đồng bọn của những người 

thua thiệt} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 

85). 

ا َكانهواْ يَۡعَملهوَن   [٨٨]سورة األنعام: ﴾  ٨٨﴿ َولَۡو أَۡشَركهواْ لََحبَِط َعۡنههم مَّ

{Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn thờ) những 

thần linh khác cùng với Allah (trong việc 

thờ phượng) thì tất cả các việc làm của 

họ đều trở nên hoài công vô ích.} 

(Chương 6 - Al-An’am, câu 88). 

نثهوًرا  هه َهبَا ٗء مَّ  [٢٣]سورة الفرقان: ﴾  ٢٣﴿ َوقَِدۡمنَا  إِلَٰى َما َعِملهواْ ِمۡن َعَمٖل فََجعَۡلنَٰ

{Và TA sẽ xét lại công trình nào mà 

chúng đã làm ra và sẽ làm cho nó thành 



 

 

 

tro bay tứ tán.} (Chương 25 – Al-Furqan, 

câu 23). 

Như vậy, các việc làm và hành vi Shirk 

đều bị trả lại không được chấp nhận, bởi 

vì Allah không chấp nhận bất cứ một 

việc làm nào của những người thờ đa 

thần mà Ngài chỉ đón nhận việc làm của 

những người có đức tin tôn thờ một mình 

Ngài duy nhất cho dù việc làm của họ có 

là ít ỏi nhưng Ngài sẽ nhân lên nhiều và 

nhiều ân phước cho họ. 

Ä Giá trị thứ ba của Tawhid: Người có 

đức tin thờ phượng một mình Allah duy 

nhất sẽ tìm thấy trong tâm hồn sự yên 

bình và thanh thản, bởi vì y luôn tin 

tưởng và cầu nguyện một Thượng Đế 



 

 

 

Duy Nhất, Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng 

Thấy, Đấng Am Tường, Đấng Toàn 

Năng, Đấng Thương Xót và Khoan 

Dung, mọi quyền chế ngự đều ở đôi tay 

của Ngài, Ngài ban phúc lành và gây tai 

họa, không có Thượng Đế nào khác 

ngoài Ngài, do đó, y chỉ thờ phượng Ngài 

và phó thác mọi vụ việc cho Ngài, y chỉ 

hy vọng lòng Nhân Từ ở nơi Ngài và 

khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài, y phấn 

đấu nỗ lực để đạt được sự hài lòng nơi 

Ngài. Bởi thế, trái tim của y sẽ được 

thanh thản và yên bình khi tụng niệm 

Allah, vì chỉ có Ngài mới là Đấng Phù hộ 

và Che chở cho y, y sẽ không cảm thấy lo 

sợ và bàng hoàng cũng như không bị lầm 

lạc. 



 

 

 

Còn người thờ đa thần, y cầu nguyện ai 

(vật gì) khác Allah, những kẻ (vật) mà y 

cầu nguyện chẳng giúp ích được gì cho y 

vì chúng chẳng thể mang lại điều lợi 

cũng như chẳng thể gây hại, y sẽ bơ vơ 

giữa các thần linh mà y đã cầu nguyện 

khác ngoài Allah bởi vì chúng thực sự 

không hề hay biết gì về lời cầu nguyện 

của y. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِحده ٱۡلقَ  ه ٱۡلَوٰ قهوَن َخۡيٌر أَِم ٱَّللَّ تَفَر ِ اره ﴿ َءأَۡربَاٞب مُّ  [٣٩]سورة يوسف: ﴾  ٣٩هَّ

{Phải chăng nhiều Thượng Đế khác biệt 

sẽ tốt hơn hay là một Thượng Đế Allah 

duy nhất tối thượng tốt hơn?.} (Chương 

12 – Yusuf, câu 39). 



 

 

 

لٍ  اٗل َسلَٗما ل َِرجه ِكسهوَن َوَرجه تََشٰ اٗل فِيِه شهَرَكا ءه مه جه ه َمثاَٗل رَّ ِۚٓ بَۡل  ﴿ َضَرَب ٱَّللَّ َهۡل يَۡستَِويَاِن َمثاًَلۚٓ ٱۡلَحۡمده َّلِلَّ

وَن  ههۡم اَل يَۡعَلمه  [٢٩]سورة الزمر: ﴾  ٢٩أَۡكثَره

{Allah đưa ra thí dụ so sánh giữa một 

người (nô lệ) phục vụ nhiều chủ nhân 

gồm những kẻ hợp tác nhưng hay tranh 

chấp nhau với một người chỉ phục vụ cho 

một ông chủ duy nhất, liệu hai người này 

khi so sánh có ngang bằng nhau không? 

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 

lên Allah! Nhưng đa số chúng thật không 

biết gì cả.} (Chương 39 – Azzumar, câu 

29). 

ِ مَ  ن يَۡدعهواْ ِمن دهوِن ٱَّللَّ ِفلهوَن ﴿ َوَمۡن أََضلُّ ِممَّ ِِهۡم َغٰ َمِة َوههۡم َعن دهَعاِ  َوإِذَا  ٥ن الَّ يَۡستَِجيبه لَههۥ  إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلِقيَٰ

ِفِريَن  ۡم أَۡعدَا ٗء َوَكانهواْ بِِعبَادَِتِهۡم َكٰ ِشَر ٱلنَّاسه َكانهواْ لَهه  [٦، ٥]سورة األحقاف: ﴾  ٦حه

{Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái 

ngoài Allah những kẻ (thần linh ảo 

tưởng) sẽ không trả lời y được cho đến 



 

 

 

Ngày Phục sinh và chính chúng (các thần 

lình ảo tượng) cũng không biết được việc 

người ta đang khấn vái chúng? Và khi 

nhân loại sẽ được tập trung lại (vào Ngày 

Phục Sinh), chúng (các thần linh) sẽ trở 

thành những kẻ thù của họ và sẽ phủ 

nhận việc họ tôn thờ chúng.} (Chương 46 

– Al-Ahqaf, câu 5, 6). 

ۡهتَدهوَن  مه ٱأۡلَۡمنه َوههم مُّ ئَِك لَهه
ۡلٍم أهْولَٰ  نَههم ِبظه اْ إِيَمٰ  [٨٢]سورة األنعام: ﴾ ٨٢﴿ ٱلَِّذيَن َءاَمنهواْ َولَۡم يَۡلبِسهو 

{Những ai có đức tin và không trộn lẫn 

đức tin thuần túy của họ với điều sai trái 

thì họ là những người sẽ được an toàn 

nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo 

Chính Đạo.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 

82). 



 

 

 

Nabi e đã giảng giải ý nghĩa của điều sai 

trái trong câu Kinh này là sự tổ hợp với 

Allah trong thờ phượng, và Người đã dẫn 

chứng bằng một câu Kinh khác được 

Allah phán: 

ۡرَك لَظهۡلٌم َعِظيٞم   [١٣]سورة لقمان: ﴾  ١٣﴿ إِنَّ ٱلش ِ

{Quả thật, Shirk (tổ hợp đối tác với Allah 

trong thờ phượng) là điều sai quấy vô 

cùng nghiêm trọng.} (Chương 31 – 

Luqman, câu 13). 

Ä Giá trị thứ tư của Tawhid: Tawhid là 

nguyên nhân để Allah yêu thương người 

bề tôi, và một khi người bề tôi được Ngài 

yêu thương thì y sẽ đạt được nhiều hồng 

phúc: được tha thứ tội lỗi, được nhân 

thêm ân phước, được nâng cấp bậc, được 



 

 

 

che chở khỏi những điều dữ, những hãm 

hại của kẻ thù, được vơi đi nỗi buồn và 

sự phiền muộn, gặt hái được nhiều ân huệ 

và ân phúc, được che chở khỏi sự quấy 

nhiễu của Shaytan, tránh xa việc thờ 

phượng các tạo vật, nếm được vị ngọt 

của đức tin Iman và sự thành tâm, luôn 

nghĩ đến sự hội ngộ Allah, được thoát 

khỏi nơi u tối để đến với ánh sáng của 

chân lý, thoát khỏi nơi u tối của Shirk để 

đến với ánh sáng của Tawhid, khỏi sự đại 

nghịch thối tha đến với sự tuân lệnh đầy 

cao quý, khỏi sự ngu muội đến với sự 

hiểu biết và nhận thức đúng đắn, khỏi sự 

ngờ vực đến với sự kiên định và chắc 

chắn, khỏi những con đường lệch lạc đến 

với con đường Ngay chính của Allah. 



 

 

 

Những người Muslim sẽ hơn kém nhau 

qua việc chứng thực Tawhid, cứ mỗi khi 

người bề tôi càng có sự thành tâm hướng 

về Allah thì y sẽ đạt được giá trị và ân 

phúc càng to lớn hơn từ ân phúc của 

Tawhid và khi đó y sẽ được Allah thương 

yêu và hài lòng nhiều hơn và sẽ được 

Ngài ban cho nhiều ân phước hơn ở đời 

này và ở cõi Đời Sau. 

Tiêu chuẩn của sự thành tâm hướng về 

Allah còn là yếu tố để thoát khỏi sự quấy 

nhiễu và cám dỗ của Shaytan. Allah, 

Đấng Tối Cao phán trình bày về lời của 

Shaytan khi nó bảo sẽ cám dỗ và lôi kéo 

con cháu của Adam đến với những điều 

sai quấy và tội lỗi: 



 

 

 

ِ بَِما  أَغۡ  ۡم أَۡجَمِعيَن ﴿ قَاَل َرب  هۡغِويَنَّهه ۡم فِي ٱأۡلَۡرِض َوأَل هَزي ِنَنَّ لَهه ۡخلَِصيَن  ٣٩َوۡيتَنِي أَل مه ٱۡلمه إاِلَّ ِعبَادََك ِمۡنهه

ۡستَِقيٌم  ٤٠ ٌط َعلَيَّ مه ذَا ِصَرٰ ٌن إاِلَّ َمِن ٱتَّبَعََك ِمَن ٱۡلغَاِوينَ  ٤١قَاَل َهٰ ﴾  ٤٢ إِنَّ ِعبَاِدي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم سهۡلَطٰ

 [٤٢ - ٣٩]سورة الحجر: 

{(Iblis) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề 

tôi! Với những gì Ngài xua đuổi bề tôi thì 

bề tôi dùng nó để tô điểm cho tội lỗi trở 

thành xinh đẹp đối với chúng (nhân loại) 

trên trái đất và bề tôi sẽ lôi kéo tất cả bọn 

chúng đến với sự lầm lạc, ngoại trừ 

những ai trong bọn chúng thực sự là 

những bề tôi trung thành với Ngài”. 

Allah phán: Đây là con đường ngay 

chính dẫn đến nơi TA. Quả thật, nhà 

ngươi không có quyền đối với các bề tôi 

của TA ngoại trừ những ai trong số họ là 

những kẻ lầm lạc tuân theo ngươi.} 

(Chương 15 – Al-Hijr, câu 39 – 42). 



 

 

 

ِجيِم  ِن ٱلرَّ ۡيَطٰ ِ ِمَن ٱلشَّ ٌن َعلَى ٱلَِّذيَن َءاَمنهواْ َوَعلَٰى  ٩٨﴿ فَإِذَا قََرۡأَت ٱۡلقهۡرَءاَن فَٱۡستَِعۡذ بِٱَّللَّ إِنَّههۥ لَۡيَس لَههۥ سهۡلَطٰ

لهوَن  نه  ٩٩َرب ِِهۡم يَتََوكَّ ۡلَطٰ ۡشِركهوَن إِنََّما سه  ٩٨]سورة النحل: ﴾  ١٠٠ههۥ َعلَى ٱلَِّذيَن يَتََولَّۡونَههۥ َوٱلَِّذيَن ههم بِهِۦ مه

- ١٠٠] 

{Vậy, khi Người (Muhammad) đọc 

Qur’an thì Ngươi hãy cầu xin Allah che 

chở tránh xa Shaytan xấu xa. Quả thật, nó 

không có quyền đối với những ai có đức 

tin và phó thác (công việc) cho Thượng 

Đế của họ. Nó (Shaytan) chỉ có quyền 

đối với những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ 

và những ai tổ hợp thần linh cùng với 

Ngài.} (Chương 16 – Annahl, câu 98 – 

100) 

Người nào đã đạt đến đỉnh cao của 

Tawhid, đó là Ihsan: hoàn toàn trong 

sạch không dính một vết bẩn của Shirk 

dù lớn hay nhỏ và luôn thờ phường Allah 

như thể đang nhìn thấy Ngài, thì y sẽ 



 

 

 

được vào Thiên Đàng mà không phải 

chịu một sự thanh toán nào cả và y sẽ 

được thu nhận vào nơi cao cấp của Thiên 

Đàng. 

Cầu xin Allah ban cho chúng ta từ những 

hồng phúc thiêng liêng và vĩ đại nơi 

Ngài!!!. 

 Bài học thứ năm  Giảng Giải Ý Nghĩa 

Tôn Giáo Islam 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مهَۗ 
ۡسلَٰ ِ ٱإۡلِ يَن ِعندَ ٱَّللَّ  [١٩]سورة آل عمران: ﴾  ﴿ إِنَّ ٱلد ِ

{Quả thật, tôn giáo đích thực đối với 

Allah chỉ có Islam} (Chương 3 – Ali 

‘Imran, câu 19). 



 

 

 

ِسِريَن  ِم ِديٗنا فَلَن يهۡقبََل ِمۡنهه َوههَو فِي ٱأۡل ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخٰ
ۡسلَٰ ﴾ ]سورة آل  ٨٥﴿ َوَمن يَۡبتَغِ َغۡيَر ٱإۡلِ

 [ 85عمران:

{Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác 

ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo đó của y 

sẽ không được chấp nhận và vào Ngày 

Sau y sẽ là đồng bọn của những người 

thua thiệt} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 

85). 

 َوبَ 
واَْۗ ِحٞد فَلَههۥ  أَۡسِلمه ٞه َوٰ

ههكهۡم إِلَٰ
ۡخبِتِيَن ﴿ فَإِلَٰ ِر ٱۡلمه  [٣٤]سورة الحج: ﴾  ٣٤ش ِ

{Nhưng Thượng Đế của các ngươi chỉ là 

một Thượng Đế duy nhất. Do đó, các 

ngươi hãy thần phục Ngài và hãy báo tin 

mừng cho những người hạ mình khiêm 

tốn.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 34). 

لَِّذيَن أهوتهواْ  ي ِ  ﴿ َوقهل ل ِ هم ِ َب َوٱأۡل ه  ۧٱۡلِكتَٰ غهَۗ َوٱَّللَّ إِن تََولَّۡواْ فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱۡلبَلَٰ  وَّ
واْ فَقَِد ٱۡهتَدَواْۖٞ َن َءأَۡسلَۡمتهۡمۚٓ فَإِۡن أَۡسلَمه

 [٢٠]سورة آل عمران :﴾  بَِصيرهۢ بِٱۡلِعبَاِد 



 

 

 

{Và hãy bảo những ai đã được ban cho 

Kinh sách và những kẻ thất học: “Hãy 

theo Islam”. Bởi thế, nếu họ theo Islam 

thì họ đã được hướng dẫn đến với chân 

lý, còn nếu họ quay mặt bỏ đi thì nhiệm 

vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt thông điệp 

của Allah. Và Allah là Đấng luôn thấy rõ 

bầy tôi của Ngài.} (Chương 3 – Ali 

‘Imran, câu 20). 

ۡحِسٞن ﴾ ]سورة النساء:  ِ َوههَو مه ۡن أَۡسلََم َوۡجَهههۥ َّلِلَّ مَّ  [125﴿ َوَمۡن أَۡحَسنه ِديٗنا م ِ

{Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn 

bản thân mình cho Allah đồng thời là một 

người làm tốt ...} (Chương 4 – Annisa, 

câu 125). 

Islam có nghĩa là thành tâm hướng trọn 

vẹn tôn giáo đến một mình Allah duy 



 

 

 

nhất, dâng trọn cả trái tim vì Ngài, tuân 

thủ, chấp hành mọi mệnh lệnh và các 

giáo luật của Ngài. Và nó là đức tin và 

đạo luật: đức tin được dựa trên kiến thức 

đúng đắn, còn đạo luật là hệ thống các 

giáo luật bắt buộc người bề tôi phải chấp 

hành. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

لَٰوةَ َويهۡؤتهواْ ٱل واْ ٱلصَّ نَفَا َء َويهِقيمه يَن حه ۡخِلِصيَن لَهه ٱلد ِ َ مه اْ إاِلَّ ِليَۡعبهدهواْ ٱَّللَّ و  ِلَك ِدينه ٱۡلقَي َِمِة ﴿ َوَما  أهِمره َكٰوةَۚٓ َوذَٰ زَّ

 [٥]سورة البينة: ﴾  ٥

{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). 



 

 

 

Người bề tôi sẽ không trở thành người 

Muslim ngoại trừ phải hội đủ hai điều: 

Điều thứ nhất: Thành tâm hướng về một 

mình Allah duy nhất, độc tôn hóa Ngài 

trong thờ phượng cũng như trong sự tuân 

lệnh và quy phục, đồng thời tránh xa sự 

tổ hợp Shirk (hay còn gọi là sự thờ đa 

thần). 

Điều thứ hai: Chấp hành theo mọi mệnh 

lệnh chỉ đạo của Allah và tránh xa những 

điều Ngài nghiêm cấm. 

Người nào độc tôn hóa Allah trong thờ 

phượng và chấp hành theo mọi sắc lệnh 

của Ngài thì người đó là người Muslim. 



 

 

 

Với lẽ này, chúng ta biết được rằng người 

thờ đa thần không phải là người Muslim, 

bởi vì y không dâng trọn sự hành đạo vì 

một mình Allah duy nhất. 

Và người tự cao tự đại, ngạo mạn không 

chịu thờ phượng Allah cũng không phải 

là người Muslim, bởi vì y đã không tuân 

phục các mệnh lệnh của Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

بهوَنۚٓ َوَمن َيۡستَنِكۡف َعۡن ِعبَ  قَرَّ ئَِكةه ٱۡلمه
ِ َواَل ٱۡلَملَٰ  َّ ادَتِهِۦ َويَۡستَۡكبِۡر ﴿ لَّن يَۡستَنِكَف ٱۡلَمِسيحه أَن يَكهوَن َعۡبٗدا َّلل ِ

ههۡم إِلَۡيِه َجِميٗعا  ا ٱلَِّذيَن َءاَمنهو ١٧٢فََسيَۡحشهره ن فَۡضِلِهۖۦٞ فَأَمَّ وَرههۡم َويَِزيدهههم م ِ ِت فَيهَوف ِيِهۡم أهجه ِلَحٰ اْ َوَعِملهواْ ٱلصَّٰ

 ِ ن دهوِن ٱَّللَّ ۡم َعذَابًا أَِليٗما َواَل يَِجدهوَن لَههم م ِ بههه واْ فَيهعَذ ِ ا ٱلَِّذيَن ٱۡستَنَكفهواْ َوٱۡستَۡكبَره ا َواَل نَِصيٗرا َوأَمَّ  ١٧٣َوِلي ٗ

 [١٧٣، ١٧٢]سورة النساء: ﴾ 

{Masih (Ysa) không có gì phải ái ngại 

khi làm một người bề tôi của Allah; các 

Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng 

không ái ngại về điều đó. Và ai tỏ ra ái 



 

 

 

ngại không muốn phụng sự Ngài và tỏ 

thái độ ngạo mạn thì Ngài vẫn sẽ triệu tập 

tất cả họ trở về trình diện với Ngài. Còn 

đối với những ai có đức tin và làm việc 

thiện thì Ngài (Allah) sẽ sớm trả lại cho 

họ đầy đủ phần công đức của họ và Ngài 

sẽ ban thêm cho họ thiên lộc của Ngài. 

Ngược lại, đối với những ai miệt thị và tỏ 

ra ngạo mạn thì Ngài sẽ trừng phạt họ 

bằng một sự trừng phạt đau đớn, và họ sẽ 

không bao giờ tìm được một đấng bảo hộ 

hay một vị cứu tinh nào ngoài Allah.} 

(Chương 4 – Annisa, câu 172, 173). 

Những người Muslim sẽ hơn kém nhau 

trong sự thể hiện tôn giáo của họ, hơn 

kém nhau trong sự thành tâm và trong sự 

phụng mệnh. Họ luôn ở trong ba cấp độ 



 

 

 

của tôn giáo được Nabi e đã trình bày 

trong Hadith đại Thiên thần Jibril khá 

dài: 

Cấp độ thứ nhất: Islam 

Cấp độ thứ hai: Iman 

Cấp độ thứ ba: Ihsan 

Cấp độ tốt nhất trong ba cấp độ này là 

cấp độ Ihsan, kế đến là Iman và cuối 

cùng là Islam. 

Tất cả mỗi người có đức tin Iman đều là 

người Muslim nhưng không phải tất cả 

mỗi người Muslim đều là người có đức 

tin Iman. 



 

 

 

Các trụ cột Islam có năm trụ cột nền 

tảng. Trong Hadith Albukhari và Muslim, 

rằng ông Abdullah bin Umar t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói: 

الَ »  دًا َرسهوله للاِ َوإِقَاِم الصَّ َحمَّ هَ إاِلَّ للاه َوأَنَّ مه ـٰ َكاةِ بهنَِي اإِلْسالَمه َعلَى َخْمٍس: َشَهادَِة أَْن الَ إِلَ ةِ َوإِيتَاِء الزَّ

ِ اْلبَْيِت َوَصْوِم َرَمَضاَن   رواه البخاري ومسلم. «َوَحج 

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ 

cột: Lời tuyên thệ Shahadah ( د َرسهوله َحمَّ هَ إاِلَّ للاه و مه ـٰ الَ إِلَ

 không có Thượng Đế đích thực nào) - (للاِ 

khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên 

sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah, xuất 

Zakah, hành hương Hajj tại ngôi đền 

Ka'bah và nhịn chay tháng Ramadan.” 

(Albukhari, Muslim). 

Trong một Hadith khác, Nabi e có nói: 

ه َوِذْرَوةه َسنَاِمِه اْلِجَهاده »  الَة ودههه الصَّ  رواه أحمد. «َرأْسه األَْمِر اإِلْسالَمه َوَعمه



 

 

 

“Cái đầu của sự việc là Islam, trụ cột của 

nó là lễ nguyện Salah, và đỉnh cao của nó 

là Jihad (chiến đấu vì con đường chính 

nghĩa của Allah)” (Ahmad). 

Và những người có đức tin Iman cũng có 

sự hơn kém nhau trong đức tin Iman, 

người này Iman nhiều hơn người kia và 

ngược lại, bởi vì đức tin Iman là sự tin 

tưởng bằng con tim, nói bằng lời, hành 

động bằng thể xác, có tăng và giảm. 

Người bề tôi cứ mỗi khi càng tin tưởng, 

càng trung thực trong lời nói và hành 

động theo đức tin thì đức tin Iman càng 

tăng; còn cứ mỗi khi người bề tôi làm 

điều tội lỗi thì đức tin Iman sẽ giảm 



 

 

 

xuống, nhưng nếu y sám hối và cải thiện 

lại thì Allah sẽ tha thứ cho y. 

Sự hoàn thiện trong đức tin Iman đã được 

Nabi e mô tả với lời di huấn của Người 

như sau: 

 رواه أبو داود. «َّلِلِ فَقَِد اْستَْكَمَل اإِليَماَن  َمْن أََحبَّ َّلِلِ َوأَْبغََض َّلِلِ َوأَْعَطى َّلِلِ َوَمنَعَ » 

“Ai yêu thương vì Allah, căm ghét vì 

Allah, cho đi vì Allah và giữ lại vì Allah 

thì quả thật y đã hoàn thiện đức tin Iman” 

(Abu Dawood). 

Các nền tảng của đức tin Iman có sáu nền 

tảng căn bản. Nabi e nói: 

ِه »  سهِلِه َواْليَْوِم اآلِخِر َوتهْؤِمَن بِاْلقَدَِر َخْيِرِه َوَشر ِ تهبِِه َوره َِِكتِِه َوكه  «أَْن تهْؤِمَن بِاهللِ َوَمالَ

“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 

định mệnh tốt xấu.” 

Các nền tảng căn bản này bắt buộc mỗi 

người Muslim phải có đức tin Iman vào 

chúng, người nào phủ nhận bất cứ một 

nền tảng nào thì y là kẻ vô đức tin không 

phải là Muslim. 

Và đức tin Iman gồm các phần được 

phân ra từ các nền tảng này giống như 

một cái cây có phân ra các nhánh và 

cành. Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi 

e nói: 

األَذَى َعِن َطةه اإِليَمانه بِْضٌع َوَسْبعهوَن أَْو بِْضٌع َوِستُّوَن شهْعبَةً فَأَْفَضلهَها قَْوله الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه َوأَدْنَاَها إَِما» 

 رواه مسلم. «الطَِّريِق َواْلَحيَاءه شهْعبَةٌ ِمَن اإِليَماِن 



 

 

 

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi hoặc 

sáu mươi mấy phần, phần cao nhất là lời 

nói “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه”, và phần thấp nhất là nhặt bỏ 

những vật cản trên đường, và tính mắc cỡ 

là một phần của đức tin Iman.” (Muslim). 

Hadith này đã chỉ ra rằng đức tin Iman là 

sự biểu hiện bằng trái tim, lời nói và hành 

động. Nabi e đã đưa ra các hình ảnh thí 

dụ cho mỗi loại: “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه” là lời nói, nhặt 

bỏ vật cản trên đường là hành động, và 

tính mắc cỡ là hành động của con tim. 

Và quả thật, người bề tôi có thể tập hợp 

giữa các phần của đức tin Iman và các 

phần của sự giả tạo đức tin Nifaq, khi đó 

y trở thành một người mang trên mình 



 

 

 

một số đặc điểm của Nifaq trừ phi y loại 

bỏ chúng ra khỏi bản thân. 

Nabi e có di huấn: 

نَافِقًا َخاِلًصا ، َوَمْن َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمْنههنَّ َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمَن الن ِ »  فَاِق َحتَّى أَْربٌَع َمْن كهنَّ فِيِه َكاَن مه

 رواه البخاري ومسلم. «إِذَا َخاَصَم فََجَر يَدََعَها إِذَا اْؤتهِمَن َخاَن َوإِذَا َحدََّث َكذََب َوإِذَا َعاَهدَ َغدََر ، وَ 

“Bốn đặc điểm mà người nào mang 

chúng trên người thì y sẽ là người giả tạo 

đức tin Munafiq thực thụ, còn người nào 

mang một trong chúng trên người thì y đã 

có một phần gì đó thuộc Nifaq (sự giả tạo 

đức tin) trừ phi y trừ khử nó khỏi bản 

thân y: bội tín, nói dối, không giữ lời 

hứa, và thô lỗ trong tranh luận.” 

(Albukhari, Muslim). 

Ihsan là cấp độ được Nabi e giảng giải 

bởi lời di huấn của Người như sau: 



 

 

 

 «تَكهْن تََراهه فَإِنَّهه يََراَك اإِلْحَسانه أَْن تَْعبهدَ للاَ َكأَنََّك تََراهه فَإِْن لَْم »

“Ihsan là ngươi phải thờ phượng Allah 

như thể đang nhìn thấy Ngài nhưng nếu 

như ngươi không nhìn thấy Ngài thì quả 

thật Ngài luôn nhìn thấy ngươi.” 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã tạo 

chúng ta ra để thử thách chúng ta xem ai 

là người làm tốt, và quả thật Ngài đã cho 

chúng ta biết điều đó qua lời phán của 

Ngài: 

ِت َوٱأۡلَۡرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٖم َوَكاَن َعۡرشهههۥ َعلَى ٱۡلَما ِء ِليَۡبلهَوكهۡم أَيُّ  َوٰ َمٰ كهۡم أَۡحَسنه َعَماٗلَۗ ﴾ ﴿ َوههَو ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ

 [٧]سورة هود : 

{Và Ngài (Allah) là Đấng đã tạo hóa các 

tầng trời và trái đất trong sáu ngày và 

Ngai vương của Ngài nằm bên trên mặt 

nước để Ngài có thể thử thách các ngươi 



 

 

 

xem ai trong các ngươi là người tốt nhất 

trong việc làm của mình.} (Chương 11 – 

Hud, câu 7). 

 [٢]سورة الملك : ﴾  ٢﴿ ٱلَِّذي َخلََق ٱۡلَمۡوَت َوٱۡلَحيَٰوةَ ِليَۡبلهَوكهۡم أَيُّكهۡم أَۡحَسنه َعَماٗلۚٓ َوههَو ٱۡلعَِزيزه ٱۡلغَفهوره 

{Đấng đã tạo hóa cái chết và sự sống để 

xem ai trong các ngươi làm tốt, và Ngài 

là Đấng Quyền Lực, Hằng Tha thứ.} 

(Chương 67 – Al-Mulk, câu 2). 

Fudhail bin I’yadh giải thích rằng {làm 

tốt} là sự thành tâm và làm đúng theo 

hướng dẫn. 

Như vậy, việc làm sẽ không thể là tốt đẹp 

trừ khi nào việc làm đó được thực hiện 

một cách thành tâm vì Allah và đúng 

theo Sunnah của Thiên sứ e. 



 

 

 

Tuân theo sự hướng dẫn của Nabi e sẽ 

đảm bảo cho người bề tôi khỏi sự thái 

quá và lơ là, xao lãng.  

Và với điều này chúng ta biết được rằng 

những điều hủy hoại Ihsan chính là 

Shirk, Bid’ad (đổi mới, cải biên), thái 

quá, lơ là xao lãng. 

Ihsan được chia làm hai loại: 

Ihsan mang tính bắt buộc: đó là thực hiện 

các bổn phận thờ phượng bằng sự thành 

tâm và tuân theo sự hướng dẫn, không 

thái quá và xao lãng. 

Ihsan mang tính khuyến khích: đó là làm 

thêm những thờ phượng khuyến khích để 

được gần kề với Allah, hoàn tất đầy đủ 



 

 

 

các thờ phượng bổn phận, từ bỏ những 

điều ngờ vực và bị chỉ trích để làm hài 

lòng Allah, thờ phượng Allah như thể 

đang nhìn thấy Ngài, cố gắng nỗ lực thực 

hiện nhiều việc làm thờ phượng và các 

việc làm thiện tốt theo khả năng. 

Ihsan sẽ tồn tại trong mỗi việc thờ 

phượng theo mức lượng của nó, đó là sự 

tập hợp: sức mạnh của sự thành tâm và 

sự tốt đẹp trong việc noi theo sự hướng 

dẫn của Nabi e: 

·         Ihsan của việc lấy nước Wudu là 

hoàn tất nó một cách tốt đẹp và trọn vẹn 

theo đúng sự hướng dẫn của Thiên sứ e. 

·         Ihsan của lễ nguyện Salah là thực 

hiện nó một cách nghiêm trang, kính cẩn 



 

 

 

và bằng cả trái tim, người dâng lễ nguyện 

Salah giống như đang dâng lễ nguyện 

Salah cuối cùng trên cõi đời này, y hoàn 

thiện nó một cách hoàn hảo nhất vì sắp 

phải trình diện với Allah, y dâng lễ 

nguyện Salah như thể y đang nhìn thấy 

Allah. 

·         Ihsan của việc Zakah và sự bố thí 

Sadaqah là xuất ra để bố thí hoàn toàn là 

vì muốn được sự hài lòng từ nơi Allah, 

mong mỏi lòng thương xót nơi Ngài, 

khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài, không 

cần ngươi ta nhớ ơn hay cảm tạ, cho đi 

mà không kèm theo lời nói khiến người 

được cho đau lòng, bố thí một cách thầm 

lặng không phô trương cho người nhìn 

thấy. 



 

 

 

Tương tự cứ như thế, tất cả các việc làm 

hành đạo và những việc làm khác đều 

phải cần đến Ihsan tức phải thành tâm vì 

Allah và noi theo sự hướng dẫn của Nabi 

e. 

Người nào luôn nỗ lực phấn đấu để đạt 

được Ihsan đồng thời luôn cầu xin Allah 

phù hộ thì Ngài sẽ ban cho đạt được điều 

đó. Abu Addarda t nói:“Quả thật, kiến 

thức bằng sự học hỏi, kiên nhẫn bằng sự 

chịu đựng, ai nỗ lực để tìm kiếm điều tốt 

y sẽ được ban cho và ai tránh xa điều xấu 

thì sẽ thoát khỏi nó”. 

Các cánh cửa Ihsan (tốt đẹp) rất nhiều, 

trong Sahih Muslim có ghi lại, ông 



 

 

 

Shaddad bin Aws bin Thabit t thuật lại 

rằng Nabi e nói: 

الذَّْبَح َوْليهِحدَّ أََحدهكهْم  إِنَّ للاَ َكتََب اإِلْحَساَن َعلَى كهل ِ َشْىٍء فَإِذَا قَتَْلتهْم فَأَْحِسنهوا اْلِقتْلَةَ َوإِذَا ذَبَْحتهْم فَأَْحِسنهوا» 

 رواه مسلم. «َشْفَرتَهه فَْليهِرْح ذَبِيَحتَهه 

“Quả thật, Allah đã ghi Ihsan (điều tốt 

đẹp) trên tất cả mọi thứ, bởi thế, khi nào 

các ngươi giết thì hãy giết một cách tốt 

nhất, khi các ngươi cắt cổ con vật thì các 

ngươi hãy cắt một cách tốt nhất, các 

ngươi hãy mài lưỡi cắt cho bén để cho 

con vật chết một cách ít bị đau đớn hơn.” 

(Muslim). 

Như vậy, Ihsan (sự tốt đẹp) đã được ghi 

cho tất cả mọi thứ, Nabi e đã giảng giải 

sự Ihsan ở đây về việc cắt cổ con vật để 

làm hình ảnh thí dụ tiêu biểu rằng người 

nào làm trái với sự hướng dẫn của Người 



 

 

 

e tức không chịu mài dao cho sắc bén để 

con vật bị cắt cổ được chết ít bị đau đớn 

hơn thì người đó đã không Ihsan trong 

việc cắt cổ con vật. 

Và đây là một trong những điều cho thấy 

tầm quan trọng của việc thông hiểu giáo 

lý trong đạo, trong đó, người đi tìm Ihsan 

sẽ biết được sự hướng dẫn và chỉ dạy của 

Nabi e về cách thờ phượng cũng như 

cách hành xử, y sẽ biết được cách lấy 

nước Wudu, Salah, Sadaqah, nhịn chay, 

hành hương Hajj, Jihad, luật buôn bán 

kinh doanh Halal, biết được thức ăn đồ 

uống nào là được phép và không được 

phép, biết được luật kết hôn trong Islam, 

biết đâu là hiếu thảo và đạo đức và biết 

cách cư xử tốt đẹp với mọi người, ... 



 

 

 

Và chắc chắn người bề tôi sẽ không đạt 

được sự Ihsan trừ phì có sự phù hộ và soi 

sáng của Allah, cũng chính vì vậy mà 

người bề tôi được giáo lý khuyến khích 

cầu nguyện sau mỗi lễ nguyện Salah: 

ْسِن ِعبَادَتَِك »  مَّ أَِعن ِى َعلَى ِذْكِرَك َوشهْكِرَك َوحه  رواه أبو داود وأحمد. «اللَّهه

“Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ và giúp 

bề tôi luôn biết tưởng nhớ đến Ngài, luôn 

biết tạ ơn Ngài và luôn hoàn thiện tốt đẹp 

trong sự thờ phượng Ngài!”. 

Do đó, người bề tôi luôn cần đến sự giúp 

đỡ và phù hộ của Allah, Đấng Tối Cao 

trong việc tìm kiếm Ihsan. 

 Bài học thứ sáu   Giảng Giải Ý Nghĩa 

Của Sự Thờ Phượng 



 

 

 

Thờ phượng theo nghĩa của từ là sự hạ 

mình, phủ phục và tuân theo bằng cả tình 

yêu và tôn kính. 

Tất cả những việc làm, những hành vi 

được thực hiện để được đến gần với đấng 

thờ phượng là sự thờ phượng. 

Bởi lẽ đó, sự thờ phượng theo giáo lý 

Islam là một danh từ bao quát tất cả 

những gì được Allah yêu thích và hài 

lòng từ lời nói đến hành động một cách 

công khai hay thầm kín. 

Sự thờ phượng được biểu hiện bằng con 

tim, chiếc lưỡi và thể xác. Quả thật, 

Allah đã ra lệnh bảo phải thành tâm thờ 

phượng Ngài duy nhất, không được tổ 



 

 

 

hợp với Ngài một ai (vật gì) khác ngoài 

Ngài. Ngài phán: 

لَِميَن  ِ ٱۡلعَٰ ِ َرب  يَنَۗ ٱۡلَحۡمده َّلِلَّ ۡخِلِصيَن لَهه ٱلد ِ هَ إاِلَّ ههَو فَٱۡدعهوهه مه
 [٦٥]سورة غافر: ﴾  ٦٥﴿ ههَو ٱۡلَحيُّ اَل  إِلَٰ

{Ngài (Allah) là Đấng Hằng Sống, không 

có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 

Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài, chân 

thành thờ phượng một mình Ngài. Mọi 

lợi ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn 

loài.} (Chương 40 – Ghafir, câu 65). 

يَن  ۡخِلٗصا لَّهه ٱلد ِ َ مه  [١١]سورة الزمر: ﴾ ١١﴿ قهۡل إِن ِي  أهِمۡرته أَۡن أَۡعبهدَ ٱَّللَّ

{Hãy nói: “Quả thật Ta (Muhammad) 

được lệnh phải thờ phượng Allah, thành 

tâm thần phục duy nhất một mình Ngài”} 

(Chương 39 – Azzumar, câu 11) 



 

 

 

Và Allah ra lệnh phải đi theo sự hướng 

dẫn và chỉ dạy của Thiên sứ e, Ngài 

phán: 

َل إِلَۡيِهۡم ﴾ ﴿ َوأَنَزۡلنَا   ۡكَر ِلتهبَي َِن ِللنَّاِس َما نهز ِ  [٤٤]سورة النحل: إِلَۡيَك ٱلذ ِ

{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.} 

(Chương 16 – Annahl, câu 44). 

ذهوهه َوَما نََهٰىكهۡم َعۡنهه فَٱنتَههواْۚٓ ﴿ َومَ  سهوله فَخه  [٧]سورة الحشر : ﴾  ا  َءاتَٰىكهمه ٱلرَّ

{Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho 

các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó, 

và những gì mà y ngăn cấm các ngươi thì 

các ngươi hãy kết thúc nó ngay} 

(Chương 59 – Al-Hashr, câu 7). 



 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao không chấp nhận 

bất cứ sự thờ phượng nào của ai đó 

không được chứng thực bởi hai điều 

kiện: sự thành tâm hướng về Ngài và 

tuân theo sự hướng dẫn, chỉ dạy của 

Thiên sứ e. 

Người bề tôi sẽ không trở thành một 

người Muslim thực sự ngoại trừ y thành 

tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến một 

mình Allah duy nhất và noi theo đường 

lối của Thiên sứ e. 

Do đó, người nào thực hiện hành vi thờ 

phượng một cách thành tâm vì một mình 

Allah duy nhất đồng thời thực hiện hành 

vi thờ phượng đó đúng theo đường lối 

của Thiên sứ e thì đó mới thực sự là một 



 

 

 

sự thờ phượng đúng đắn và có giá trị, và 

đó được gọi là việc làm ngoan đạo. 

Quả thật, Allah đã trình bày rõ trong 

Kinh sách của Ngài rằng mục đích thiêng 

liêng nhất mà Ngài đã tạo hóa chúng ta là 

để chúng ta thờ phượng một mình Ngài 

duy nhất, không tổ hợp với Ngài một thứ 

gì. Ngài phán: 

نَس إاِلَّ ِليَۡعبهدهوِن   [٥٦]سورة الذاريات : ﴾   ٥٦﴿ َوَما َخلَۡقته ٱۡلِجنَّ َوٱإۡلِ

{Và TA đã tạo hóa loài Jinn và loài 

người mục đích chỉ để chúng thờ phượng 

riêng TA} (Chương 51 – Azh-zhariyat, 

câu 56). 

لَٰوةَ َويهۡؤتهواْ ٱل  واْ ٱلصَّ نَفَا َء َويهِقيمه يَن حه ۡخِلِصيَن لَهه ٱلد ِ َ مه اْ إاِلَّ ِليَۡعبهدهواْ ٱَّللَّ و  ِلَك ِدينه ٱۡلقَي َِمِة ﴿ َوَما  أهِمره
َكٰوةَۚٓ َوذَٰ زَّ

 [٥]سورة البينة: ﴾  ٥



 

 

 

{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). 

Ø  Người nào tránh xa mọi hành vi Shirk, 

thành tâm thờ phượng một mình Allah 

duy nhất, đi theo Sunnah (đường lối) của 

Thiên sứ e thì y đích thực là người 

Muslim được Allah hứa sẽ thu nhận vào 

Thiên Đàng của Ngài và được Ngài cứu 

rỗi khỏi Hỏa Ngục. 

Ø  Người nào thực hiện các nghĩa vụ thờ 

phượng bắt buộc: chấp hành theo những 

gì Allah sắc lệnh, tránh xa những điều 



 

 

 

Ngài nghiêm cấm thì y là người thuộc 

những người có đức tin ngoan đạo, 

những người được Allah đảm bảo an toàn 

khỏi sự trừng phạt và được Ngài hứa ban 

cho ân phúc tốt đẹp ở đời này và ở cõi 

Đời Sau. 

Ø  Ai hoàn tất các nghĩa vụ thờ phượng 

bắt buộc cũng như những thờ phượng 

khuyến khích đồng thời tránh xa những 

điều nghiêm cấm cũng như những điều 

không được yêu thích thì người đó đã thờ 

phượng Allah như thể y đang nhìn thấy 

Ngài, y đích thực là người thuộc những 

người bề tôi làm tốt nhất, những người 

được Allah hứa ban cho ở phần cao cấp 

nhất nơi Thiên Đàng. 



 

 

 

Từ những điểm này chúng ta biết được 

rằng những điều làm ô uế sự thờ phượng 

của người bề tôi đối với Thượng Đế của 

y có ba cấp độ: 

§  Thứ nhất: Đại Shirk, là sự thờ phượng 

ai (vật gì) khác ngoài Allah. Người nào 

hướng một sự thờ phượng nào đó đến ai 

(vật gì) khác ngoài Allah thì người đó là 

kẻ thờ đa thần vô đức tin, Ngài sẽ không 

chấp nhận từ nơi y một thứ gì, y giống 

như những người cầu xin khấn vái các 

thần tượng, cầu xin khấn vái những 

người ngoan đạo, cây cối,  các tảng đá, ... 

Những người này là những người vô đức 

tin, thờ đa thần nằm ngoài tôn giáo Islam. 

Ai trong số họ chết đi mà chưa sám hối 



 

 

 

với Allah thì người đó sẽ mãi mãi ở trong 

Lửa của Hỏa Ngục. 

§  Thứ hai: Tiểu Shirk. Đó là sự phô 

trương, yêu thích danh tiếng và lời khen 

ngợi tán dương của người đời. Người bề 

tôi thực hiện các hành vị thờ phượng 

cũng như các hành vi thiện tốt mục đích 

chỉ muốn thiên hạ khen ngợi và ca tụng. 

Ai làm như thế là không thành tâm với 

riêng một mình Allah duy nhất, mặc dù y 

không thờ phương ai (vật gì) khác ngoài 

Ngài nhưng y hành động chỉ vì muốn 

được thiên hạ tán dương và ca tụng, đó 

có nghĩa là y mong muốn ân phước từ ai 

(vật gì) khác Allah nên y trở thành kẻ thờ 

đa thần với mức độ thấp được gọi là tiểu 



 

 

 

Shirk làm mất giá trị của sự thờ phượng 

đó. Quả thật, Nabi e có di huấn: 

ْرِك َمْن َعِمَل َعَمالً أَْشَرَك فِيِه َمِعى َغْيِرى تَ »  َرْكتههه قَاَل للاه تَبَاَرَك َوتَعَالَى أَنَا أَْغنَى الشَُّرَكاِء َعِن الش ِ

 لم.رواه مس «َوِشْرَكهه 

“Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

TA bất cần đến một vị chia sẻ nào cả, ai 

làm một việc làm nào đó có sự tổ hợp 

một vị đối tác cùng với TA thì TA sẽ bỏ 

mặc y cùng với sự tổ hợp đó của y” 

(Muslim). 

Và một trong những điều thuộc dạng tiểu 

Shirk là người bề tôi hướng trái tim của y 

đến những lợi ích trần gian đến nỗi quên 

đi các bổn phận tôn giáo cũng như bất 

chấp những điều Haram, để rồi trái tim 

của y trở thành kẻ thờ phụng lợi ích trần 

gian. Nabi e có nói: 



 

 

 

ينَاِر َوَعْبده »  ْرَهِم َوَعْبده اْلَخِميَصِة ، إِْن أهْعِطَى َرِضَى ، َوإِْن لَْم يهْعَط َسِخَط ، تَِعَس تَِعَس َعْبده الد ِ الد ِ

 رواه البخاري.  «َواْنتََكَس ، َوإِذَا ِشيَك فاَلَ اْنتَقََش 

“Thật khổ thay cho kẻ làm nô lệ đồng 

tiền vàng, nô lệ đồng tiền bạc và nô lệ vật 

chất, nếu y được ban cho thì hài lòng còn 

không thì tỏ ra căm phẫn và chán 

chường, thật thảm hại cho y vì ngay cả 

khi bị một cái gai đâm cũng không tìm 

thấy người giúp lấy nó ra.” (Albukhari). 

Và đây là lời cầu nguyện chẳng lành của 

Nabi e cho những kẻ chỉ biết phục tùng 

lợi ích của trần gian mà xao lãng nghĩa 

vụ đối với Allah, Đấng Tối Cao, mỗi khi 

y đứng dậy từ cái vấp ngả này thì họ lại 

gặp phải một cái vấp ngả khác, và khi họ 

gặp phải một tai họa nào đó thì sẽ không 

có ai giải thoát bởi họ đã không màng tới 



 

 

 

Allah mà chỉ quan tâm đến cuộc sống thế 

gian. 

Nabi e nói: “nếu y được ban cho thì hài 

lòng còn không thì tỏ ra căm phẫn và 

chán chường” ý nói một khi người bề tôi 

chỉ biết quan tâm đến cuộc sống trần gian 

thì tâm trạng của y sẽ như thế, nếu được 

ban cho một lời ích trần gian nào đó thì 

sẽ hài lòng còn nếu không được ban cho 

thì sẽ căm phẫn và chán ghét sự an bài và 

sắp đặt của Allah, trái tim y không cảm 

thấy an bình hướng về Ngài, và đây là 

bản chất và tình trạng của những người 

Munafiq (giả tạo đức tin) như Allah đã 

phán: 

واْ َوإِن لَّۡم يهۡعَطۡواْ ِمۡنَها  إِذَا ههۡم يَسۡ  ِت فَإِۡن أهۡعطهواْ ِمۡنَها َرضه دَقَٰ َك فِي ٱلصَّ ن يَۡلِمزه ﴾  ٥٨َخطهوَن ﴿ َوِمۡنههم مَّ

 [٥٨]سورة التوبة: 



 

 

 

{Và trong bọn chúng có kẻ đã xuyên tạc 

Ngươi (Muhammad) về việc chia của bố 

thí. Nếu chúng được chia phần thì chúng 

hả dạ; ngược lại, nếu chúng không được 

chia phần thì chúng đùng đùng nổi giận.} 

(Chương 9 – Attawbah, câu 58). 

Tức họ chỉ hài lòng không phải vì Allah 

và nổi giận cũng không phải vì Ngài mà 

là vì những sự việc khác. 

Người nào có bản chất như thế này thì y 

là người không có sự thành tâm hướng 

đạo vì Allah, mà trái tim của y chỉ hướng 

đến những gì khác ngoài Ngài. Đây là 

điều mà chúng ta có thể thấy rõ ở những 

ai chỉ biết quan tâm đến tiền tài, danh 

vọng hoặc đến một người nào đó mà họ 



 

 

 

yêu quý, họ bất chấp việc làm trái lệnh 

Allah để đạt được các mục tiêu đó, trái 

tim họ chỉ hướng về những gì họ yêu 

thích và tìm đủ mọi cách để đạt được 

chúng ngay cả có làm trái lệnh Allah đi 

chăng nữa. Và người nào chỉ biết quan 

tâm đến những thứ gì đó mà quên đi bổn 

phận đối với Allah thì người đó đáng bị 

trừng phạt. 

§  Thứ ba: Hành vi tội lỗi và trái lệnh, đó 

là việc phạm vào một số điều nghiêm 

cấm hoặc xao lãng bỏ bê một số nghĩa vụ 

hành đạo. Cứ mỗi lần người bề tôi làm 

điều trái lệnh Thượng Đế của y là mỗi 

lần sự chứng thực thờ phượng Allah của 

y bị giảm. 



 

 

 

Người bề tôi hoàn thiện nhất trong thờ 

phượng Allah là người chấp hành mệnh 

lệnh của Ngài một cách ngay chính và tốt 

nhất. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ه  واْ فاََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َواَل ههۡم يَۡحَزنهوَن ﴿ إِنَّ ٱلَِّذيَن قَالهواْ َربُّنَا ٱَّللَّ مه ِلِديَن  ١٣ ثهمَّ ٱۡستَقَٰ به ٱۡلَجنَِّة َخٰ ئَِك أَۡصَحٰ
أهْولَٰ 

 [١٤، ١٣]سورة األحقاف: ﴾  ١٤فِيَها َجَزا َءۢ بَِما َكانهواْ َيۡعَملهوَن 

{Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của 

chúng tôi là Allah” rồi kiên quyết đứng 

vững thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không 

buồn phiền. Họ sẽ là những người bạn 

của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó đời 

đời, một phần thưởng về những điều 

(thiện, ngoan đạo) mà họ đã làm.} 

(Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 13, 14). 

ئَِكةه أاَلَّ تََخافهواْ َواَل تَۡحَزنهواْ َوأَبۡ ﴿ إِنَّ ٱلَِّذيَن قَ 
له َعلَۡيِهمه ٱۡلَملَٰ  واْ تَتَنَزَّ مه

ه ثهمَّ ٱۡستَقَٰ واْ بِٱۡلَجنَِّة ٱلَّتِي الهواْ َربُّنَا ٱَّللَّ ِشره

كهۡم فِي ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َوفِي ٱأۡل ِخَرةِۖٞ َولَكهۡم   ٣٠كهنتهۡم تهوَعدهوَن  فِيَها َما تَۡشتَِهي  أَنفهسهكهۡم َولَكهۡم فِيَها نَۡحنه أَۡوِليَا ؤه

ِحيٖم  ٣١َما تَدَّعهوَن  ۡن َغفهوٖر رَّ اٗل م ِ ِلٗحا َوقَاَل إِنَّنِي  ٣٢نهزه ِ َوَعِمَل َصٰ ن دََعا  إِلَى ٱَّللَّ مَّ َوَمۡن أَۡحَسنه قَۡواٗل م ِ

ۡسِلِميَن   [٣٣ - ٣٠]سورة فصلت: ﴾   ٣٣ِمَن ٱۡلمه



 

 

 

{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: “Các ngươi 

chớ lo sợ cũng chớ nên buồn phiền mà 

các ngươi hãy vui lên với tin mừng về 

Thiên Đàng mà quí vị đã được hứa hẹn. 

Chúng tôi là bạn của quí vị ở đời này và 

ở Đời Sau, và nơi đó, quí vị sẽ có được 

bất cứ thứ gì mà quí vị ước muốn, và ở 

nơi đó quí vị sẽ được ban cấp bất cứ thứ 

gì quí vị yêu cầu. Một sự khoan đãi của 

Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng rất mực 

Khoan Dung. 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 30 - 33). 

Quỹ đạo của thờ phượng trong trái tim 

được hình thành dựa trên ba điều thiết 

yếu: tình yêu, sợ hãi và hy vọng. 

Bắt buộc người bề tôi phải thành tâm 

hướng ba điều này đến một mình Allah 

duy nhất: 

ü  Y phải yêu thương Allah bằng một 

tình yêu lớn nhất, không chia sẻ tình yêu 

này với ai (vật gì) khác ngoài Ngài, như 

Ngài đã phán:  

اْ أََشدُّ  َِۗ  ﴿ َوٱلَِّذيَن َءاَمنهو  َّ ا َّلل ِ ب ٗ  [١٦٥]سورة البقرة : ﴾  حه



 

 

 

{Còn những người có đức tin thì một 

lòng yêu thương Allah.} (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 165). 

ü  Y sợ hãi từ sự phẫn nộ và giận dữ của 

Allah, sợ hãi sự trừng phạt của Ngài, y 

luôn tránh xa những việc làm tội lỗi và 

trái lệnh Allah vì sợ Ngài. 

ü  Y hy vọng lòng thương xót, sự tha thứ 

và quảng đại của Allah. 

Người nào luôn vững chắc trong ba điều 

đó thì chắc chắn y sẽ không tuyệt vọng 

trước lòng Nhân Từ và Bao Dung của 

Allah, không quá tự tin rằng sẽ được an 

toàn trước sự thanh toán của Ngài, mà y 

sẽ luôn ở mức trung lập giữa nỗi sợ và 

niềm hy vọng, như Allah đã phán: 



 

 

 

ۡحِسنِيَن  َن ٱۡلمه ِ قَِريٞب م ِ  [٥٦]سورة األعراف: ﴾  ٥٦﴿ َوٱۡدعهوهه َخۡوٗفا َوَطَمعًاۚٓ إِنَّ َرۡحَمَت ٱَّللَّ

{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’Araf, câu 56). 

Và sự cầu nguyện (Du-a) ở đây bao hàm 

Du-a cầu xin và Du-a thờ phượng. 

v  Tình yêu thương của người bề tôi dành 

cho Thượng Đế của y sẽ đưa y đến gần 

với Ngài, làm cho y luôn nghĩ đến sự hội 

ngộ với Ngài, làm cho y chỉ yêu thương 

những gì mà Ngài yêu thương và ghét 

những gì Ngài ghét, và y sẽ luôn thành 

tâm trong việc thờ phượng Ngài. 



 

 

 

v  Nỗi sợ hãi Allah sẽ giúp người bề tôi 

không phạm vào những điều bị nghiêm 

cấm cũng như giúp y không bỏ bê các 

bổn phận hành đạo và nghĩa vụ tôn giáo. 

Nó sẽ khiến người bề tôi trở thành một 

trong những người bề tôi ngay chính và 

ngoan đạo, những người sẽ tránh được sự 

giận dữ và hình phạt của Allah. 

v  Niềm hy vọng của người bề tôi ở nơi 

Allah sẽ thúc giục y nỗ lực tuân lệnh 

Ngài, y sẽ phấn đấu làm nhiều việc thiện 

tốt và ngoan đạo vì hy vọng phần thưởng 

và sự hài lòng ở nơi Ngài. 

 Bài học thứ bảy  Giảng Giải Ý Nghĩa 

Phủ Nhận Tà Thần 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

ِ فَقَ  غهوِت َويهۡؤِمۢن بِٱَّللَّ
ِۚٓ فََمن يَۡكفهۡر بِٱلطَّٰ ۡشده ِمَن ٱۡلغَي  يِنۖٞ قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ بِٱۡلعهۡرَوةِ ِد ٱۡستَۡمَسَك ﴿ اَل  إِۡكَراهَ فِي ٱلد ِ

ه َسِميٌع َعِليٌم  ۡثقَٰى اَل ٱنِفَصاَم لََهاَۗ َوٱَّللَّ  [٢٥٦]سورة البقرة :   ﴾ ٢٥٦ٱۡلوه

{Không có sự cưởng ép tín ngưỡng trong 

tôn giáo. Chắc chắn điều chân lý và lẽ 

phải bao giờ cũng rõ ràng và khác biệt 

với điều ngụy tạo và sai lệch. Do đó, 

người nào phủ nhận tà thần và tin tưởng 

nơi Allah thì quả thật y đã nắm chặt sơi 

dây cứu rỗi không bao giờ đứt. Và Allah 

là Đấng hằng nghe và am tường mọi 

việc.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 256). 

سهواًل أَِن ٱۡعبهدهواْ  ٖة رَّ ﴾  ﴿َولَقَۡد بَعَۡثنَا فِي كهل ِ أهمَّ غهوَتۖٞ
َ َوٱۡجتَنِبهواْ ٱلطَّٰ  [٣٦]سورةالنحل : ٱَّللَّ

{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). 



 

 

 

غهوَت أَن يَ 
ۡر ِعبَاِد ﴿ َوٱلَِّذيَن ٱۡجتَنَبهواْ ٱلطَّٰ مه ٱۡلبهۡشَرٰىۚٓ فَبَش ِ ِ لَهه اْ إِلَى ٱَّللَّ ]سورة الزمر: ﴾  ١٧ۡعبهدهوَها َوأَنَابهو 

١٧] 

{Và những ai tránh xa tà thần, lo sợ mắc 

phải tội tôn thờ chúng và quay về sám 

hối với Allah, thì sẽ được tin mừng. (Hỡi 

Muhammad!) Hãy báo tin mừng đó cho 

bầy tôi của TA.} (Chương 39 – Azzumar, 

câu 17). 

Tránh xa việc thờ phượng các tà thần và 

thành tâm thờ phượng chỉ riêng một mình 

Allah, không tổ hợp với Ngài một ai (vât 

gì) khác ngoài Ngài là ý nghĩa của 

Tawhid. 

Một người sẽ không phải là một tín đồ 

Muslim trừ phi y phủ nhận hoàn toàn các 

tà thần. 



 

 

 

Tà thần là tất cả những gì được thờ 

phượng ngoài Allah, cho dù sự thờ 

phượng chỉ là sự cầu nguyện, khấn vái, 

phó thác, giết tế, nguyện thề với chúng 

hay tuân theo chúng trong việc cấm 

những điều được phép và cho phép 

những điều bị ngăn cấm, hoặc tuân theo 

các điều luật của chúng. 

Ibnu Jarir ملسو هيلع هللا ىلص  nói: Lời nói đúng nhất đối 

với tôi về “tà thần” là tất cả những gì 

mang tính độc tài vượt trên Allah, được 

thờ phượng ngoài Ngài, những gì được 

thờ phượng đó có thể là con người, 

Shaytan, các bụt tượng hoặc một thứ gì 

đó trong tạo vật của Allah. 



 

 

 

Như vậy, tà thần là những gì được tôn 

vinh quá mức giới hạn, chúng ngăn chặn 

nhiều người đi trên con đường của Allah 

và làm lệch lạc mọi người. 

Các tà thần được thờ phượng ngoài Allah 

rất nhiều, phổ biến nhất là các tà thần 

ngăn chặn con đường chân lý của Allah, 

tiêu biểu cho các tà thần phổ biến này có 

ba: Shaytan, các thần tượng được thờ 

phượng ngoài Allah,  và những kẻ phán 

xét và thi hành luật không theo những 

giáo luật được Allah ban hành. 

 Loại tà thần thứ nhất: Shaytan 

Nó là nguồn gốc của mọi điều Shirk và 

thái quá, hoặc nói một cách khác là tất cả 

mọi sự thờ phượng ai (vật gì) khác ngoài 



 

 

 

Allah thực chất đều là thờ phượng 

Shaytan, bởi vì nó là nguyên nhân và là 

kẻ xúi bẩy. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

بِيٞن  َنۖٞ إِنَّههۥ لَكهۡم َعدهو ٞ مُّ
ۡيَطٰ بَنِي  َءادََم أَن الَّ تَۡعبهدهواْ ٱلشَّ ٞط  ٦٠﴿ أَلَۡم أَۡعَهۡد إِلَۡيكهۡم يَٰ ذَا ِصَرٰ َوأَِن ٱۡعبهدهونِيۚٓ َهٰ

ۡستَِقيٞم   [٦١،  ٦٠]سورة يس: ﴾  ٦١مُّ

{Há TA (Allah) không bảo các ngươi, 

hỡi con cháu của Adam! Chớ thờ phượng 

Shaytan bởi vì nó là kẻ thù công khai của 

các ngươi hay sao? Chẳng phải TA đã 

bảo các ngươi là hãy thờ phượng TA, đấy 

mới là chính đạo!?} (Chương 36 – Yasin, 

câu 60, 61). 

َ اَل يَۡغِفره أَن  اَلۢ بَِعيدًا ﴿ إِنَّ ٱَّللَّ ِ فَقَۡد َضلَّ َضلَٰ ِلَك ِلَمن يََشا ءهۚٓ َوَمن يهۡشِرۡك بِٱَّللَّ
يهۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغِفره َما دهوَن ذَٰ

ِريٗدا  ١١٦ ٗنا مَّ
ٗثا َوإِن يَۡدعهوَن إاِلَّ َشۡيَطٰ هُۘ َوقَاَل أَلَتَِّخذَنَّ  ١١٧إِن يَۡدعهوَن ِمن دهونِِهۦ  إاِلَّ  إِنَٰ ِمۡن ِعبَاِدَك لَّعَنَهه ٱَّللَّ

وٗضا  ۡفره ۡم فَلَيهَغي ِ  ١١٨نَِصيٗبا مَّ َرنَّهه ِم َوأَل مه ۡم فَلَيهَبت ِكهنَّ َءاذَاَن ٱأۡلَۡنعَٰ َرنَّهه ۡم َوأَل مه هَمن ِيَنَّهه ۡم َوأَل هِضلَّنَّهه ِۚٓ َوأَل نَّ َخۡلَق ٱَّللَّ ره

ِ فَقَۡد َخسِ  ن دهوِن ٱَّللَّ ا م ِ َن َوِلي ٗ
ۡيَطٰ بِيٗنا َوَمن يَتَِّخِذ ٱلشَّ ۡسَراٗنا مُّ نه  ١١٩َر خه َيِعدهههۡم َويهَمن ِيِهۡمۖٞ َوَما يَِعدهههمه ٱلشَّۡيَطٰ

وًرا  ۡم َجَهنَّمه َواَل يَِجدهوَن َعۡنَها َمِحيٗصا  ١٢٠إاِلَّ غهره ئَِك َمۡأَوٰىهه
 [١٢١ - ١١٦]سورة النساء: ﴾   ١٢١أهْولَٰ 



 

 

 

{Quả thật, Allah không tha thứ cho tội 

Shirk mà Ngài chỉ tha thứ cho các tội lỗi 

khác đối với ai Ngài muốn. Và người nào 

Shirk với Allah thì quả thật y đã quá lầm 

lạc.  Chúng (người ngoại đạo tại 

Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ thần 

thay vì Ngài (Allah). Thực chất chúng 

không cầu nguyện ai khác ngoài tên 

Shaytan phản nghịch. Allah đã nguyền 

rủa nó (Shaytan) bởi vì nó đã nói: “Tôi sẽ 

lấy đi từ bầy tôi của Ngài một phần qui 

định, và tôi sẽ dắt chúng đi lạc đạo, xúi 

giục chúng theo đuổi những ham muốn 

sai lầm và tôi sẽ ra lệnh cho chúng, bởi 

thế chúng cắt tai gia súc, và tôi truyền 

lệnh cho chúng, bởi thế chúng thay đổi 

sự tạo hóa của Allah”. Và ai nhận 



 

 

 

Shaytan làm kẻ bảo hộ thay vì Allah thì 

quả thật y đã công khai thua thiệt. Nó 

(Shaytan) hứa với chúng, và xúi giục 

chúng thèm muốn điều sai quấy và 

Shaytan chỉ hứa với chúng điều gian dối. 

Chúng là những kẻ mà chỗ ngụ của 

chúng sẽ là Hỏa Ngục và sẽ không tìm 

được một lối thoát nào để ra khỏi đó.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 116 - 121). 

Quả thật, Allah đã chuẩn bị hình phạt 

dành cho những tên Shaytan và những ai 

theo chúng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َو لَههۥ قَِريٞن ژ ٗنا فَهه
ِن نهقَي ِۡض لَههۥ َشۡيَطٰ ۡحَمٰ ۡم َعِن ٱلسَّبِيِل  ٣٦َوَمن يَۡعشه َعن ِذۡكِر ٱلرَّ دُّونَهه ۡم لَيَصه َوإِنَّهه

ۡهتَدهوَن  لَۡيَت بَۡينِي َوبَۡينََك بهۡعدَ ٱۡلَمۡشِرقَۡيِن فَبِۡئَس ٱۡلقَِرينه   ٣٧َويَۡحَسبهوَن أَنَّههم مُّ َولَن  ٣٨َحتَّٰى  إِذَا َجا َءنَا قَاَل يَٰ

ۡشتَِركهوَن  لَۡمتهۡم أَنَّكهۡم فِي ٱۡلعَذَاِب مه  (٣٧، ٣٦)سورة الزخرف: ژ  ٣٩يَنَفعَكهمه ٱۡليَۡوَم إِذ ظَّ

{Và ai nhắm mắt làm ngơ trước Lời 

Nhắc nhở của Đấng Nhân từ (Allah), TA 



 

 

 

sẽ chỉ định một tên Shaytan làm bạn đời 

với y. Và quả thật, chúng (những tên 

Shaytan) sẽ tìm cách cản trở khiến họ rời 

xa con đường của Allah trong lúc họ cứ 

tưởng họ đang được hướng dẫn đúng 

đường. Mãi cho đến lúc trình diện TA, y 

bảo (người bạn Shaytan/Qarin): “Phải chi 

tôi với bạn cách xa nhau bằng khoảng 

cách của hai phương đông (thì tốt biết 

mấy)”. Thật tồi tệ thay cho một người 

bạn đường như thế! Vào Ngày đó, nó (lời 

trách móc) chẳng giúp ích gì được cho 

các ngươi khi các ngươi đã làm điều sai 

quấy; quả thật  các ngươi cùng san sẻ sự 

trừng phạt.} (Chương 43 – Az-Zukhruf, 

câu 36, 37). 



 

 

 

Tránh xa những tà thần này bằng cách 

cầu xin Allah phù hộ và che chở tránh 

khỏi chúng, cảnh giác sự cám dỗ của 

chúng và không đi theo bước đường của 

chúng bởi chúng là kẻ thù công khai rõ 

ràng. 

هه فَأَنَّههۥ يهِضلُّههۥ َويَۡهِديِه إِلَٰى َعذَاِب ٱلسَِّعيِر   [٤]سورة الحج: ﴾  ٤﴿ كهتَِب َعلَۡيِه أَنَّههۥ َمن تََوالَّ

{Điều đã được qui định cho nó (Shaytan) 

là ai quay về kết bạn với nó thì sẽ bị nó 

dắt đi lạc và sẽ bị nó dắt đi đến sự trừng 

phạt trong Hỏa Ngục.} (Chương 22 – Al-

Hajj, câu 4). 

Kết bạn với Shaytan có nghĩa là đi theo 

bước đường của nó và tin theo sự xúi bẩy 

của nó để làm điều tội lỗi và trái đạo, 

chống lại sự hướng dẫn của Allah. 



 

 

 

Shaytan đến quấy nhiễu con cháu Adam 

trong bất cứ mọi sự việc như Nabi e đã 

xác thực điều đó được ghi lại trong bộ 

Sahih Muslim và những bộ khác theo lời 

thuật của Jabir bin Abdullah t. 

Việc cầu xin Allah che chở tránh khỏi 

Shaytan là sự trung thực tìm sự ẩn náu 

nơi Allah, và việc tuân theo sự hướng 

dẫn của Allah sẽ ngăn chặn được điều 

xấu của Shaytan. 

Tiêu biểu những sự hướng dẫn của Allah 

cho chúng ta để chúng ta tránh được điều 

xấu của Shaytan: thường xuyên cầu xin 

Allah phù hộ tránh khỏi Shaytan bằng lời 

nói “ ِِجْيم  A-u-zhu billahi“ ”أَعهْوذه بِاهللِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ

minash shayto-nir roji-m”, tin tưởng nơi 



 

 

 

Allah, phó thác sự việc cho Ngài, thành 

tâm trong thờ phượng và hành thiện, tụng 

niệm thật nhiều, ... 

Allah cũng cảnh tỉnh chúng ta đi theo các 

bước đường của Shaytan, cảnh báo chúng 

ta về những việc làm khiến Shaytan có 

thể dễ dàng cám dỗ và quấy nhiễu chúng 

ta, chẳng hạn như: đức tin Iman yếu kém, 

ít phó thác cho Allah, không thành tâm 

hướng về Allah trong thờ phượng cũng 

như trong hành thiện, xao lãng việc tụng 

niệm, ... tất cả đều là những nguyên nhân 

khiến Shaytan có thể điều khiển con 

người. 

Tương tự, những điều khiến Shaytan có 

thể điều khiển con người là quá nóng 



 

 

 

giận, quá vui, thường làm theo ham 

muốn của bản thân, cô lập với tập thể, 

mách lẻo chuyện thiên hạ, người đàn ông 

ở riêng cùng với người phụ nữ, suy nghĩ 

xấu, ... 

Giáo lý Islam đã qui định nhân danh 

Allah (Bissmillah) trong tất cả mọi vụ 

việc và sinh hoạt của con người để đạt 

được hồng phúc và sự phù hộ của Allah 

khỏi Shaytan. Do đó, người bề tôi nên 

nhân danh Allah khi ăn, khi uống, khi 

bước vào hay ra khỏi nhà, lúc sáng sớm, 

lúc chiều, khi đi tàu xe, khi giao hợp (vợ 

chồng), khi vào nhà vệ sinh, và khi ngủ, 

... 



 

 

 

Ông Saeed Alkhudri t thuật lại, Nabi e 

nói: 

له فِْي فِيِه  ْم فَْليَْكِظْم َما اْستََطاَع إِذَا تَثَاَءَب أََحدهكه »   رواه مسلم. «فَإِنَّ الشَّْيَطاَن يَدْخه

“Khi ai đó trong các người ngáp thì hãy 

chặn lại theo khả năng có thể, bởi quả 

thật Shaytan sẽ đi vào miệng y”. 

(Muslim). 

Còn theo lời dẫn được ghi lại bởi Ahmad 

và Abdul-razzaq t thì Nabi e nói: 

ِب »  له َمَع التَّثَاؤه الَةِ فَْليََضْع يَدَهه َعلَى فِيِه فَإِنَّ الشَّْيَطاَن يَدْخه  «إِذَا تَثَاَءَب أََحدهكهْم فِى الصَّ

“Khi ai đó trong các người ngáp thì hãy 

lấy tay của y che miệng lại, bởi quả thật 

Shaytan sẽ đi vào cùng với cái ngáp đó 

của y”. 



 

 

 

Như vậy, người nào làm theo sự chỉ dẫn 

của Allah thì y sẽ an toàn tránh được sự 

quấy nhiễu của Shaytan, còn người nào 

xao lãng và lơ là với sự hướng dẫn của 

Ngài thì người đó sẽ bị Shaytan xúi bẩy 

và làm hại. 

 Loại tà thần thứ hai: Các bụt tượng 

được thờ phượng ngoài Allah. 

Loại tà thần này có nhiều dạng: 

·         Các pho tượng, biểu tượng được 

nắn tạc với các hình dạng con người, 

động vật, hoặc những thứ gì khác. Một số 

người thờ đa thần cho rằng những cái pho 

tượng được nắn tạc này có thể ban phúc 

lành và gây điều dữ, một số khác thì tin 

rằng chúng có thể là những vị trung gian 



 

 

 

can thiệp cho họ với Allah và có thể đáp 

lại lời cầu nguyện khấn vái. 

Allah, Đấng Tối Cao  phán: 

ه َخلَقَكهۡم َوَما تَۡعَملهوَن   ٩٥وَن ﴿ قَاَل أَتَۡعبهدهوَن َما تَۡنِحته   [٩٦، ٩٥]سورة الصافات : ﴾   ٩٦َوٱَّللَّ

{Y (Ibrahim) bảo họ: “Các người tôn thờ 

những bức tượng do chính các người tự 

tay tạc nặn ra trong lúc Allah đã tạo hóa 

ra các người và những gì mà các người 

làm ra ư?.} (Chương 37 – Assa-fat, câu 

96). 

ِهيَم  ِكِفيَن  ٧٠إِۡذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَۡوِمهِۦ َما تَۡعبهدهوَن  ٦٩﴿ َوٱۡتله َعلَۡيِهۡم نَبَأَ إِۡبَرٰ قَالهواْ نَۡعبهده أَۡصنَاٗما فَنََظلُّ لََها َعٰ

وَن  أَۡو يَنفَعهوَنكهۡم أَۡو  ٧٢قَاَل َهۡل يَۡسَمعهوَنكهۡم إِۡذ تَۡدعهوَن  ٧١ رُّ ِلَك  ٧٣يَضه قَالهواْ بَۡل َوَجۡدنَا  َءابَا َءنَا َكذَٰ

ا كهنتهۡم تَۡعبهدهوَن  ٧٤يَۡفعَلهوَن  وَن  ٧٥قَاَل أَفََرَءۡيتهم مَّ كهمه ٱأۡلَۡقدَمه ِي  إاِلَّ َربَّ  ٧٦أَنتهۡم َوَءابَا ؤه
ۡم َعدهو ٞ ل  فَإِنَّهه

لَِميَن  َو يَۡهِدي ٧٧ٱۡلعَٰ نِي َوَيۡسِقيِن  ٧٨ِن ٱلَِّذي َخلَقَنِي فَهه َو يَۡشِفيِن  ٧٩َوٱلَِّذي ههَو يهۡطِعمه  ٨٠َوإِذَا َمِرۡضته فَهه

يِن   َوٱلَِّذي  أَۡطَمعه أَن يَۡغِفَر ِلي َخِطي   ٨١َوٱلَِّذي يهِميتهنِي ثهمَّ يهۡحِييِن  ﴾ ]سورة الشعراء:   ٨٢تِي يَۡوَم ٱلد ِ

69 - 82] 



 

 

 

 {Và Ngươi (Muhammad) hãy đọc cho 

chúng (người Quraish) câu chuyện của 

Ibrahim: Khi Người thưa với phụ thân và 

người dân của Người: “Các người thờ 

phượng cái gì thế?”. Họ đáp: “Bọn ta thờ 

các tượng thần và bọn ta rất sùng kính 

họ.”. Ibrahim nói: “Những bức tượng đó 

có nghe thấy khi các người cầu nguyện 

chúng không? Hoặc chúng có mang lại 

phúc lành hay gây hại cho các người 

không?”. Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta 

thấy cha mẹ của bọn ta đã làm thế”. 

Ibrahim nói: “Thế các người có quan sát 

những thứ mà các người thờ phượng 

chăng? Các người và tổ tiên xưa kia của 

các người? Quả thật, những thần tượng 

của các người đều là kẻ thù của tôi ngoại 



 

 

 

trừ Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, 

Đấng đã tạo ra tôi và hướng dẫn tôi, 

Đấng cho tôi ăn và cho tôi uống, và khi 

tôi bệnh thì Ngài sẽ cho tôi khỏi bệnh, và 

Ngài là Đấng sẽ làm cho tôi chết rồi phục 

sinh tôi trở lại, và Ngài là Đấng mà tôi hy 

vọng sẽ tha thứ cho tôi về những lỗi lầm 

của tôi vào Ngày Phán Xét”.} (Chương 

26 – Ash-Shu’ara, câu 69 – 82). 

ۡشدَههۥ ِمن قَۡبله َوكه  ِهيَم ره ِلِميَن ﴿ َولَقَۡد َءاتَۡينَا  إِۡبَرٰ تِي  أَنتهۡم َلَها  ٥١نَّا بِهِۦ َعٰ
ِذِه ٱلتََّماثِيله ٱلَّ إِۡذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَۡوِمهِۦ َما َهٰ

ِكفهوَن  بِِديَن  ٥٢َعٰ بِيٖن  ٥٣قَالهواْ َوَجۡدنَا  َءابَا َءنَا لََها َعٰ ٖل مُّ
كهۡم فِي َضلَٰ اْ  ٥٤قَاَل لَقَۡد كهنتهۡم أَنتهۡم َوَءابَا ؤه قَالهو 

ِعبِيَن أَ 
ِ أَۡم أَنَت ِمَن ٱللَّٰ ِلكهم  ٥٥ِجۡئتَنَا بِٱۡلَحق  ِت َوٱأۡلَۡرِض ٱلَِّذي فََطَرههنَّ َوأَنَ۠ا َعلَٰى ذَٰ َوٰ َمٰ بُّكهۡم َربُّ ٱلسَّ قَاَل بَل رَّ

ِهِديَن  َن ٱلشَّٰ ۡدبِِريَن  ٥٦م ِ َمكهم بَۡعدَ أَن تهَولُّواْ مه ِ أَلَِكيدَنَّ أَۡصنَٰ  [٥٧ - ٥١ة األنبياء: ]سور﴾  ٥٧َوتَٱَّللَّ

{Và quả thật, trước đây TA đã ban cho 

Ibrahim sự hướng dẫn, và TA rất rõ về Y. 

Hãy nhớ lại khi Y thưa với phụ thân và 

người dân của Y bảo: “Những hình tượng 

mà các người sùng kính là gì vậy?”. Họ 



 

 

 

đáp: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn 

thờ chúng?”. Y bảo: “Quả thật, các người 

và ông cha của các người, tất cả đều lầm 

lạc”. Họ đáp: “Ngươi nói thật hay bông 

đùa với bọn ta đấy?”. Y bảo: “Không! 

Thượng Đế của các người là Thượng Đế 

của các tầng trời và trái đất, Đấng đã 

sáng tạo chúng và tôi là một trong những 

người làm chứng cho việc đó. Nhân danh 

Allah, chắc chắn tôi sẽ đặt kế hoạch đập 

phá những bức tượng của các người sau 

khi các ông bỏ đi.”} (Chương 21 – Al-

Ambiya’, câu 51 – 57). 

·         Một số loại cây cối, các tảng đá mà 

một số người thờ đa thần tin rằng chúng 

có thể mang lại điều lành cũng như gây 

ra điều dữ, và chúng có thể can thiệp với 



 

 

 

Allah nếu ai đó cầu nguyện chúng và 

cúng tế đến chúng. 

Quả thật, các pho tượng, cây cối, các 

khối đá đã được thờ phượng rất nhiều 

trong thời Jahiliyah (thời ngu muội trước 

Islam), ngay tại nơi ngôi đền Ka’bah thôi 

là đã có đến 360 bức tượng các loại, và 

Nabi e đã đập phá toàn bộ chúng sau khi 

đã chinh phục được Makkah. 

Còn ở tại một số làng mạc và thôn xóm 

của người Ả rập thì họ thường thờ cúng 

các loại cây côi, các khối đá. 

·         Các ngôi mộ, các tượng đài, cùng 

một số nơi cũng được một số người thờ 

đa thần thờ cúng khác ngoài Allah. Họ 

thường đi vòng quanh chúng, giết tế dâng 



 

 

 

cúng chúng, họ nguyện thề và cầu xin 

khấn vái đến chúng, một số người quản 

lý và trông coi chúng đã ngăn chặn mọi 

người đến với con đường ngay chính của 

Allah, họ bày vẻ để ăn tiền của mọi 

người, họ xúi giục mọi người đến van vái 

người chết để cầu may và tránh rủi. 

Quả thật, Nabi của chúng ta, Muhammad 

e đã cầu nguyện Allah nói: 

مَّ الَ تَْجعَْل قَْبِرى َوثَناً يهْعبَده »   رواه مالك. «اللَّهه

“Lạy Allah, xin Ngài đừng làm cho ngôi 

mộ của bề tôi thành thần tượng để thờ 

cúng.” (Malik). 

Không những vậy, Nabi e còn ngăn cấm 

lấy các mộ làm các thánh đường bởi vì 

không muốn dẫn đến việc thờ phượng 



 

 

 

các mộ. Ông Jundub bin Abdullah t thuật 

lại, Nabi e có nói: 

َمَساِجدَ إِن ِى  قهبهورَ إِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَكهْم َكانهوا َيتَِّخذهوَن قهبهوَر أَْنبِيَاِِِهْم َوَصاِلِحيِهْم َمَساِجدَ أاَلَ فاَلَ تَتَِّخذهوا الْ » 

 رواه مسلم. «أَْنَهاكهْم َعْن ذَِلَك 

“Quả thật, những người thời trước các 

ngươi đã lấy mộ của các vị Nabi của họ, 

của những người ngoan đạo trong số họ 

làm các thánh đường, như vậy chẳng phải 

các ngươi không được lấy các ngôi mộ 

làm các thánh dường, quả thật Ta cấm 

các ngươi làm thế.” (Muslim). 

Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah t nói: 

“Lời cuối cùng mà Nabi của Allah e nói 

là: Các ngươi hãy trục xuất những người 

Do thái ở đất Hijaz ra khỏi bán đảo Ả 

rập, và các ngươi hãy biết rằng quả thật 



 

 

 

người xấu xa nhất là những người lấy các 

ngôi mộ làm các thánh đường.” (Ahmad). 

Việc lấy các ngôi mộ làm các thánh 

đường có nghĩa là lấy các mộ làm nơi 

dâng lễ nguyện Salah, hoặc dâng lễ 

nguyện Salah hướng về chúng, hoặc xây 

dựng bên trên chúng ngôi thánh đường. 

Bởi thế, người nào làm một trong ba điều 

này thì y đã rơi vào những điều được 

cảnh báo. 

·         Những thứ mang tính Shirk và 

những hành vi mang tính thờ phượng 

ngoài Allah từ việc đeo, hay treo bùa 

chú. Theo Sunnan của Tirmizhi rằng 

Nabi e nhìn thấy trên cổ của Adi bin 

Hatim một cái biểu tượng thánh giá bằng 



 

 

 

vàng thì Người bảo: “Này Adi, ngươi hãy 

tháo bỏ cái thần tượng đó đi”. 

Tất cả những gì được thờ phượng khác 

ngoài Allah thì đều được coi là tà thần, 

dù đó là các pho tượng, cây cối, các tảng 

đá, ngôi mộ hay những thứ gì khác. 

Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e nói: 

،  بهده الشَّْمَس الشَّْمسَ يَْجَمعه للاه النَّاَس َيْوَم اْلِقيَاَمِة فَيَقهوله َمْن َكاَن يَْعبهده َشْيئًا فَْليَتَِّبْعهه . فَيَتْبَعه َمْن َكاَن يَعْ » 

 متفق عليه. «َويَتْبَعه َمْن َكاَن يَْعبهده اْلقََمَر اْلقََمَر ، َويَتْبَعه َمْن َكاَن يَْعبهده الطََّواِغيَت الطََّواِغيَت 

“Allah triệu tập nhân loại vào Ngày Phục 

Sinh, Ngài phán: Ai trước kia thờ phượng 

một thứ gí đó thì hãy đi theo thứ đó, ai đã 

từng thờ phượng mặt trời thì hay theo 

mặt trời, ai đã từng thờ phượng mặt trăng 

thì hay theo mặt trăng, và đã thờ phượng 



 

 

 

các tà thần thì hãy theo các tà thần.” 

(Albukhari, Muslim). 

Sự đi theo này là đi theo chúng vào Hỏa 

Ngục, như Allah đã phán: 

ِردهوَن ﴿ إِنَّكهۡم  ِ َحَصبه َجَهنََّم أَنتهۡم لََها َوٰ ا َوَردهوَهاۖٞ  ٩٨َوَما تَۡعبهدهوَن ِمن دهوِن ٱَّللَّ اَل ِء َءاِلَهٗة مَّ ؤه
لَۡو َكاَن َهٰ 

ِلدهوَن  ۡم فِيَها َزفِيٞر َوههۡم فِيَها اَل يَۡسَمعهوَن  ٩٩َوكهل ٞ فِيَها َخٰ  [١٠٠ - ٩٨]سورة األنبياء: ﴾  ١٠٠لَهه

{Quả thật, các ngươi và những vật mà 

các ngươi tôn thờ ngoài Allah sẽ là chất 

đốt của Hỏa Ngục, nơi mà các ngươi sẽ 

sa xuống. Nếu những vật này là những 

thần linh thực sự, thì chúng sẽ không sa 

xuống Hỏa Ngục, nhưng tất cả sẽ đi vào 

ở trong đó đời đời kiếp kiếp. Trong đó, 

chúng sẽ khóc tức tưởi và sẽ không nghe 

thấy gì cả.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, 

câu 98 – 100). 



 

 

 

Những câu Kinh này đã chỉ rằng những 

thần tượng này không những chẳng mang 

lại điều phúc lợi nào cho người thờ cúng 

chúng, mà ngược lại, chúng sẽ dẫn họ đi 

vào Hỏa Ngục cùng với chúng mà thôi. 

Còn những ai được thờ phụng ngoài 

Allah nhưng họ không hề hài lòng về 

việc đó thì họ không phải là tà thần, mà 

chính những người thờ đa thần đã nhận 

lấy họ làm thần linh theo niềm tin lệch 

lạc của riêng họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اْ إاِلَّ  و  ِ َوٱۡلَمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم َوَما  أهِمره ن دهوِن ٱَّللَّ ۡم أَۡربَاٗبا م ِ نَهه ۡهبَٰ اْ أَۡحبَاَرههۡم َوره ِحٗداۖٞ الَّ  ﴿ ٱتََّخذهو  ٗها َوٰ اْ إِلَٰ  ِليَۡعبهدهو 

ا يهۡشِركهوَن  نَههۥ َعمَّ هَ إاِلَّ ههَوۚٓ سهۡبَحٰ
 [٣١]سورة التوبة: ﴾  ٣١إِلَٰ

{Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ 

Công giáo làm Thượng Đế của chúng 



 

 

 

thay vì phải là Allah, và chúng nhận cả 

Nabi Ysa (Giê-su) con trai Maryam làm 

Thượng Đế của chúng, trong khi chúng 

chỉ được lệnh thờ phượng duy nhất một 

Thượng Đế, và không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah. Thật 

vinh quang và trong sạch cho Ngài về 

những gì mà chúng đã Shirk với Ngài.} 

(Chương 9 – Attawbah, câu 31). 

ۡبعَدهوَن  ئَِك َعۡنَها مه
ۡسنَٰى  أهْولَٰ  نَّا ٱۡلحه َحِسيَسَهاۖٞ َوههۡم فِي َما ٱۡشتََهۡت  اَل يَۡسَمعهونَ  ١٠١﴿ إِنَّ ٱلَِّذيَن َسبَقَۡت لَههم م ِ

ِلدهوَن  ۡم َخٰ كهمه ٱلَِّذي كهنتهۡم تهوَعدهوَن  ١٠٢أَنفهسههه ذَا َيۡومه ئَِكةه َهٰ
مه ٱۡلَملَٰ  مه ٱۡلفََزعه ٱأۡلَۡكبَره َوتَتَلَقَّٰىهه نههه ﴾  ١٠٣اَل يَۡحزه

 [١٠٣ - ١٠١]سورة األنبياء: 

{Quả thật, những ai mà cái tốt của TA đã 

được gởi đi trước cho họ thì sẽ được đưa 

ra khỏi Hỏa Ngục. Họ sẽ không nghe 

thấy mốt tiếng xì xào nào của Hỏa Ngục 

và sẽ ở  trong tình trạng mà tâm hồn của 

họ đã từng ao ước. Họ sẽ không kinh hãi 



 

 

 

nữa, và các Thiên thần sẽ nghênh đón họ 

(chúc): “Đây là Ngày vui mà quí vị đã 

được hứa”.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, 

câu 101 – 103). 

Còn người nào hài lòng cho việc để 

người khác thờ phượng hoặc kêu gọi mọi 

người thờ phượng y thì không còn nghi 

ngờ gì nữa rằng y là một trong những tà 

thần, như Fir’aun (Pharaon) đã nói: 

ٍه َغۡيِري ﴾  ۡن إِلَٰ ه َما َعِلۡمته لَكهم م ِ أَيَُّها ٱۡلَمََل
 [٣٨]سورة القص ِ:  ﴿ يَٰ 

“Hỡi quân thần! Ta không biết thần linh 

nào khác của các ngươi ngoài ta ra” 

(Chương 28 – Al-Qisas, câu 38). 

Loại tà thần thứ ba: Những kẻ phán xét 

và thi hành theo những gì ngoài giáo luật 

của Allah ban xuống. 



 

 

 

Tất cả những ai nắm quyền điều hành và 

trị vì thiên hạ ở tại một xứ sở nào đó đã 

không phán xét, và áp dụng theo đạo luật 

của Allah, họ tự đặt ra đạo luật của riêng 

họ để cai trị, họ cho phép làm những điều 

Allah nghiêm cấm và nghiêm cấm những 

gì Allah cho phép, họ là những tà thần 

muốn được mọi người tôn sùng. Sự thờ 

phượng họ là tuân lệnh trong việc làm 

những điều Allah nghiêm cấm và không 

làm những điều được Ngài cho phép. 

Bằng chứng cho điều đó là những gì 

được Adi bin Hatim Atta-i t thuật lại rằng 

khi ông nghe Nabi e đọc câu Kinh: 

{Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ 

Công giáo làm Thượng Đế của chúng 

thay vì phải là Allah,...} (Chương 9 – 



 

 

 

Attawbah, câu 31), thì ông nói: quả thật 

chúng tôi đâu có thờ phượng họ. Người e 

nói: “Chẳng phải là họ cấm những điều 

Allah cho phép thì các ngươi cấm theo, 

và họ cho phép làm những điều Allah 

nghiêm cấm thì các người cũng cho 

phép? Đó chính là thợ phượng họ.” 

(Albukhari). 

Huzhaifah bin Al-Yaman t nói: “Tuy họ 

không dâng lễ nguyện Salah đến những 

người đó nhưng họ làm theo họ, những gì 

những người đó nghiêm cấm thì họ 

không làm mặc dù Allah cho phép, và 

những gì những người đó cho phép thì họ 

sẽ làm mặc dù Allah nghiêm cấm, như 

thế là họ đã coi những người đó là 

Thượng Đế của họ”. (Saeed bin Mansur). 



 

 

 

Cũng được coi là những tà thần đó là các 

thầy bói toán, lên đồng, các thầy bùa và 

ma thuật, những người tự xưng rằng họ 

có kiến thức hiểu biết về cõi vô hình và 

những kẻ ngu dốt, thiếu suy nghĩ đã nghe 

theo họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡم َءاَمنهواْ ِبَما  أهنِزَل إِلَۡيَك َوَما  أهنِزَل ِمن قَۡبِلَك يهِريدهونَ  وَن أَنَّهه اْ إِلَى  ﴿ أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن يَۡزعهمه و  أَن يَتََحاَكمه

نه أَن يهِضلَّهه 
واْ بِِهۖۦٞ َويهِريده ٱلشَّۡيَطٰ اْ أَن يَۡكفهره و  غهوِت َوقَۡد أهِمره

اَلۢ بَِعيٗدا ٱلطَّٰ  [60]سورة النساء:  ﴾  ٦٠ۡم َضلَٰ

{Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý 

đến những kẻ đã xác nhận việc chúng tin 

nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống 

cho Ngươi và nơi điều đã được xuống 

vào thời trước Ngươi hay sao? Chúng 

muốn nhờ Tà thần xét xử công việc của 

chúng trong lúc chúng được lệnh phải tẩy 



 

 

 

chay Tà thần. Và Shaytan muốn dắt 

chúng lạc xa khỏi đạo.} (Chương 4 – 

Annisa, câu 60). 

Nabi e đã nghiêm cấm việc tìm đến các 

thầy bói, các thầy bùa. Ông Abu 

Huroiroh t thuật lại, Thiên sứ của Allah e 

di huấn: 

ٍد »  َحمَّ افاً فََصدَّقَهه بَِما يَقهوله فَقَدْ َكفََر بَِما أهْنِزَل َعلَى مه  «َمْن أَتَى َكاِهناً أَْو َعرَّ

 “Những ai tìm đến thầy bói hoặc thầy 

xem tướng số và tin những gì y nói là đã 

phủ nhận những gì Allah đã mặc khải 

cho Muhammad”. (Do Ahmad ghi lại).  

Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

ٍد »  َحمَّ  «َمْن أَتَى َكاِهناً أَْو َشاِحًرا فََصدَّقَهه بَِما يَقهوله فَقَدْ َكفََر بَِما أهْنِزَل َعلَى مه



 

 

 

 “Những ai tìm đến thầy bói hoặc thầy 

bùa và tin những gì y nói là đã phủ nhận 

những gì Allah đã mặc khải cho 

Muhammad”. (Do Albazar ghi lại).  

Việc chống lại các đạo luật của Allah, 

tìm kiếm các đạo luật của những tà thần 

là một trong những việc làm của những 

người Munafiq (giả tạo đức tin), những 

người đã bị Allah chỉ trích trong Kinh 

sách của Ngài, Ngài phán: 

ِلَكۚٓ َوَما   ۢن َبۡعِد ذَٰ ۡنههم م ِ سهوِل َوأََطۡعنَا ثهمَّ َيتََولَّٰى فَِريٞق م ِ ِ َوبِٱلرَّ ۡؤِمنِيَن  ﴿ َويَقهولهوَن َءاَمنَّا بِٱَّللَّ ئَِك بِٱۡلمه
 ٤٧أهْولَٰ 

ۡعِرضهوَن وَ  ۡنههم مُّ ۡم إِذَا فَِريٞق م ِ ِ َوَرسهوِلهِۦ ِليَۡحكهَم بَۡيَنهه اْ إِلَى ٱَّللَّ اْ إِلَۡيِه  ٤٨إِذَا دهعهو  مه ٱۡلَحقُّ يَۡأتهو  َوإِن يَكهن لَّهه

ۡذِعنِيَن  ه َعلَۡيِهمۡ  ٤٩مه اْ أَۡم يََخافهوَن أَن يَِحيَف ٱَّللَّ َرٌض أَِم ٱۡرتَابهو  ئَِك ههمه  أَفِي قهلهوبِِهم مَّ
َوَرسهولهههۚۥٓ بَۡل أهْولَٰ 

وَن  ِلمه
ۡم أَن يَقهولهواْ َسِمۡعنَا ٥٠ٱلظَّٰ َم بَۡينَهه ِ َوَرسهوِلهِۦ ِليَۡحكه اْ إِلَى ٱَّللَّ ۡؤِمِنيَن إِذَا دهعهو  َوأََطۡعنَاۚٓ  إِنََّما َكاَن قَۡوَل ٱۡلمه

وَن  ۡفِلحه ئَِك ههمه ٱۡلمه
َ وَ  ٥١َوأهْولَٰ  وَن َوَمن يهِطعِ ٱَّللَّ ِزه ئَِك ههمه ٱۡلفَاِ 

هْولَٰ  َ َويَتَّۡقِه فَأ ]سورة ﴾  ٥٢َرسهولَههۥ َويَۡخَش ٱَّللَّ

 [٥٢ - ٤٧النور: 

{Và chúng (những tên giả tạo đức tin) 

nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Allah và Sứ 



 

 

 

giả (Muhammad) và chúng tôi vâng lời”. 

Nhưng sau đó, một phần tử trong chúng 

quay bỏ đi. Và chúng là những kẻ không 

có đức tin. Và khi chúng được gọi đến 

với Allah và Sứ giả của Ngài để Y phân 

xử giữa bọn chúng thì một phần tử trong 

bọn chúng lánh mặt bỏ đi. Nhưng nếu 

chúng nắm được phần phải thì chúng sẵn 

sàng đến gặp Sứ giả (Muhammad) ngay. 

Phải chăng trong trái tim của chúng có 

một căn bệnh? Hay là chúng nghi hoặc? 

Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của 

Ngài xử ép chúng? Không, bọn chúng là 

những kẻ làm điều sai quấy. Quả thật, lời 

nói của những người có đức tin khi được 

mời gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài 

để người phân xử giữa họ thì chỉ có câu: 



 

 

 

“Chúng tôi xin nghe và vâng lời!”. 

Những người này đích thực là những 

người sẽ thắng lợi. Và ai vâng lời Allah 

và Sứ giả của Ngài, kính sợ Allah và 

ngay chính với Ngài là những người sẽ 

thành đạt.} (Chương 24 – Annur, câu 47 

– 52). 

Người nào càng đi theo tà thần thì chỉ 

càng lún sâu vào sự lệch lạc, thua thiệt, 

và càng lún sâu vào bóng đêm u tối; còn 

người nào phủ nhận tà thần, tin tưởng 

Allah và đi theo sự hướng dẫn của Ngài 

thì Ngài sẽ đưa y thoát khỏi nơi tối tăm 

đến với ánh sáng chân lý, Ngài sẽ hướng 

dẫn y trên con đường an lành và Ngài thu 

nhận y vào nơi lòng Thương Xót và Ân 



 

 

 

Phúc của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

له  َن ٱلظُّ ههم م ِ ه َوِليُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنهواْ يهۡخِرجه وَنههم ﴿ ٱَّللَّ غهوته يهۡخِرجه
ههمه ٱلطَّٰ اْ أَۡوِليَا ؤه و  ِت إِلَى ٱلنُّوِرۖٞ َوٱلَِّذيَن َكفَره َمٰ

ِلدهوَن  به ٱلنَّاِرۖٞ ههۡم فِيَها َخٰ ئَِك أَۡصَحٰ
ِتَۗ أهْولَٰ  لهَمٰ َن ٱلنُّوِر إِلَى ٱلظُّ  [٢٥٧]سورة البقرة: ﴾  ٢٥٧م ِ

{Allah là Đấng Bảo Hộ của những người 

có đức tin. Ngài đưa họ từ nơi tăm tối ra 

ngoài ánh sáng. Ngược lại, các chủ nhân 

của những kẻ không có đức tin là những 

tên tà thần. Chúng dắt họ từ nơi ánh sáng 

đến nơi tu tối mù mịt. Tất cả bọn chúng 

sẽ phải làm bạn với Hỏa Ngục, nơi mà 

chúng sẽ cư ngụ đời đời kiếp kiếp.} 

(Chương 2 – Albaqarah, câu 257).  

Những tên tà thần này sẽ ném những ai đi 

theo chúng trong bóng tối của Shirk, ngu 

muội, lầm lạc, mơ hồ, ngợ vực, cuộc 



 

 

 

sống chật vật. Cầu xin Alah sự an bình và 

thanh tịnh. 

Còn đối với những người có đức tin nơi 

Allah thì quả thật Allah sẽ bảo hộ họ, 

Ngài sẽ cứu họ ra khỏi nơi tăm tối để đến 

với ánh sáng của chân lý, đưa họ từ bóng 

đêm của Shirk ra ngoài ánh sáng của 

Tawhid, từ việc tội lỗi thấp hèn đến với 

sự tuân lệnh thiêng liêng, từ sự lầm lạc 

của những điều Bid’ah đến với con 

đường Sunnah tốt đẹp, từ sự ngờ vực mơ 

hồ đến với sự kiên định chắc chắn, Ngài 

dẫn họ từ sự chật hẹp phiền não đến với 

sự thanh bình bao la, và Ngài sẽ luôn 

hướng dẫn và tăng thêm sự hướng dẫn 

cho họ, rồi cứ mỗi ngày họ được tăng 

thêm sự chỉ dẫn và càng đạt được nhiều 



 

 

 

điều phúc lành, và điều phúc lành đó luôn 

được Ngài nhân thêm và nhân thêm. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ه ذهو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلعَِظيِم  ِ يهۡؤتِيِه َمن يََشا ءهۚٓ َوٱَّللَّ ِلَك فَۡضله ٱَّللَّ
 [٤]سورة الجمعة: ﴾  ٤﴿ ذَٰ

{Đó là ân phúc của Allah, Ngài muốn 

ban cho người nào Ngài muốn, và Allah 

là Đấng luôn có những hồng phúc vĩ 

đại.} (Chương 62 – Al-Jum’ah, câu 4). 

 Bài học thứ tám Cảnh Báo Về Shirk 

Và Giảng Giải Các Dạng Thức Của Nó 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ َواَل تهۡشِركهواْ بِهِۦ َشيۡ   [٣٦]سورة النساء: اۖٞ ﴾   ٗ ﴿ َوٱۡعبهدهواْ ٱَّللَّ

{Các ngươi hãy thờ phượng Allah và 

tuyệt đối không được Shirk với Ngài (tổ 



 

 

 

hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ 

cái gì.} (Chương 4 – Annisa’, câu 36). 

ۡرَك لَظهۡلٌم   [١٣]سورة لقمان: ﴾  ١٣َعِظيٞم ﴿ إِنَّ ٱلش ِ

{Quả thật, Shirk là điều sai quấy vô cùng 

nghiêm trọng.} (Chương 31 – Luqman, 

câu 13). 

ِلِميَن ِمنۡ 
ه َعلَۡيِه ٱۡلَجنَّةَ َوَمۡأَوٰىهه ٱلنَّارهۖٞ َوَما ِللظَّٰ َم ٱَّللَّ ِ فَقَۡد َحرَّ ]سورة ﴾   ٧٢أَنَصاٖر  ﴿ إِنَّههۥ َمن يهۡشِرۡك بِٱَّللَّ

 [٧٢الماِدة: 

{Quả thật, người nào  làm điều Shirk với 

Allah thì y sẽ bị cấm vào Thiên Đàng và 

chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và 

những kẻ làm điều sai quấy sẽ không 

được ai giúp đỡ} (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 72). 

ِ فَقَۡد ضَ ﴿  ِلَك ِلَمن يََشا ءهۚٓ َوَمن يهۡشِرۡك بِٱَّللَّ
َ اَل يَۡغِفره أَن يهۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغِفره َما دهوَن ذَٰ اَلۢ بَِعيدًا إِنَّ ٱَّللَّ لَّ َضلَٰ

 [١١٦]سورة النساء: ﴾  ١١٦



 

 

 

{Quả thật, Allah không tha thứ cho tội 

Shirk mà Ngài chỉ tha thứ cho các tội lỗi 

khác đối với ai Ngài muốn. Và người nào 

Shirk với Allah thì quả thật y đã quá lầm 

lạc.} (Chương 4 – Annisa’, câu 116). 

Ông Abdullah bin Mas’ud t thuật lại: Tôi 

đã hỏi Thiên sứ của Allah e: Tội nào là 

lớn nhất? Người nói: 

 متفق عليه. «لَقََك أَْن تَْجعََل َّلِلِ نِدًّا َوْهَو خَ » 

“Đó là ngươi gán cho Allah một thần linh 

ngang hàng trong khi Ngài đã tạo hóa 

ngươi” (Albukhari, Muslim). 

Ông Jabir bin Abdullah t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

 رواه مسلم. «ْن لَِقيَهه يهْشِركه بِِه دََخَل النَّاِر َمْن لَِقَى للاَ الَ يهْشِركه بِِه َشْيئًا دََخَل اْلَجنَّةَ َومَ » 



 

 

 

“Người nào trình diện Allah mà không 

làm điều Shirk với Ngài một điều gì thì 

sẽ được vào Thiên Đàng, còn người nào 

trình diện Ngài với tình trạng làm điều 

Shirk với Ngài thì sẽ bị đày vào Hỏa 

Ngục.” (Muslim). 

Shirk là sự thờ phượng ai (vật gì) khác 

cùng với Allah. Người nào cầu nguyện 

cùng với Allah một ai hay một một vật gì 

dù là cầu nguyện mang tính van vái cầu 

xin hay cầu nguyện mang tính thờ 

phương thì người đó là người làm điều 

Shirk (thờ đa thần), vô đức tin, bởi vì y 

đã gán cho Allah những thần linh ngang 

vai cùng với Ngài trong thờ phượng 

trong khi Ngài không hài lòng việc tổ 

hợp với Ngài bất cứ một ai (vật gì) ngoài 



 

 

 

Ngài trong thờ phượng, dù kẻ được tổ 

hợp đó là vị Nabi được cử phái đến, hay 

Thiên thần cận kề bên Ngài đi chăng nữa, 

Ngài chỉ hài lòng khi sự thờ phượng 

được dành riêng cho một mình Ngài duy 

nhất, và đó là chân lý. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اْ ِإالَّ  إِيَّاههۚٓ ﴾  ِ أََمَر أاَلَّ تَۡعبهدهو  ۡكمه إاِلَّ َّلِلَّ  [٤٠]سورة يوسف: ﴿ إِِن ٱۡلحه

{Quả thật mọi điều luật đều là của Allah, 

Ngài ra lệnh cho các ngươi không được 

thờ phượng ai ngoài Ngài.} (Chương 12 

– Yusuf, câu 40). 

ونِي َماذَا َخلَقهواْ ِمَن ٱأۡلَۡرِض ﴾  ِ أَره  [٤٠]سورة فاطر: ﴿ قهۡل أََرَءۡيتهۡم شهَرَكا َءكهمه ٱلَِّذيَن تَۡدعهوَن ِمن دهوِن ٱَّللَّ

{Hãy bảo chúng: “Các người có nhìn 

thấy những kẻ mà các người đã tổ hợp, 



 

 

 

những kẻ mà các người cầu nguyện đến 

chúng ngoài Allah (tạo ra những gì)? Các 

người hãy chỉ cho ta thấy vật gì mà 

chúng đã tạo ra dưới đất xem nào?} 

(Chương 35 – Fatir, câu 40). 

َن لَههۥ بِهِۦ فَإِنََّما ِحَسابهههۥ ِعندَ َرب ِِهۦ ۚٓ إِنَّههۥ اَل يه  ًها َءاَخَر اَل بهۡرَهٰ
ِ إِلَٰ وَن ﴿ َوَمن يَۡدعه َمَع ٱَّللَّ ِفره ]سورة ﴾  ١١٧ۡفِلحه ٱۡلَكٰ

 [١١٧المؤمنون: 

{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). 

Như vậy, người nào cầu nguyện ai (vật 

gì) khác ngoài Allah thì người đó là kẻ 

thờ đa thần (làm điều Shirk). 



 

 

 

Shirk là một đại tội nặng nhất trong các 

đại tội, nó là điều nghiêm trọng nhất 

trong các điều mà Allah nghiêm cấm, nó 

là sự bất công trên mọi bất công, nó là 

điều hủy đi sự giao ước của Allah với 

người bề tôi, nó là cái đã tước lấy đi cái 

quyền chỉ dành riêng cho Allah và nó đi 

ngược lại với mục đích mà Ngài táo hóa 

ra con người và vũ trụ, mục đích đó là 

thờ phượng một mình Ngài duy nhất 

không được tổ hợp với Ngài một đồng 

đẳng ngang vai. 

Và không tội lỗi nào bị trừng phạt nặng 

hơn tội Shirk cả trên thế gian và ở cõi 

Đời Sau. 



 

 

 

Ở trên thế gian họ sẽ bị Allah ghét bỏ và 

giận dữ, như Ngài phán: 

يمَٰ  ۡقتِكهۡم أَنفهَسكهۡم إِۡذ تهۡدَعۡوَن إِلَى ٱإۡلِ ِ أَۡكبَره ِمن مَّ واْ يهنَادَۡوَن لََمۡقته ٱَّللَّ وَن ِن فَ ﴿ إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَره ﴾  ١٠تَۡكفهره

 [١٠]سورة غافر: 

{Quả thật, những ai không có đức tin sẽ 

bị mắng: “Chắc chắn Allah ghét bỏ các 

người còn hơn việc các người ruồng ghét 

lẫn nhau khi các người được mời chấp 

nhận đức tin nhưng các người đã từ 

chối”.} (Chương 40 – Ghafir, câu 10). 

Song song với việc bị Allah ghét bỏ thì 

họ còn phải chịu nhiều hình phạt khác 

trên thế gian chẳng hạn như bị lầm lạc vì 

không được Allah hướng dẫn, luôn sống 

với trạng thái bất an, phiền muộn, do dự 

và nghi ngờ, khốn đốn và chật hẹp, và 

nếu như họ được ban cho sự hưởng thụ 



 

 

 

trên thế gian đi chăng nữa thì sự hưởng 

thụ đó rất ngắn ngủi rồi cuối cùng họ 

cũng phải mãn hạn trên thế gian để trở về 

với cuộc sống Đời Sau, và ở đây chắc 

chắn họ phải chịu hình phạt thật nặng nề 

và đau đớn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِد  واْ فِي ٱۡلبِلَٰ نََّك تَقَلُّبه ٱلَِّذيَن َكفَره ۡم َجَهنَّمهۖٞ َوبِۡئَس ٱۡلِمَهاده  ١٩٦﴿ اَل يَغهرَّ ٞع قَِليٞل ثهمَّ َمۡأَوٰىهه ]سورة آل ﴾  ١٩٧َمتَٰ

 [١٩٧، ١٩٦عمران: 

{Ngươi (Muhammad) chớ bị mắc lừa bởi 

việc đi lại hí hửng trên mặt đất của những 

kẻ không có đức tin. Đó chỉ là một sự 

hưởng thụ tạm bợ ngắn ngủi, rồi đây nơi 

ở của chúng sẽ là Hỏa ngục, một nơi ở 

thật tồi tệ và khủng khiếp nhất.} (Chương 

3 – Ali – Imran, câu 196, 197). 



 

 

 

ۡم فَنهَنب ِ  ههۥ ۚٓ إِلَۡينَا َمۡرِجعههه نَك كهۡفره دهوِر ﴿ َوَمن َكفََر فاََل يَۡحزه َ َعِليمهۢ بِذَاِت ٱلصُّ  إِنَّ ٱَّللَّ
اْۚٓ ۡم  ٢٣ئهههم بَِما َعِملهو  نهَمت ِعههه

ههۡم إِلَٰى َعذَاٍب َغِليٖظ   [٢٤،  ٢٣]سورة لقمان: ﴾  ٢٤قَِلياٗل ثهمَّ نَۡضَطرُّ

{Và ai không có đức tin, thì chớ để cho 

sự vô đức tin của y làm cho Ngươi 

(Muhammad) buồn lòng. Bởi vì chắc 

chắn chúng sẽ trở lại trình diện TA, lúc 

đó, TA sẽ cho chúng biết về những việc 

mà chúng đã làm. Quả thật, Allah là 

Đấng Hằng Biết điều thầm kín trong lòng 

các ngươi. TA bỏ mặc cho chúng hưởng 

lạc trong một thời gian ngắn rồi TA sẽ lôi 

chúng đến chỗ trừng phạt vô cùng khắc 

nghiệt.} (Chương 31 – Luqman, câu 23, 

24). 

ههۥ  إِلَٰى َعذَاِب ٱلنَّاِرۖٞ َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيره  هَمت ِعهههۥ قَِلياٗل ثهمَّ أَۡضَطرُّ  [١٢٦]سورة البقرة: ﴾ ١٢٦﴿ َوَمن َكفََر فَأ

{Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho y 

hưởng thụ một thời gian ngắn ngủi rồi 



 

 

 

TA sẽ lôi đầu y đến chỗ trừng phạt của 

Hỏa Ngục, và đó là một nơi đến cuối 

cùng thật tồi tệ.} (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 126). 

Còn ở cõi Đời Sau, ngay khi họ bị bắt 

hồn thì họ đã phải bị trừng phạt bởi lời 

nguyền rủa của Allah, linh hồn của họ bị 

rút ra khỏi thể xác một cách mạnh bạo và 

đau đớn, rồi họ sẽ nhìn thấy các Thiên 

thần hành hạ, họ sẽ bị hành hạ trong cõi 

mộ, và khi được phục sinh trở lại vào 

Ngày Phục Sinh thì họ sẽ phải chịu một 

sự chấn động dữ dội, khi đứng trình diện 

để chờ xét xử thì họ sẽ phải đứng dưới 

cái nóng thêu đốt của mặt trời ở sát bên 

trên đỉnh đầu của một Ngày dài tương 

đương với năm mươi ngàn năm, rồi cuối 



 

 

 

cùng họ sẽ bị lôi đi vào Lửa của Hỏa 

Ngục và phải sống trong đó đời đời kiếp 

kiếp, và phải bị trừng phạt nặng nề nhất 

không có sự giảm nhẹ một thời khắc nào 

cả và họ sẽ không bao giờ có ngày trở ra 

khỏi Hỏa Ngục. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ئِكَ 
ِ َوٱۡلَملَٰ  ئَِك َعلَۡيِهۡم لَۡعنَةه ٱَّللَّ

واْ َوَماتهواْ َوههۡم كهفَّاٌر أهْولَٰ  ِلِديَن فِيَها اَل  ١٦١ِة َوٱلنَّاِس أَۡجَمِعيَن ﴿ إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَره َخٰ

وَن  مه ٱۡلعَذَابه َواَل ههۡم يهنَظره  [١٦٢، ١٦١]سورة البقرة: ﴾ ١٦يهَخفَّفه َعۡنهه

{Quả thật, những ai không có đức tin và 

chết trong lúc họ vẫn là những kẻ không 

có đức tin thì họ là những kẻ bị Allah, 

các Thiên thần cùng tất cả nhân loại 

nguyền rủa. Chúng sẽ ở trong (Hỏa 

Ngục) đời đời. Hình phạt dành cho chúng 

sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ 



 

 

 

không được buông tha.} (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 161, 162). 

ۡم نَاره َجَهنََّم اَل يه  واْ لَهه ِلَك نَۡجِزي كهلَّ ﴿ َوٱلَِّذيَن َكفَره ۡن َعذَابَِهاۚٓ َكذَٰ وتهواْ َواَل يهَخفَّفه َعۡنههم م ِ ۡقَضٰى َعلَۡيِهۡم فَيَمه

ۡركهم مَّ  ٣٦َكفهوٖر  ِلًحا َغۡيَر ٱلَِّذي كهنَّا نَۡعَملهۚٓ أََو لَۡم نهعَم ِ وَن فِيَها َربَّنَا  أَۡخِرۡجنَا نَۡعَمۡل َصٰ ا يَتَذَكَّره َوههۡم يَۡصَطِرخه

ِلِميَن ِمن نَِّصيٍر فِيِه مَ 
 [٣٧،  ٣٦]سورة فاطر : ﴾  ٣٧ن تَذَكََّر َوَجا َءكهمه ٱلنَِّذيرهۖٞ فَذهوقهواْ فََما ِللظَّٰ

{Và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt 

trong Hỏa ngục, họ sẽ không chết và 

cũng không được giảm nhẹ hình phạt, đó 

là phần thưởng thỏa đáng mà TA dành 

cho những kẻ vô đức tin. Và chúng sẽ 

than khóc trong đó: Lạy Thượng Đế của 

chúng con, xin hãy cho chúng con ra khỏi 

(Hỏa ngục) rồi chúng con sẽ làm điều 

thiện tốt và sống ngoan đạo trở lại.(Allah 

đáp lại lời chúng): Chẳng phải TA đã cho 

các ngươi sống đủ lâu để các ngươi có 

thể tỉnh ngộ nhận lấy sự nhắc nhở và hơn 

nữa đã cử một người đến cảnh báo cho 



 

 

 

các ngươi. Bởi thế, các ngươi hãy cứ tiếp 

tục nếm mùi vị của hình phạt, chắc chắn 

những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có 

vị cứu tinh nào cả.} (Chương 35 – Fatir, 

câu 36, 37). 

ۡم َسِعيًرا  ِفِريَن َوأََعدَّ لَهه َ لَعََن ٱۡلَكٰ ا َواَل نَِصيٗرا  ٦٤﴿ إِنَّ ٱَّللَّ ِلِديَن فِيَها  أَبَٗداۖٞ الَّ يَِجدهوَن َوِلي ٗ يَۡوَم تهقَلَّبه  ٦٥َخٰ

َ َوأََطۡعنَا ٱ لَۡيتَنَا  أََطۡعنَا ٱَّللَّ ۡم فِي ٱلنَّاِر يَقهولهوَن يَٰ وهههه جه سهواَل۠ وه بََرا َءنَا  ٦٦لرَّ َوقَالهواْ َربَّنَا  إِنَّا  أََطۡعنَا َسادَتَنَا َوكه

ۡم لَۡعٗنا َكبِيٗرا  ٦٧فَأََضلُّونَا ٱلسَّبِياَل۠   - ٦٤﴾ ]سورة األحزاب:   ٦٨َربَّنَا  َءاتِِهۡم ِضۡعفَۡيِن ِمَن ٱۡلعَذَاِب َوٱۡلعَۡنهه

68] 

{Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ 

không có đức tin và Ngài chuẩn bị cho 

chúng Lửa nơi Hỏa ngục. Chúng sẽ ở 

trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ không 

tìm ra một vị che chở hoặc một vị cứu 

tinh nào cả. Vào Ngày mà bộ mặt của 

chúng bị lật úp vào Lủa, chúng sẽ than: 

“Ôi thật khổ thân chúng tôi! Phải chi 

chúng tôi vâng lệnh Allah và vâng lời 



 

 

 

Thiên sứ (Muhammad)!”. Và chúng sẽ 

nói: “Lạy Thượng Đế của chúng con, 

chúng con đã nghe theo các vị cầm đầu 

và các ông lớn của chúng con; và họ đã 

dắt chung con đi lạc đường. Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi, xin phạt họ gấp đôi và rủa 

họ bằng lời nguyền rủa thậm tệ nhât”.} 

(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 64 – 68). 

Và một trong những bằng chứng cho thấy 

sự nghiêm trọng của Shirk và bắt buộc 

phải cảnh giác tránh xa nó là người nào 

Shirk với Allah sau khi đã vào Islam thì 

mọi việc làm của y sẽ trở thành vô nghĩa, 

và y trở thành kẻ vô đức tin thua thiệt 

một cách thảm hại, giống như là y chưa 

từng làm gì trước đây cả. 



 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِم ِديٗنا فَلَن يهۡقبََل مِ 
ۡسلَٰ ِسِريَن ﴿ َوَمن يَۡبتَغِ َغۡيَر ٱإۡلِ ﴾ ]سورة آل  ٨٥ۡنهه َوههَو فِي ٱأۡل ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخٰ

 [ 85عمران:

{Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác 

ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo đó của y 

sẽ không được chấp nhận và vào Ngày 

Sau y sẽ là đồng bọn của những người 

thua thiệt} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 

85). 

َ  ٦٥ِسِريَن ﴿ َولَقَۡد أهوِحَي إِلَۡيَك َوإِلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلَك لَئِۡن أَۡشَرۡكَت لَيَۡحبََطنَّ َعَملهَك َولَتَكهونَنَّ ِمَن ٱۡلخَٰ  بَِل ٱَّللَّ

ِكِريَن  َن ٱلشَّٰ  [٦٦، ٦٥]سورة الزمر: ﴾  ٦٦فَٱۡعبهۡد َوكهن م ِ

{Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và 

những vị Nabi trước Ngươi đã được mặc 

khải cho biết rằng: Nếu Ngươi làm điều 

Shirk (thờ phượng một thần linh khác 

cùng với Allah) thì việc làm của các 



 

 

 

ngươi sẽ trở thành vô nghĩa và chắc chắn 

rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những kẻ 

thất bại thật thảm hại. Các ngươi hãy thờ 

phượng Allah duy nhất một mình Ngài 

và hãy là những người luôn biết tạ ơn 

Ngài} (Chương 39 – Azzumar, câu 65, 

66). 

Và sau khi Ngài nói về các vị Nabi và ca 

ngợi tán dương họ trong chương Al-

An’am thì Ngài phán: 

ِِهمۡ  ۡستَِقيٖم  ﴿ َوِمۡن َءابَاِ  ٖط مُّ ۡم إِلَٰى ِصَرٰ هه ۡم َوَهدَۡينَٰ هه ِنِهۡمۖٞ َوٱۡجتَبَۡينَٰ تِِهۡم َوإِۡخَوٰ يَّٰ ِ يَۡهِدي بِهِۦ َمن  ٨٧َوذهر ِ ِلَك ههدَى ٱَّللَّ ذَٰ

ا َكانهواْ يَۡعَملهوَن  يََشا ءه ِمۡن ِعبَاِدِهۚۦٓ   [٨٨، ٨٧]سورة األنعام: ﴾  ٨٨َولَۡو أَۡشَركهواْ لََحبَِط َعۡنههم مَّ

{Và trong số cha mẹ của họ, và con cái 

của họ, và anh em của họ, TA đã chọn và 

hướng dẫn họ theo Chính đạo. Đó là Chỉ 

Đạo của Allah mà Ngài đã dùng để 

hướng dẫn ai Ngài muốn trong số bầy tôi 



 

 

 

của Ngài. Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn thờ) 

những thần linh khác cùng với Allah 

(trong việc thờ phượng) thì tất cả các 

việc làm của họ đều trở nên hoài công vô 

ích.} (Chương 6 - Al-An’am, câu 87, 88). 

Các vị Nabi, mặc dù sự đức hạnh và cao 

quý cũng như sự gần kề của họ ơ nơi 

Allah, và Ngài rất yêu thương họ, nhưng 

Ngài sẽ không tha thứ cho họ nếu như họ 

phạm vào điều Shirk, và như chúng ta đã 

biết quả thật Allah đã phù hộ cho họ 

tránh khỏi Shirk, cho nên những ai ngoài 

các vị Nabi thì giới luật này càng nghiêm 

khắc hơn. Allah đã giữ lại lời phán này 

cho chúng ta để chúng ta đọc xướng và 

suy ngẫm mà nhận thức được mức 

nghiêm trọng và sự nguy hại của Shirk. 



 

 

 

 Shirk được chia làm hai loại: 

Ø  Đại Shirk (Shirk lớn): loại Shirk này 

đối với hai dạng Tawhid: Rububiyah (sự 

tạo hóa, chi phố và chế ngự vũ trụ và mọi 

vạn vật) và Uluhiyah (sự thờ phượng: cầu 

nguyện, cúng  tế, ...) 

·         Đại Shirk trong dạng Rububiyah: 

niềm tin rằng Allah có những đối tác 

trong việc tạo hóa, ban cấp, nuôi dưỡng, 

chi phối và chế ngự vũ trụ và mọi vạn 

vật. 

·         Đại Shirk trong dạng Uluhiyah: 

cúng tế, dâng lễ, cầu nguyện ai (vật gì) 

khác ngoài Allah. 



 

 

 

·         Đại Shirk được biểu hiện bằng con 

tim, lời nói và hành động: 

-          Thí dụ về đại Shirk bằng con tim: 

tin rằng những thần tượng có khả năng 

chi phối và điều hành vũ trụ, tin rằng 

chúng có kiến thức về cõi vô hình, chúng 

mang lại điều lành và gây ra điều dữ; yêu 

thương các thần tượng, phó thác cho 

chúng, và hy vọng ở nơi chúng, ... tất cả 

những điều đó đều là sự thờ phượng bằng 

con tim không được phép hướng đến ai 

(vật gì) khác ngoài Allah, người nào 

hướng những điều này đến ai (vật gì) 

khác ngoài Allah thì y là kẻ làm điều 

Shirk (thờ đa thần), vô đức tin. 



 

 

 

-          Thí dụ về đại Shirk bằng lời nói: 

cầu nguyện các thần tượng, những lời nói 

ca tụng, tán dương và tôn vinh các thần 

tượng, những lời nói phủ nhận Allah. 

-          Thí dụ về đại Shirk bằng hành 

động của thể xác: giết tế dâng cúng đến 

ai (vật gì) khác ngoài Allah, quỳ lạy 

chúng, ... đây là những việc làm khiến 

một người bị trục xuất khỏi tôn giáo 

Islam. Người nào chết mà vẫn chưa sám 

hối thì Allah sẽ không tha thứ cho y, y sẽ 

bị Ngài giận dữ và bị đày trong Hỏa 

Ngục đời đời không có ngày trở ra. 

Ø  Tiểu Shirk (Shirk nhỏ): Nó là phương 

tiện cho đại Shirk, nó được gọi trong các 

văn bản giáo luật là Shirk nhưng không 



 

 

 

hàm chứa sự hướng việc thờ phượng đến 

ai (vật gi) khác ngoài Allah. 

·         Tiểu Shirk được biểu hiện bằng 

trái tim, lời nói và hành động. 

-          Thí dụ về tiểu Shirk bằng trái tim: 

Tin vào các nguyên nhân mà Allah đã 

không qui định cho chúng làm nguyên 

nhân hợp giáo luật và chúng không có tác 

dụng, chẳng hạn như tin vào các sợi dây 

bùa chú dùng để đeo lên người hay treo ở 

một nơi nào đó để xua đuổi tà ma và giải 

nạn.  

-          Thí dụ về tiều Shitk bằng hành 

động thể xác: Riya’ (sự phô trương), một 

người dâng lễ nguyện Salah một cách 

chu đáo, y thực hiện lễ nguyện Salah một 



 

 

 

cách chỉnh chu trước mọi người vì muốn 

để mọi người khen ngợi và kính trọng 

rằng y rất ngoan đạo. 

Đây là Shirk nhỏ bởi vì y chưa hoàn toàn 

thành tâm hướng về Allah, nhưng không 

phải Shirk lớn vì y không thờ phượng ai 

(vật gì) khác ngoài Allah. 

-          Thí dụ về tiểu Shirk bằng lời nói: 

Câu nói “Đó là điều Allah và anh muốn”, 

thề thốt bởi ai (vật gì) khác ngoài Allah, 

và câu nói “Chúng ta được ban mưa vì 

ngôi sao này, ngôi sao này”. 

Tiểu Shirk không khiến một người bị trục 

xuất khỏi tôn giáo, cũng không làm cho 

một người bị đày mãi mãi và vĩnh viễn 

trong Hỏa Ngục, tuy nhiên, nó là đại 



 

 

 

trọng tội bắt buộc những ai phạm vào 

phải ăn năn sám hối với Allah, nếu như 

không tỉnh ngộ sám hối thì quả thật họ đã 

đem bản thân của mình ra hứng chịu cơn 

phẫn nộ của Allah và hình phạt đau đớn 

của Ngài. 

 Shirk có loại lộ diện ra bên ngoài và 

có loại lại thầm kín khó nhận thấy. 

Shirk lộ diện ra bên ngoài là Shirk có thể 

nhận thấy một cách rõ ràng và công khai 

chẳng hạn như: cầu nguyện ai (vật gì) 

khác ngoài Allah, giết tế dâng cúng các 

thần tượng, cùng với một số hành vi 

Shirk công khai khác. 



 

 

 

Shirk thầm kín khó nhận thấy: một số 

thuộc đại Shirk và một số thuộc tiểu 

Shirk. 

Loại đại Shirk thầm kín là hướng trái tim 

đến ai (vật gì) khác ngoài Allah chẳng 

hạn như: phó thác, yêu thương, hy vọng 

và tin rằng chúng có thể ban lành tránh 

dữ. 

Loại tiểu Shirk thầm kín là chẳng hạn 

như quá quan tâm đến cuộc sống trần 

gian đến nỗi bỏ bê các nghĩa vụ tôn giáo 

và bất chấp các việc làm Haram. Chẳng 

phải, Nabi e đã có lời di huấn: 

ْرَهِم »  ْينَاِر تَِعَس َعْبده الد ِ  رواه البخاري. «تَِعَس َعْبده الد ِ

“Thật khổ thay cho những ai làm nô lệ 

đồng tiền Dinar, thật khổ thay cho những 



 

 

 

ai làm nô lệ đồng tiên Dirham!” 

(Albukhari). Người gọi những kẻ chỉ 

quan tâm đến tiền tài là những nô lệ của 

nó tức thờ phượng và phục tùng nó. 

Và một trong những loại thuộc Shirk 

thầm kín khác nữa đó là đặt việc tuân 

lệnh ai khác ngoài Allah lên trên việc 

tuân lệnh Ngài nhưng không có tâm niệm 

thờ phượng ai khác ngoài Ngài hoặc 

không hướng trái tim đến ai khác ngoài 

Ngài, và đây là đạng Shirk thầm kín khó 

nhận thấy nhất không ai có thể đảm bảo 

rằng bản thân an toàn thoát khỏi nó. 

Ma’qil bin Yasar t thuật lại: tôi cùng với 

Abu Bakr Assiddiq đi gặp Nabi e, Người 

nói: 



 

 

 

ْركه فِْيكهْم أَْخفَى ِمْن دَبِْيِب النَّْمِل »   .«يَا أَبَا بَْكٍر، لَلش ِ

“Này Abu Bakr, quả thật điều Shirk trong 

thời các người sẽ khó nhận thấy hơn cả 

dấu chân của loài kiến”. 

Abu Bakr t nói: Chẳng phải Shirk là gán 

cho Allah một thần linh ngang vai cùng 

với Ngài sao? 

Nabi e nói:  

ْركه أَْخفى ِمْن دَبِْيِب النَّْمِل، أاَلَ أَدهلَُّك َعلَى َشْيٍء إِذَا قهْلتَهه ذََهَب َعْنكَ »  ِلْيلههه  قَ َوالَِّذي نَْفسي ِبيَِدِه، للش ِ

هه   «َوَكثِْيره

“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta, quả 

thật, Shirk khó nhìn thấy hơn cả dấu chân 

của kiến, Ta sẽ chỉ cho anh một điều mà 

nếu anh nói nó thì Shirk sẽ biến khỏi 

người anh cả ít lẫn nhiều”. 



 

 

 

Người e nói: Anh hãy nói: 

مَّ إِن ِ »  َك ِلَما الَ أَْعلَمه اللَّهه رواه البخاري في األداب  «ْي أَعهوذه بَِك ِمْن أَْن أهْشِرَك بَِك َوأَنَا أَْعلَمه، َوأَْستَْغِفره

 المفرد.

“Ollo-humma inni a’u-zhu bika min an 

ushrika bika wa ana  

‘alam, wa astaghfiruka lima la ‘alam.” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài 

giúp bề tôi tránh khỏi việc bề tôi làm điều 

Shirk với Ngài mà bề tôi không hay biết, 

và bề tôi cầu xin Ngài tha thứ về những 

gì mà bề tôi biết được.” (Albukhari ghi 

lại trong chương “Đức hạnh của cá 

nhân”). 

Như vậy, Shirk thầm kín thì không ai có 

thể đảm bảo an toàn tránh khỏi nó ngoại 



 

 

 

trừ được Allah phù hộ và che chở, bởi 

trong nó, con người luôn đặt lòng ham 

muốn của bản thân lên trên việc tuân lệnh 

Allah, tuân lệnh một số tạo vật trong việc 

nghịch lại với Đấng Tạo Hóa, và nó tồn 

tại cả trong các đại trọng tội lẫn tiểu tội. 

Lời Du-a vừa nêu trên là lời dạy của Nabi 

e nhằm để đạt được sự vô can với Shirk 

thầm kín này, tránh được sự ảnh hưởng 

của nó và được Allah tha thứ khi đã lỡ 

phạm phải nó. 

Việc chứng thực Tawhid là sự phủ phục 

của trái tim, một lòng và chân thành tuân 

lệnh một mình Allah duy nhất, dâng cả 

tình yêu thương cho Ngài, yêu, ghét, cho 

đi, giữ lại, ... tất cả đều vì một mình 



 

 

 

Ngài, đó mới là một người có đức tin 

Iman hoàn thiện. 

Cầu xin Allah ban nhiều hồng phúc cho 

tất cả chúng ta!!! 

 Bài học thứ chín  Cảnh Giác Về Nifaq 

(Sự Giả Tạo Đức Tin) (Phần 1/3) 

Nifaq là sự trái nghịch giữa nội tâm và bề 

ngoài. 

Nifaq được chia thành hai loại: 

·         Đại Nifaq: khiến một người bị trục 

xuất khỏi tôn giáo Islam. 

·         Tiểu Nifaq: không làm cho một 

người bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 



 

 

 

-          Đại Nifaq: là sự biểu hiện Islam ở 

bên ngoài nhưng lại che giấu sự vô đức 

tin ở bên trong. 

-          Tiểu Nifaq: là người bề tôi mang 

trên người một số bản chất của những 

người Munafiq (giả tạo đức tin), nhưng 

chưa đến mức khiến y bị trục xuất khỏi 

tôn giáo, chẳng hạn như: nói dối, bội tín, 

không giữ lời hứa, thô lỗ trong tranh 

luận, không thực hiện theo giao ước. 

Những đặc điểm này được gọi là Nifaq 

bởi vì chúng mang tính gian dối và lường 

gạt, biểu hiện sự trái ngược giữa bề ngoài 

và bên trong lòng của một người. 



 

 

 

 Những người thuộc dạng đại Nifaq bị 

trục xuất khỏi tôn giáo Islam có hai 

loại: 

Ø  Loại thứ nhất: Những người không 

đích thực vào Islam, họ chỉ biểu hiện 

Islam ở vẻ bề ngoài để đánh lừa và âm 

mưu phá hoại Islam cũng như các tín đồ 

Islam, họ biểu hiện Islam ở vẻ bề ngoài 

nhằm để đảm bảo an toàn cho bản thân 

khỏi bị giết hoặc khỏi bị chống đối bởi 

những người Muslim, nhưng thực chất 

trong lòng họ không hề có đức tin nơi 

Allah và ở cõi Đời Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡؤِمنِيَن  ِ َوبِٱۡليَۡوِم ٱأۡل ِخِر َوَما ههم ِبمه َ  ٨﴿ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَقهوله َءاَمنَّا بِٱَّللَّ ِدعهوَن ٱَّللَّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنهواْ َوَما  يهَخٰ

وَن  ۡم َوَما يَۡشعهره  [9 - ٨﴾ ]سورة البقرة:  ٩يَۡخدَعهوَن إاِلَّ  أَنفهَسهه



 

 

 

{Và trong nhân loại, có người nói rằng 

chúng tôi tin nơi Allah và tin vào Ngày 

Sau nhưng thực chất họ không hề tin gì 

cả. Chúng dối lừa Allah và những người 

có đức tin nhưng thật ra chúng chỉ dối 

lừa chính bản thân của chúng mà chúng 

không biết. } (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 8 - 9). 

ه  ه يَۡعلَمه إِنََّك لََرسهولهههۥ َوٱَّللَّ َِۗ َوٱَّللَّ ِفقهوَن قَالهواْ نَۡشَهده إِنََّك لََرسهوله ٱَّللَّ نَٰ ِذبهوَن ﴿ إِذَا َجا َءَك ٱۡلمه ِفِقيَن لََكٰ نَٰ  يَۡشَهده إِنَّ ٱۡلمه

ۡم َسا َء َما َكانهواْ َيۡعَملهوَن  ١ ِۚٓ إِنَّهه نَّٗة فََصدُّواْ َعن َسبِيِل ٱَّللَّ ۡم جه نَهه اْ أَۡيَمٰ  [٢ - ١]سورة المنافقون: ﴾  ٢ٱتََّخذهو 

{Khi đến gặp Ngươi (Muhammad), 

những người Muna-fiq (giả tạo đức tin) 

bảo: “Chúng tôi chứng nhận ngài đích 

thực là Sứ giá của Allah” trong khi Allah 

biết rất rõ rằng đích thực là vị Sứ giả của 

Ngài. Và Allah cũng xác nhận những kẻ 

Muna-fiq đích thực là những kẻ nói dối. 



 

 

 

Chúng dùng lời thề của chúng làm bình 

phong (che đậy việc làm tội lỗi của 

chúng). Bởi thế, chúng cản trở thiên hạ 

theo con đường của Allah. Những điều 

chúng từng làm quả thật rất xấu xa, tội 

lỗi.} (Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 1, 

2). 

Ø  Loại thứ hai: Những người bị trục 

xuất khỏi Islam sau khi đã vào Islam vi 

phạm vào những điều hủy hoại Islam, y 

thực chất không phải là người Muslim 

nhưng vẫn biểu hiện phong cách của 

Islam, một số trong bọn họ biểu hiện rõ 

sự vô đức tin và sự rời xa tôn giáo của họ 

và một số thì cho rằng họ đã làm tốt. 



 

 

 

Những thành phần ở loại này rất nhiều, 

họ luôn ở trạng thái lưỡng lự, ngờ vực 

bởi họ làm một số việc làm của những 

người Muslim đồng thời cũng phạm vào 

những việc làm vô đức tin và phủ nhận 

tôn giáo. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ َوههَو  ِدعهوَن ٱَّللَّ ِفِقيَن يهَخٰ نَٰ واْ كهَسالَٰى يهَرا ءهوَن ٱلنَّاَس َواَل ﴿ إِنَّ ٱۡلمه لَٰوةِ قَامه اْ إِلَى ٱلصَّ و  ۡم َوإِذَا قَامه ِدعههه َخٰ

َ إاِلَّ قَِلياٗل  وَن ٱَّللَّ ه فَلَن تَِجدَ لَهه  ١٤٢يَۡذكهره اَل ِءۚٓ َوَمن يهۡضِلِل ٱَّللَّ اَل ِء َواَل  إِلَٰى َهٰ ؤه ؤه
ِلَك اَل  إِلَٰى َهٰ 

ذَۡبذَبِيَن بَۡيَن ذَٰ ۥ مُّ

 [١٤٣،  ١٤٢]سورة النساء: ﴾  ١٤٣َسبِياٗل 

{Quả thật, những tên giả tạo đức tin tìm 

cách lừa dối Allah nhưng chính Ngài đã 

đánh lừa chúng (vào cạm bẫy của chúng). 

Và khi chúng đứng dậy dâng lễ nguyện 

Salah, chúng đứng lên một cách uể oải, 

chỉ muốn phô trương cho thiên hạ nhìn 

thấy, và họ chỉ tưởng nhớ đến Allah rất 



 

 

 

ít. Chúng do dự giữa bên này và bên nọ, 

không dứt khoát theo phía bên nào. Và ai 

mà Allah đánh lạc hướng thì Ngươi 

(Muhammad) sẽ không bao giờ tìm cho y 

một con đường.} (Chương 4 – Annisa’, 

câu 142, 143). 

ِ َوبَِرسهوِلهِۦ َواَل َيۡأتهوَن ٱ واْ بِٱَّللَّ ۡم َكفَره ۡم إاِلَّ  أَنَّهه تههه
ۡم َنفَقَٰ ۡم أَن تهۡقبََل ِمۡنهه لَٰوةَ إاِلَّ َوههۡم كهَسالَٰى َواَل ﴿ َوَما َمَنعَهه لصَّ

ِرههوَن   [٥٤]سورة التوبة: ﴾  ٥٤يهنِفقهوَن إاِلَّ َوههۡم َكٰ

{Và lý do mà việc đóng góp của chúng 

không được chấp nhận là vì chúng đã phủ 

nhận Allah và Sứ giả của Ngài, chúng 

đến dâng lễ nguyện Salah một cách uể 

oải và chúng chỉ chi dùng tài sản cho 

chính nghĩa của Allah một cách miễn 

cưỡng.} (Chương 9 – Attawbah, câu 54). 

Việc họ làm những việc làm phủ nhận 

Allah và Thiên sứ của Ngài là nguyên 



 

 

 

nhân không được Ngài chấp nhận các 

việc làm ngoan đạo của họ, bởi lẽ Allah 

không bao giờ chấp nhận việc làm ngoan 

đạo và thiện tốt của những kẻ vô đức tin. 

Việc họ dâng lễ nguyện Salah một cách 

uể oải cũng như việc miễn cưỡng đóng 

góp của họ cho con đường chính nghĩa 

của Allah là bằng chứng nói lên rằng 

thực chất họ không hề tin vào lới hứa của 

Allah cũng như không hy vọng được gặp 

Ngài. 

Việc họ ít tưởng nhớ đến Allah nguyên 

nhân là vì họ chỉ tụng niệm Allah với 

chiếc lưỡi của họ nhằm mục đích phô 

trương cho thiên hạ nghe thấy chứ con 

tim của họ không yêu thường gì đến tôn 



 

 

 

giáo của Ngài cả. Bởi thế, họ lúc nào 

cũng do dự, cũng mơ hồ, họ không hoàn 

toàn giống những kẻ vô đức tin và cũng 

chằng phải là người có đức tin thực thụ. 

Học giả Ibnu Kathir nói: Một số họ luôn 

lưỡng lự một các ngờ vực, có lúc thì họ 

nghiêng về phía những người này và có 

lúc họ lại nghiêng về phía những người 

kia, như Allah đã phán: 

واْۚٓ ﴾ ﴿  َشۡواْ فِيِه َوإِذَا  أَۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَامه لََّما  أََضا َء لَههم مَّ  [٢٠]سورة البقرة: كه

{Mỗi khi ánh sáng lóe lên, chúng lần mò 

bước dẫm trong đó và khi trời tối đen thì 

chúng đứng im một chỗ.} (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 20). 

Abdullah bin Umar t thuật lại: Tôi đã 

nghe Nabi e nói: 



 

 

 

ةً »  ةً َوِإلَى َهِذِه َمرَّ نَافِِق َكَمثَِل الشَّاةِ اْلعَاَِِرةِ بَْيَن اْلغَنََمْيِن تَِعيره إِلَى َهِذِه َمرَّ  رواه مسلم. «َمثَله اْلمه

“Hình ảnh của người giả tạo đức tin 

(Munafiq) giống như hình ảnh của một 

con cừu cái đang lưỡng lự phân vân giữa 

hai con dê đực, có lúc nó chạy về phía 

con này nhưng có lúc nó chạy về phía 

con kia.” (Muslim). 

Còn trong lời dẫn trong Musnad của 

Imam Ahmad thì có phần bổ sung thêm: 

ةً، »  ةً َوإِلَى َهِذِه َمرَّ  «اَل تَدِْري أَهِذِه تَتَّبِعه أَْم هِذِه؟! تَِعيره إِلَى َهِذِه َمرَّ

“... có lúc nó chạy về phía con này nhưng 

có lúc nó chạy về phía con kia, nó không 

biết nên theo con này hay con kia nữa?!”. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã trình 

bày rõ trong Kinh sách thiêng liêng của 



 

 

 

Ngài, và Nabi e cũng đã trình bày rõ 

trong Sunnah thanh khiết của Người về 

những hành vi và việc làm cũng như 

những đặc điểm, bản chất của những 

người giả tạo đức tin Munafiq, cùng với 

các hình phạt dành cho họ ở trên đời này 

và ở Đời Sau. 

Qur’an và Sunnah cũng đã nói rõ về luật 

cư xử và quan hệ với họ, cảnh báo những 

người có đức tin cảnh giác và tránh sự 

giả tạo đức tin cũng như những người giả 

tạo đức tin, bởi họ đích thực là kẻ thù, là 

mối hiểm họa cho tôn giáo Islam. Quả 

thật, Allah đã phán về họ: 

 [٤]سورة المنافقون: دهوُّ فَٱۡحذَۡرههۡمۚٓ ﴾ ﴿ ههمه ٱۡلعَ 



 

 

 

{Chúng là kẻ thù, bởi thế hãy cảnh giác 

chúng} (Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 

4). 

Do đó, bắt buộc người có đức tin phải 

cảnh giác coi chừng âm mưu của họ, phải 

cảnh giác sự bày vẻ và trang hoàng của 

họ trong hành vi vô đức tin, lệch lạc và 

sai quấy, và phải cảnh giác những bản 

chất xấu của họ. 

 Những người Munafiq từ hai dạng 

của Nifaq có sự khác biệt, một số có 

mức độ Nifaq nghiêm trọng và vô đức 

tin hơn một số khác: 

Ø  Trong số họ, có người là những người 

bạo loạn trong sự Nifaq của họ, họ là 

những kẻ thù luôn tìm cách chống phá 



 

 

 

Islam và các tín đồ Muslim. Họ luôn tìm 

kiếm mọi phương cách làm xáo trộn giữa 

cộng đồng tín đồ Muslim, họ âm thầm 

ủng hộ những người vô đức tin ngoại đạo 

cũng như nhờ những người đó chống đỡ 

và tiếp sức, họ luôn bày mưu tính kế để 

hãm hại những người Muslim. 

Họ luôn chạy trốn khỏi sự kêu gọi mọi 

người đến với Allah, chạy trốn khỏi việc 

đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa 

của Allah, chạy trốn việc kêu gọi người 

làm việc thiện tốt và ngăn cản mọi người 

làm điều xấu, họ gọi những người đứng 

lên làm những việc làm tốt đẹp đó là sự 

phá hoại vô phúc, họ mô tả những người 

có đức tin là những người điên rồ, ngu 

dốt, thiếu suy nghĩ. 



 

 

 

Họ né tránh các đạo luật của Allah, họ 

chỉ yêu thích và mong muốn tuân theo 

các đạo luật của các tà thần, họ căm ghét 

những người đi chiến đấu cho con đường 

chính nghĩa của Allah và những ai ủng 

hộ, giúp đỡ Islam cũng như các tín đồ 

Muslim. 

Ông Anas bin Malik t thuật lại, Nabi e có 

lời di huấn: 

بُّ األَْنَصاِر ، َوآَيةه الن ِفَاِق بهْغضه األَْنَصاِر »   رواه البخاري ومسلم. «آيَةه اإِليَماِن حه

“Dấu hiệu của đức tin Iman là yêu 

thương những người Al-Ansar (cư dân 

Madinah, đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ 

Islam và các tín đồ Muslim từ Makkah 

đến), và dấu hiệu của Nifaq (giả tạo đức 



 

 

 

tin) là căm ghét những người Al-Ansar.” 

(Albukhari, Muslim). 

Và một trong các biểu hiện của người 

những Munafiq này là mỗi khi những 

người có đức tin gặp phải tai họa và thử 

thách thì họ rất đỗi vui mừng, còn khi 

những người có đức tin gặp điều tốt lành 

thì họ cảm thấy buồn phiền. 

Và một trong những bản chất xấu nhất 

của họ là họ nhận lấy những người Kafir 

(ngoại đạo) là kẻ bảo hộ thay vì những 

người có đức tin. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِر  ۡم َعذَابًا أَِليًما ﴿ بَش ِ ِفِقيَن بِأَنَّ لَهه نَٰ ۡؤِمنِيَنۚٓ أَيَۡبتَغهوَن  ١٣٨ٱۡلمه ِفِريَن أَۡوِليَا َء ِمن دهوِن ٱۡلمه ٱلَِّذيَن يَتَِّخذهوَن ٱۡلَكٰ

ِ َجِميٗعا  ةَ َّلِلَّ ةَ فَإِنَّ ٱۡلِعزَّ ِب أَۡن إِذَا  ١٣٩ِعندَههمه ٱۡلِعزَّ
َل َعلَۡيكهۡم فِي ٱۡلِكتَٰ ِ يهۡكفَره بَِها  َوقَۡد نَزَّ ِت ٱَّللَّ َسِمۡعتهۡم َءايَٰ

ۡمَۗ إِنَّ  ۡثلههه واْ فِي َحِديٍث َغۡيِرِهۦ  إِنَّكهۡم إِٗذا م ِ وضه ۡم َحتَّٰى يَخه ِفِقيَن َويهۡستَۡهَزأه بَِها فاََل تَۡقعهدهواْ َمَعهه نَٰ َ َجاِمعه ٱۡلمه ٱَّللَّ

ِفِريَن فِي َجَهنََّم َجِميعًا  عَكهۡم َوإِن ٱلَِّذيَن يَ   ١٤٠َوٱۡلَكٰ اْ أَلَۡم نَكهن مَّ ِ قَالهو  َن ٱَّللَّ تََربَّصهوَن بِكهۡم فَإِن َكاَن لَكهۡم فَۡتٞح م ِ



 

 

 

ه يَۡحكهمه  ۡؤِمنِيَنۚٓ فَٱَّللَّ َن ٱۡلمه اْ أَلَۡم نَۡستَۡحِوۡذ َعلَۡيكهۡم َونَۡمَنۡعكهم م ِ ِفِريَن نَِصيٞب قَالهو  َمِةَۗ َكاَن ِلۡلَكٰ َولَن  بَۡينَكهۡم يَۡوَم ٱۡلِقَيٰ

ۡؤِمنِيَن َسبِياًل  ِفِريَن َعلَى ٱۡلمه ه ِلۡلَكٰ  [١٤١ - ١٣٨]سورة النساء: ﴾  ١٤١يَۡجعََل ٱَّللَّ

{Hãy báo tin cho những người giả tạo 

đức tin Iman về một sự trừng phạt đau 

đớn đang chờ đợi chúng: Những ai nhận 

những kẻ ngoại đạo làm người bảo hộ 

thay vì những người có đức tin. Phải 

chăng họ muốn tìm quyền vinh nơi 

chúng? Bởi vì quả thật, mọi thứ quyền 

vinh đều thuộc nơi một mình Allah. Và 

quả thật, các ngươi đã được sắc lệnh 

xuống trong kinh Qur’an rằng khi các 

ngươi nghe thấy các lời mặc khải của 

Allah bị phủ nhận và bị chế giễu thì các 

ngươi chớ ngồi chung với chúng (những 

kẻ đã phủ nhận và chế giễu) cho tới khi 

chúng nói chuyện sang đề tài khác, còn 

không thì quả thật các ngươi cũng giống 



 

 

 

như bọn chúng. Quả thật, Allah là Đấng 

sẽ tập hợp lại tất cả bỏ đạo đức giả và 

bọn phủ nhận đức tin trong Hỏa ngục. 

Những kẻ đang dòm ngó các ngươi, khi 

Allah ban cho các ngươi một thắng lợi 

nào đó thì chúng bảo (các ngươi): 

“Chẳng phải chúng tôi luôn đứng về phe 

của vị đó sao?”. Và nếu những kẻ không 

có đức tin đạt một phần thắng lợi nào đó 

thì chúng bảo (với những người vô đức 

tin): “Há chúng tôi không nắm ưu thế 

hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của 

những người tin tưởng đó sao?”. Nhưng 

Allah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 

Phục Sinh (để biết ai là người chân thật 

và ai là kẻ gian dối). Và không bao giờ 

Allah mở đường cho những kẻ không có 



 

 

 

đức tin thắng những người có đức tin.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 138 - 141). 

Đây là những việc làm của những người 

Munafiq, có người trong số họ có hành vi 

nhiều hơn những việc làm được nói đến, 

và có một số rơi vào những việc làm 

được nói. 

Và bất cứ ai biểu hiện Islam ở bên ngoài 

nhưng lại làm những điều khiến người đó 

bị trục xuất khỏi Islam thì đó là một tên 

Munafiq vô đức tin. 

Ø  Một số người Munafiq nằm trong 

những người lưỡng lự  giữa Islam và vô 

đức tin, có lúc họ hành động như một 

người Muslim thực thụ bằng cả thể xác 

lẫn nội tâm, nhưng có lúc họ lại phạm 



 

 

 

vào những điều khiến phải bị trục xuất 

khỏi tôn giáo Islam, họ luôn ở trạng thái 

phân vân và do dự, họ không hoàn toàn 

thành tâm vì Allah, không hoàn toàn 

đứng vững trên con đường Islam và 

không tin tưởng lời hứa trừng phạt của 

Allah ở Đời Sau. 

Những người luôn ở trạng thái mơ hồ, 

ngờ vực, trái tim và tinh thần không vững 

chắc, họ biết chân lý nhưng lại không 

theo, Allah ban cho lời khuyên nhưng lại 

không đón nhận và không chịu theo 

hướng dẫn của Ngài, họ không tin chắc 

chắn vào lời hứa của Allah và Thiên sứ 

của Ngài, cho nên có lúc họ tin rồi có lúc 

họ lại phủ nhận và cuối cùng họ đi theo 

dục vọng và ham muốn của bản thân. 



 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡم اَل يَۡفقَههوَن  واْ فَطهبَِع َعلَٰى قهلهوبِِهۡم فَهه ۡم َءاَمنهواْ ثهمَّ َكفَره ِلَك بِأَنَّهه
 [٣]سورة المنافقون : ﴾   ٣﴿ ذَٰ

{Sở dĩ như thế là vì chúng có niềm tin 

nhưng sau đó chúng lại phủ nhận đức tin, 

do đó, quả tim của chúng bị niêm kín lại 

nên chúng không hiểu gì cả.} (Chương 

63 – Al-Munafiqun, câu 3). 

ه  واْ ثهمَّ ٱۡزدَادهواْ كهۡفٗرا لَّۡم يَكهِن ٱَّللَّ واْ ثهمَّ َءاَمنهواْ ثهمَّ َكفَره ۡم َواَل ِليَ ﴿ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنهواْ ثهمَّ َكفَره ۡم َسِبياَلۢ ِليَۡغِفَر لَهه ۡهِديَهه

 [١٣٧]سورة النساء: ﴾  ١٣٧

{Quả thật, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ 

đức tin, rồi lại tin tưởng, rồi sau đó lại 

chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cố không 

tin thì chắc chắn Allah sẽ không tha thứ 

cho họ và cũng không hướng dẫn họ theo 

Chính đạo.} (Chương 4 – Annisa’, câu 

137). 



 

 

 

Những người thuộc dạng này là những 

người Munafiq làm những điều khiến rời 

xa tôn giáo Islam chẳng hạn như nhận lấy 

những kẻ vô đức tin là người bảo hộ 

trong lúc khó khăn, đùa cợt chế giễu tôn 

giáo, chửi rủa Allah và Thiên sứ của 

Ngài, trốn tránh các đạo luật của Allah, 

yêu thích và mong muốn các đạo luật của 

những tà thần, ... 

Người bề tôi có thể chỉ vì một lời nói thốt 

ra đã trở thành kẻ vô đức tin, như Allah, 

Đấng Tối Cao đã phán về những người 

giả tạo đức tin Munafiq: 

ِمِهۡم ﴾  واْ َبۡعدَ إِۡسلَٰ ِ َما قَالهواْ َولَقَۡد قَالهواْ َكِلَمةَ ٱۡلكهۡفِر َوَكفَره  [٧٤]سورة التوبة: ﴿ يَۡحِلفهوَن بِٱَّللَّ

{Chúng thề nhân danh Allah rằng chúng 

đã không nói điều gì xấu cả, nhưng thật 



 

 

 

ra chúng đã thốt ra lời lẽ phạm thượng và 

vô đức tin sau khi đã gia nhập Islam.} 

(Chương 9 – Attawbah, câu 74). 

Huzhaifah bin Al-Yaman t nói: (Quả thật, 

từng có một người đã nói một lời nói xấu 

trong thời Thiên sứ của Allah e và trở 

thành một kẻ Munafiq, và tôi đã nghe lời 

nói đó từ một trong các người bốn lần tại 

một chỗ duy nhất: các người kêu gọi 

người làm điều thiện, ngăn cản làm điều 

sai trái nghịch đạo, phấn đấu làm điều 

tốt, hoặc Allah sẽ cứu tất cả khỏi hình 

phạt, hoặc sẽ phù hộ các người tránh 

những điều xấu, rồi khi người tốt nhất (ý 

nói Nabi e) cầu nguyện thì chẳng thấy 

đáp lại gì hết). 



 

 

 

Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e nói: 

َوإِنَّ اْلعَْبدَ لَيَتََكلَّمه إِنَّ اْلعَْبدَ لَيَتََكلَّمه بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن للاِ الَ يهْلِقى لََها بَاالً ، يَْرفَعه للاه بَِها دََرَجاٍت ، » 

 رواه البخاري. «َمِة ِمْن َسَخِط للاِ الَ يهْلِقى لََها َباالً يَْهِوى بَِها فِى َجَهنََّم بِاْلَكلِ 

“Quả thật, người bề tôi nói một lời nói 

làm hài lòng Allah một cách không có 

chủ ý thì Allah sẽ nâng cao cấp bậc của 

người đó bởi lời nói đó; ngược lại, quả 

thật, người bề tôi nói một lời nói làm 

Allah phẫn nộ một cách vô ý thì Allah sẽ 

quẳng người đó xuống Hỏa Ngục.” 

(Albukhari). 

Ông Alqamah bin Waqas Allaythi t thuật 

lại từ ông Bilal bin Alharith Almuzni 

rằng Thiên sứ của Allah e nói: 

َل لَيَتََكلَّمه »  جه بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن للاِ َما َكاَن يَظهنُّ أَْن تَْبلهَغ َما بَلَغَْت، َيْكتهبه للاه لَهه بَِها ِرْضَوانَهه  إِنَّ الرَّ

َل لَيَتََكلَّمه بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط للاِ َما َكاَن َيظهنُّ أَْن تَْبلهَغ َما  جه َيْكتهبه للاه لَهه بَِها بَلَغَْت، إِلَى يَْوِم يَْلقَاهه ، َوإِنَّ الرَّ

 رواه مالك في الموطإ و أحمد في مسنده. « َسَخَطهه إِلَى يَْوِم يَْلقَاهه 



 

 

 

“Quả thật, một người nói một lời nói làm 

hài lòng Allah nhưng không nghĩ rằng nó 

là như thế, Allah sẽ cho ghi lời nói đó 

thành sự hài lòng của Ngài đối với y cho 

đến Ngày y trình diện Ngài; ngược lại, 

quả thật một người nói một lời nói làm 

Allah giận dữ nhưng không nghĩ rằng nó 

như thế, Allah sẽ cho ghi lời nói đó thành 

sự phẫn nộ của Ngài đối với y cho đến 

Ngày y trình diện Ngài.” (Hadith do 

Malik ghi lại trong bộ Almuwatta’ và 

Ahmad ghi lại trong Musnad). 

Albayhaqi ghi lại từ Muhammad bin 

Amru qua lời thuật của Alqamah bin 

Waqas rằng có một người đàn ông nhàn 

rỗi đi vào chỗ của những vị lãnh đạo để 

nói chuyện gây cười cho họ. Thế là, ông 



 

 

 

của tôi đã nói với người đàn ông đó: Này 

anh bạn, thật không tốt lành cho anh, tại 

sao anh bạn lại vào gặp những người này 

để nói gây cười cho họ như vậy? Bởi quả 

thật, tôi đã nghe Bilal bin Alharith 

Almuzni t, bạn đạo của Thiên sứ của 

Allah e nói .... (ông thuật lại Hadith vừa 

nêu trên). 

Do đó, chiếc lưỡi rất nguy hiểm, bản chất 

của lời nói rất nghiêm trọng, và ai cho 

rằng lời nói thuộc về hành động thì y 

phải nên cảnh giác cẩn thận khi thốt lên 

một lời lẽ nào đó, y nên thể hiện lòng 

kính sợ và ngay chính. Bởi lẽ người bề 

tôi lơ là và vô tâm trong lời nói thì y sẽ 

không an toàn tránh khỏi việc y thốt lên 

một lời nói nào đó làm Allah giận dữ và 



 

 

 

phẫn nộ, hoặc một lời nói nào đó khiến y 

trở nên vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn 

giáo Islam. (Cầu xin Allah che chở tránh 

khỏi điều tệ hại này). 

Và vấn đề này thường xảy ra trong thời 

buổi nhiều thử thách và cám dỗ, đặc biệt 

là trong những thời cuối của thế gian. 

Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

ْظِلِم يهْصبِحه »  وا بِاألَْعَماِل فِتَنًا َكِقَطعِ اللَّْيِل اْلمه ْؤِمنًا َويهْصِبحه  بَاِدره ْؤِمنًا َويهْمِسى َكافًِرا أَْو يهْمِسى مه له مه جه الرَّ

 رواه البخاري ومسلم. «َكافًِرا يَبِيعه ِدينَهه بِعََرٍض ِمَن الدُّْنيَا 

“Các ngươi hãy tranh thủ làm việc ngoan 

đạo và thiện tốt, sự cám dỗ và thử thách 

giống như màn đêm tối mịt (chẳng nhìn 

thấy mà tránh né), một người buổi sáng 

là người có đức tin nhưng chiều tối lại trở 

nên vô đức tin hoặc chiều tối là người có 



 

 

 

đức tin nhưng sáng ra lại kẻ vô đức tin, y 

bán tôn giáo của y để đổi lấy vất chất của 

trần gian.” (Albukhari, Muslim). 

Cầu xin Allah mọi sự an lành, xin Ngài 

che chở chúng tránh khỏi sự giận dữ và 

hình phạt của Ngài. 

Bởi những lẽ trên, các vị Sahabah cũng 

như các vị Tabieen (thời tiếp theo sau 

Sahabah) đều rất lo sợ phạm phải những 

việc làm của những người giả tạo đức tin. 

Albukhari nói trong bộ Sahih của ông: 

(Ibnu Abu Mulaykah nói: “Tôi đã kịp gặp 

ba mươi vị Sahabah của Nabi e, tất cả họ 

đều lo sợ Nifaq (sự giả tạo đức tin) cho 

bản thân họ, không ai trong số họ nói 

rằng quả thật tôi ở trên đức tin Iman của 



 

 

 

đại Thiên thần Jibril và Mi-ka-il”. Ông 

trích dẫn lời của Alhasan: “Không ai lo 

sợ nó (Nifaq) ngoại trừ người có đức tin, 

và không ai cảm thấy an toàn bởi nó 

ngoại trừ người Munafiq (giả tạo đức 

tin)”). 

Zaid bin Wahb nói: (Có một người thuộc 

những người Munafiq qua đời nhưng 

Huzhaifah t không dâng lễ nguyện Salah 

cho y, thế là Umar t nói với ông: Y thuộc 

nhóm người đó à (những người 

Munafiq)? Ông nói: Đúng vậy. Umar t 

nói với ông: Thề bởi Allah, tôi có thuộc 

nhóm người đó không vậy? Ông nói: 

Không, và tôi sẽ không nói với bất kỳ 

một ai nữa về điều này sau anh). (Ibnu 

Abu Shaybah ghi lại).  



 

 

 

Huzhaifah bin Alyaman t được Nabi e bí 

mật cho biết những danh tánh của những 

kẻ Munafiq, và ông là người biết rõ hơn 

ai hết về tình trạng của những người 

Munafiq, ông hiểu rõ hành động và việc 

làm thuộc Nifaq, và các vị Sahabah đều 

thừa nhận khả năng này của ông. Bởi 

vậy, Umar t thường hỏi ông mỗi khi có 

người chết, nếu thấy Huzhaifah t không 

dâng lễ nguyện Salah cho người chết nào 

đó thì Umar không dâng lễ nguyện Salah 

cho y mà cử người đại diện dâng lễ 

nguyện Salah thay mục đích để giữ bí 

mật của Thiên sứ e. 

 Bài học thứ mười   Cảnh Giác Về 

Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) (Phần 2/3) 



 

 

 

Con đường an toàn và vô can khỏi Nifaq 

là đi theo sự hướng dẫn của Allah, Đấng 

Tối Cao, như Ngài đã phán trong Kinh 

sách của Ngài: 

ا فَعَلهوهه إاِلَّ قَِليلٞ  ِركهم مَّ واْ ِمن ِديَٰ جه اْ أَنفهَسكهۡم أَِو ٱۡخره ۡم فَعَلهواْ َما ﴿ َولَۡو أَنَّا َكتَۡبنَا َعلَۡيِهۡم أَِن ٱۡقتهلهو  ۡمۖٞ َولَۡو أَنَّهه ۡنهه  م ِ

مۡ  ن لَّدهنَّا  أَۡجًرا َعِظيٗما  ٦٦َوأََشدَّ تَۡثِبيٗتا  يهوَعظهوَن بِهِۦ لََكاَن َخۡيٗرا لَّهه ههم م ِ ٗطا  ٦٧َوإِٗذا ألَّ تَۡيَنٰ ۡم ِصَرٰ هه َولََهدَۡينَٰ

ۡستَِقيٗما  َن ٱلنَّبِي ِ  ٦٨مُّ ه َعلَۡيِهم م ِ ئَِك َمَع ٱلَِّذيَن أَۡنعََم ٱَّللَّ
هْولَٰ  سهوَل فَأ َ َوٱلرَّ يِقي َۧوَمن يهِطعِ ٱَّللَّ د ِ َن َوٱلشَُّهدَا ِء َن َوٱلص ِ

ئَِك َرفِيٗقا 
ِلِحيَنۚٓ َوَحسهَن أهْولَٰ  ِ َعِليٗما  ٦٩َوٱلصَّٰ ِۚٓ َوَكفَٰى بِٱَّللَّ ِلَك ٱۡلفَۡضله ِمَن ٱَّللَّ  - ٦٦]سورة النساء: ﴾   ٧٠ذَٰ

٧٠] 

{Và nếu TA (Allah) ra lệnh cho chúng: 

“Hãy hy sinh tính mạng hoặc bỏ nhà cửa 

ra đi (chinh chiến)” thì chỉ một số ít trong 

bọn chúng tuân theo; và nếu chúng làm 

theo điều yêu cầu thì chắc chắn điều đó 

tốt và vững chắc hơn. Và trong trường 

hợp đó, TA sẽ tự tay ban cho chúng một 

phần thưởng rất lớn. Và chắc chắc TA sẽ 

hướng dẫn chúng theo đúng Chính đạo. 

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 trung thực, những 

người hy sinh vì chính nghĩa của Allah 

và những người hiền lương và ngoan đạo. 

Thật tốt thay cho hội đoàn gồm những 

người đó! Đó là Thiên ân của Allah, và 

Allah am tường hết mọi việc.} (Chương 

4 – Annisa’, câu 66 - 70). 

Với câu Kinh này, chúng ta biết được 

rằng những người Munafiq chỉ mang lại 

sự thua thiệt và thất bại nặng nề cho bản 

thân họ bởi vì đã làm trái với sự hướng 

dẫn của Allah. Quả thật, họ đã thất bại vì 

không được sự hài lòng của Allah, không 

được Ngài ban phúc cũng như những 



 

 

 

phần thưởng vĩ đại, họ không thể ở cùng 

với các vị Nabi, những người Siddiq, 

những người hy sinh vì đạo và những 

người ngoan đạo, họ nằm trong những 

việc làm xấu xa của họ: phủ nhận Allah 

và Thiên sứ của Ngài, suy nghĩ xấu về 

Allah, tuân theo những điều làm Allah 

giận dữ, họ ghét những gì Ngài yêu 

thương, họ dùng lời lẽ và hành động 

chống lại tôn giáo của Allah, ủng hộ và 

nhận lấy những kẻ vô đức tin từ những 

người dân Kinh sách và những người thờ 

đa thần làm đồng minh, họ ra sức tìm 

cách hãm hại và chống phá những người 

có đức tin. Do đó, họ đáng bị trừng phạt 

bởi hành động và việc làm xấu xa tội lỗi 

của họ. 



 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ َظنَّ ٱلسَّۡوِءۚٓ عَ  ا ن ِيَن بِٱَّللَّ ِت ٱلظَّ ۡشِرَكٰ ۡشِرِكيَن َوٱۡلمه ِت َوٱۡلمه ِفقَٰ َنٰ ِفِقيَن َوٱۡلمه َنٰ َب ٱۡلمه َِرةه ٱلسَّۡوِءۖٞ ﴿ َويهعَذ ِ لَۡيِهۡم دَاِ 

ۡم َوأََعدَّ لَهه  ه َعلَۡيِهۡم َولَعَنَهه  [٦]سورة الفتح: ﴾ ٦ۡم َجَهنََّمۖٞ َوَسا َءۡت َمِصيٗرا َوَغِضَب ٱَّللَّ

{Và để Ngài trừng phạt những tên giả tạo 

đức tin nam nữ, và những người thờ đa 

thần nam nữ, đã nghĩ xấu về Allah, đến 

lượt chúng phải đền tội; và chúng đón 

nhận cơn thịnh nộ của Allah, và Ngài sẽ 

nguyền rủa chúng và chuẩn bị sẵn cho 

chúng Hỏa Ngục, một điểm đến vô cùng 

xấu xa và thảm hại.} (Chương 48 – 

Alfath, câu 6). 

ۡم  لَهه نَههۥ فَأَۡحبََط أَۡعَمٰ َ َوَكِرههواْ ِرۡضَوٰ مه ٱتَّبَعهواْ َما  أَۡسَخَط ٱَّللَّ ِلَك بِأَنَّهه
 [٢٨]سورة محمد: ﴾  ٢٨﴿ ذَٰ

{Như thế là vì chúng tuân theo điều làm 

phật lòng Allah và ghét điều làm hài lòng 

Ngài. Bởi thế, Ngài triệt tiêu các việc làm 



 

 

 

của chúng.} (Chương 47 – Muhammad, 

câu 28). 

Nguyên nhân sự mâu thuẫn giữa biểu 

hiện bề ngoài và những gì bên trong lòng 

của chúng nên đã khiến chúng rơi vào 

những việc làm xấu xa đáng trách: nói 

dối, lường gạt, bội tín, hành vi xấu, 

không giữ lời hứa, ... 

 Các việc làm của những người 

Munafiq (giả tạo đức tin) ở hai dạng: 

Ø  Dạng thứ nhất: Những việc làm vô 

đức tin, người nào phạm vào những điều 

này sẽ trở thành kẻ vô đức tin nơi Allah, 

bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam, cho dù y 

có dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay, và 



 

 

 

khăng khăng khẳng định là người 

Muslim đi chăng nữa. 

Thí dụ cho những việc làm dạng này: phủ 

nhận Allah và Thiên sứ của Ngài; căm 

ghét, chửi rủa, và giễu cợt với Allah, lời 

phán của Ngài và Thiên sứ của Ngài; 

nhận lấy những kẻ ngoại đạo làm đồng 

minh và ủng hộ họ chống lại người 

Muslim, ... 

Những việc làm này cũng như những 

việc làm tương tự là những điều hủy hoại 

Islam, người nào phạm phải những điều 

này là người không có đức tin nơi Allah, 

mà là kẻ vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn 

giáo Islam, và nếu y có biểu hiện Islam 

thì đó là kẻ Munafiq thuộc đại Nifaq. 



 

 

 

Nifaq dạng này được một số học giả gọi 

là Nifaq niềm tin nguyên nhân trái tim 

chỉ tồn tại sự vô đức tin, bởi lẽ nếu con 

tim có đức tin sẽ không bắt nguồn cho 

những hành động, những lời nói vô đức 

tin như thế. 

Ø  Dạng thứ hai: Những việc làm và 

những bản chất xấu, mặc dù dạng những 

việc làm trong dạng này bản thân chúng 

không khiến một người trở thành kẻ vô 

đức tin, tuy nhiên chúng tập hợp trong 

một người Munafiq thực thụ. Do đó, 

người có đức tin phải cảnh giác những 

điều này bởi chúng là những đặc điểm và 

bản chất của Nifaq, được Nabi e trình 

bày nêu rõ với lời di huấn: 

نَافِِق ثاَلٌَث إِذَا َحدََّث َكذََب ، َوإِذَا َوَعدَ أَْخلََف ، َوإِذَا اْؤتهِمَن َخاَن »   رواه البخاري ومسلم. «آيَةه اْلمه



 

 

 

“Biểu hiện của người Muna-fiq có ba: 

khi nói thì dối trá, khi hứa thì không giữ 

lời và khi được người tin cậy thì bội tín.” 

(Albukhari, Muslim qua lời thuật của 

Abu Huroiroh t). 

Và trong lời dẫn khác của riêng Muslim 

thì Nabi e nói với lời: 

ْسِلٌم »  نَافِِق ثاَلٌَث َوإِْن َصلَّى َوَصاَم َوَزَعَم أَنَّهه مه  رواه مسلم.  «آيَةه اْلمه

“Dấu hiệu của người Munafiq có ba và 

cho dù y có dâng lễ nguyện Salah, nhịn 

chay và khẳng định y là người Muslim.” 

(Muslim). 

Còn trong lời dẫn do Ahmad ghi lại: 

نَافِقه الَخاِل ِه ... »  َو اْلمه ِل فَهه جه  «ثاَلٌَث إِذَا كهنَّ فِى الرَّ



 

 

 

“Ba điều mà khi chúng nằm trong một 

người thì người đó là một người Munafiq 

thực thụ: ...” (Ahmad). 

Ông Abdullah bin Amru bin Al-As t 

thuật lại, Thiên sứ của Allah e nói: 

نَافِقًا َخاِلًصا ، َوَمْن َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمْنههنَّ َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمَن الن ِ »  ى فَاِق َحتَّ أَْربٌَع َمْن كهنَّ فِيِه َكاَن مه

 رواه البخاري ومسلم. «يَدََعَها إِذَا اْؤتهِمَن َخاَن َوإِذَا َحدََّث َكذََب َوإِذَا َعاَهدَ َغدََر ، َوإِذَا َخاَصَم فََجَر 

“Bốn điều mà người nào có chúng trong 

người thì y sẽ là kẻ Munafiq thực thụ, 

còn người nào có một trong trong bốn 

điều đó trong người thì người đó sẽ mang 

trong người một thuộc tính Nifaq cho tới 

khi y loại trừ nó ra khỏi bản thân y: khi 

được tín nhiệm thì bội tín, khi nói thì 

gian dối, khi hứa thì không giữ lời và khi 

tranh luận thì thô lỗ.” (Albukhari, 

Muslim). 



 

 

 

Như vậy, người nào mà trong các vụ việc 

của y luôn tồn tại những điều trên thì 

người đó đích thực hoàn toàn là người 

Munafiq, còn người nào đôi lúc lỡ phạm 

phải những điều này thì chỉ mang tội chứ 

không được xem là người Munafiq trừ 

phi chúng được một người thực hiện 

thường xuyên thành thói quen cũng như 

thành bản chất thì lúc bấy giờ người đó 

mới trở thành người Munafiq. 

 Nói về những ai mà trong tim vừa tồn 

tại đức tin Iman vừa tồn tại Nifaq 

Đối với đại Nifaq thì quả thật nó không 

tồn tại song song với đức tin Iman. 

Người của đại Nifaq thực sự là kẻ vô đức 

tin nơi Allah cho dù y có dâng lễ nguyện 



 

 

 

Salah, nhịn chay và luôn khẳng định bản 

thân là người Muslim đi chăng nữa, bởi 

vì sự vô đức tin đã phá tan hết toàn bộ 

các việc làm ngoan đạo và thiện tốt. Do 

đó, đức tin Iman và sự vô đức tin không 

tập hợp cùng với nhau, Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ِسِريَن  ِن فَقَۡد َحبَِط َعَملهههۥ َوههَو فِي ٱأۡل ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخٰ يَمٰ  [٥ِدة: ]سورة الما﴾ ٥﴿ َوَمن يَۡكفهۡر بِٱإۡلِ

{Và ai phủ nhận đức tin thì việc làm của 

y sẽ không có kết quả; và ở Đời Sau y sẽ 

là một kẻ thua thiệt.} (Chương 5 – Al-

Ma-idah, câu 5). 

Còn đối với Nifaq ở dạng tiểu, dạng mà 

không khiến một người bị trục xuất khỏi 

tôn giáo, chắc chắn cũng có tồn tại trong 

trái tim của người Muslim một số đặc 



 

 

 

điểm của nó như Hadith vừa nêu trên do 

Abdullah bin Amru bin Al-As t thuật lại. 

Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

ْث بِِه نَْفَسهه َماَت َعلَى شهعْ »   رواه مسلم. «بٍَة ِمْن نِفَاٍق َمْن َماَت َولَْم يَْغزه َولَْم يهَحد ِ

“Người nào chết đi mà chưa từng chinh 

chiến, và cũng không từng nói với bản 

thân về điều đó thì y đã chết trên một 

phần của Nifaq.” (Muslim). 

Huzhaifah bin Alyaman t nói: (Trái tim 

có bốn loại:  

-          Trái tim bị bọc sắt, đó là trái tim 

của người Munafiq 



 

 

 

-          Trái tim bị khóa chặt, đó là trái 

tim của người Kafir (vô đức tin). 

-          Trái tim thật đáng giá giống như 

nó chứa đựng một ánh đèn soi sáng, đó là 

trái tim của người có đức tin. 

-          Trái tim chứa đựng Nifaq và đức 

tin Iman, hình ảnh của nó giống như chỗ 

viêm loét chứa đầy mủ và máu, và hình 

ảnh của nó cũng giống như một cái cây 

được tưới bằng hai loại nước: tốt lành và 

có hại, loại nước nào được tưới nhiều 

hơn thì cây sẽ nghiêng về bên đó). (Ibnu 

Abu Shaybah ghi lại trong Kitab Iman và 

được Sheikh Albani xác thực). 

Ali bin Abu Talib t nói: (Đức tin Iman 

bắt đầu một chấm màu trắng trong tim, 



 

 

 

cứ mỗi khi đức tin Iman được tăng lên thì 

các chấm màu trắng cứ tăng nhiều lên, nó 

nhiều cho tới khi toàn bộ trái tim đều 

trắng; và quả thật Nifaq bắt đầu một 

chấm đen trong tim, cứ mỗi khi Nifaq 

tăng lên thì các chấm đen tăng nhiều lên, 

nó nhiều cho tới khi toàn bộ trái tim đều 

đen) (Ibnu Abu Shaybah ghi lại trong 

Kitab Iman, Albayhaqi ghi lại trong 

“Những phần của đức tin Iman). 

Có nghĩa là người Muslim có thể sẽ có 

trong người Nifaq nhiều hay ít tuy theo 

mức độ đức tin Iman và sự tuân lệnh 

Allah của y. Một số người rơi vào những 

hành vi của Nifaq bởi vì ít tụng niệm 

Allah, làm nhiều điều Haram, lơ là các 

bổn phận tôn giáo, chỉ làm theo sở thích 



 

 

 

và ham muốn của bản thân, cho nên ở 

trong tim của họ Nifaq thì nhiều và đức 

tin Iman thì rất ít. Chẳng hạn như một số 

người Muslim dâng lễ nguyện Salah một 

cách rất vội vã hấp tấp, không những vậy 

mà còn thường xuyên trễ nải giờ giấc. 

Ông Anas bin Malik t thuật lại: Tôi đã 

nghe Thiên sứ của Allah e nói: 

نَافِِق يَْجِلسه يَْرقهبه الشَّْمَس َحتَّى إِذَا َكانَْت بَْيَن قَْرنَِى الشَّْيَطاِن قَاَم فَنَقََرَها أَ »  ه اْلمه ْربَعًا الَ يَذْكهره تِْلَك َصالَة

 رواه مسلم. «يالً للاَ فِيَها إاِلَّ قَلِ 

“Đó là lễ nguyện Salah của người 

Munafiq, y ngồi canh chừng cho tới khi 

mặt trời đã đi lên tới giữa hai cái sừng 

của Shaytan thì y mới đứng dậy dâng lễ 

trong vội vã và hấp tấp, chẳng có sự 

tưởng nhớ đến Allah ngoại trừ một chút 

ít.” (Muslim). 



 

 

 

Và đây là những ai mà trái tim của họ đã 

lấp đầy sự Nifaq cho đến khi họ đáng 

được gọi là những người Munafiq mặc 

dù trong tim của họ vẫn còn tồn tại một 

phần của đức tin Iman đã ngăn cản họ từ 

bỏ hoàn toàn việc dâng lễ nguyện Salah. 

Và những người thuộc dạng này thường 

rơi vào vấn đề Riya’ (sự phô trương để 

được người đời khen ngợi và tán thưởng) 

cũng như rơi vào những điều làm mất giá 

trị các việc làm ngoan đạo cũng như các 

việc làm thiện tốt, chẳng hạn như: bố thí 

kèm theo sự làm tổn thương, tìm kiếm lợi 

ích trần gian bằng các việc làm của Đời 

Sau, làm những điều Haram lúc vắng mặt 

mọi người. 



 

 

 

Người nào trong số những người này 

chết trong tình trạng Nifaq ở dạng này 

mà trong tim vần còn tồn tại đức tin Iman 

thì họ là những người thuộc thành phần 

phạm đại trọng tội được hứa là phải bị 

trừng phạt thật nghiêm khắc, tuy nhiên, 

họ không bị đày đọa mãi mãi trong Hỏa 

Ngục vì y vẫn còn là người Muslim. Quả 

thật, Nabi e đã có nói: 

له أَْهله اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ ، َوأَْهله النَّاِر النَّاَر ،»  وا َمْن َكاَن فِى قَْلبِِه ِمثْقَاله َحبٍَّة  وله للاه تَعَالَى:ثهمَّ يَقه  يَدْخه أَْخِرجه

وَن ِمْنَها قَِد اْسَودُّوا فَيهْلقَْوَن فِى نََهِر اْلَحيَاةِ ، فَيَْنبهتهوَن َكَما  تَْنبهته اْلِحبَّةه فِى ِمْن َخْردٍَل ِمْن إِيَماٍن . فَيهْخَرجه

ْلتَِويَةً َجانِِب السَّْيِل ، أَلَْم تََر أَ  جه َصْفَراَء مه رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي  «نََّها تَْخره

 للا عنه.

“Cư dân Thiên Đàng đi vào Thiên Đàng, 

và cư dân nơi Hỏa Ngục sẽ vào Hỏa 

Ngục, sau đó, Allah, Đấng Tối Cao và 

Ân Phúc phán: Hãy lấy ra khỏi Hỏa Ngục 

những ai trong tim họ có đức tin Iman 



 

 

 

bằng một hạt cải. Thế là họ được đưa ra 

khỏi nó trong khi đã bị cháy đen; họ 

được ném vào trong một con sông 

Alhaya-h, họ tươi tốt trở lại giống như 

cái hạt mọc lên bên con suối” (Albukhari, 

qua lời thuật của Abu Saeed Alkhudri t). 

Còn ai phạm vào một điều trong những 

điều hủy hoại Islam như chế giễu đạo 

giáo, chửi rủa Allah và Thiên sứ của 

Ngài, nhập phe cùng với những người vô 

đức tin để chống lại những người 

Muslim, thì y là người Kafir bị truc xuất 

khỏi Islam, đức tin Iman hoàn toàn 

không còn nữa trong trái tim y. 

 Sự sám hối của người Munafiq 



 

 

 

Nếu người Munafiq sám hối trước khi 

chết và cải thiện việc làm của y, thành 

tâm phục tùng và tuân thủ Allah, một 

lòng hướng trọn tôn giáo cho Ngài thì sự 

sám hối đó của y có giá trị và được chấp 

nhận, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡم نَِصيًرا  ِفِقيَن فِي ٱلدَّۡرِك ٱأۡلَۡسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر َولَن تَِجدَ لَهه نَٰ واْ  ١٤٥﴿ إِنَّ ٱۡلمه إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابهواْ َوأَۡصلَحه

 ِ ۡم َّلِلَّ واْ ِدينَهه ِ َوأَۡخلَصه واْ بِٱَّللَّ ۡؤِمنِيَن أَۡجًرا َعِظيٗما َوٱۡعتََصمه ه ٱۡلمه ۡؤِمنِيَنۖٞ َوَسۡوَف يهۡؤِت ٱَّللَّ ئَِك َمَع ٱۡلمه
هْولَٰ   ١٤٦فَأ

ه َشاِكًرا َعِليٗما  ه ِبعَذَابِكهۡم إِن َشَكۡرتهۡم َوَءاَمنتهۡمۚٓ َوَكاَن ٱَّللَّ ا يَۡفعَله ٱَّللَّ  [١٤٧ - ١٤٥]سورة النساء: ﴾  ١٤٧مَّ

{Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở 

tận đáy cùng của hố lửa (Hỏa Ngục) và 

Ngươi sẽ không tìm được cho chúng một 

vị cứu tinh nào. Ngoại trừ những ai biết 

ăn năn sám hối và sửa mình rồi bám chặt 

vào Allah, dâng trọn tôn giáo của họ cho 

Allah thì sẽ được liệt vào hàng ngũ của 

những người có đức tin. Và Allah sẽ sớm 

ban cho những người có đức tin một 



 

 

 

phần thưởng vĩ đại. Allah sẽ không trừng 

phạt các ngươi nếu các ngươi biết ơn và 

tin tưởng, bởi Allah là Đấng Hằng Ghi 

công và Am tường mọi việc.} (Chương 4 

– Annisa’, câu 145 – 147). 

Tương tự như thế, người Muslim mang 

trên người một số bản chất của Nifaq khi 

biết sám hối với Allah và từ bỏ những 

bản chất đó thì Allah sẽ tha thứ cho y, va 

y sẽ trở nên vô can với Nifaq. 

Và trong vấn đề này, Huzhaifah bin 

Alyaman t đến với các học trò trong buổi 

thuyết giảng của Abdullah bin Mas’ud t, 

ông đến và đứng trước họ trong lúc 

Abdullah bin Mas’ud vẫn đang có mặt, 

ông cho Salam đến họ rồi nói: “Quả thật, 



 

 

 

Nifaq đã được ban xuống cho một cộng 

đồng tốt hơn các người!”. 

Thế là Abdullah mĩm cười vì đã biết ngụ 

ý của ông. 

Những người học trò của Abdullah bin 

Mas’ud t nói: Subhanallah, quả thật Allah 

đã nói: {Quả thật, những tên giả tạo đức 

tin sẽ ở tận đáy cùng của hố lửa (Hỏa 

Ngục)} (Chương 4 – Annisa’, câu 145). 

Sau đó, khi buổi họp mặt đã tan, 

Huzhaifah t nói với Aswad bin Yazid 

Annakha’i, cũng là một trong số học trò 

của Abdullah bin Mas’ud: “Quả thật, 

Nifaq được ban xuống cho một nhóm 

người đã từng là những người tốt hơn các 



 

 

 

ngươi, rồi họ đã ăn năn sám hối và Allah 

đã tha thứ cho họ”.  

Và trong một lời dẫn khác thì ghi rằng 

ông nói: “Quả thật, khi họ sám hối thì họ 

là những người tốt hơn các ngươi”. 

Ý của Huzhaifah bin Al-Yaman t muốn 

nói rằng một số người từng là những 

người Munafiq trong thời của Thiên sứ e, 

sau đó, họ đã sám hối và biểu hiện tốt 

Islam của họ, họ đã có được ân phước từ 

việc đồng hành với Người, tham gia 

chinh chiến với Người và dĩ nhiên họ là 

những người tốt hơn những ai ở thời sau 

họ. 

Và đây là câu chuyện được Albukhari ghi 

lại trong Sahih của ông. 



 

 

 

Bắt buộc những người có đức tin phải 

làm những điều giúp họ tránh khỏi các 

bản chất và thuộc tính của Nifaq cũng 

như hành vi của những người Munafiq, 

tiêu biểu cho những điều đó là phải 

thường xuyên sám hối, cầu xin tha thứ, 

quan tâm và chú trong giữ giới hạn qui 

định của Allah, phải tôn vinh và xem 

trọng mệnh lệnh của Ngài, tránh xa 

những điều Shirk, chu đáo thực hiện lễ 

nguyện Salah, hoàn thành bổn phận xuất 

Zakah, khuyên bảo nhau vì Allah và 

Thiên sứ của Ngài, khuyên bảo nhau đến 

với Kinh sách của Ngài và khuyên bảo 

nhau vì cộng đồng Muslim. 

Và một trong những điều giúp tránh các 

bản chất và thuộc tính của Nifaq là yêu 



 

 

 

thích chiến đấu cho con đường chính 

nghĩa của Allah, và luôn nói với bản thân 

về điều đó; kêu gọi người làm việc thiện 

tốt, ngăn cản người làm điều xấu, khuyên 

bảo nhau điều chân lý và biết kiên nhẫn, 

nuôi ăn kẻ túng thiếu, chi dùng tiền của 

cho con đường chính nghĩa của Allah 

bằng cả đức tin và niềm hy vọng. 

Người nào đã làm những điều trên đây là 

người không can hệ với Nifaq. 

Ông Umar bin Al-Khattab t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

ْؤِمٌن »  َو مه ههه فَهه تْهه َحَسَنتههه َوَساَءتْهه َسي ِئَت  رواه أحمد.  «َمْن َسرَّ

“Ai vui mừng, hạnh phúc với việc thiện 

tốt của y và buồn bã với việc làm xấu của 

y thì y là người có đức tin.” (Ahmad). 



 

 

 

Người nào phạm một điều tội lỗi và điều 

tội lỗi đó làm cho y buồn bã thì đó là dấu 

hiệu của sự chân thật trong đức tin Iman 

của y, y sẽ sám hối và cầu xin Allah tha 

thứ; còn người nào vui vẻ với việc làm 

sai trái và tội lỗi thì đó là dấu hiệu của 

Nifaq trong trái tim y. 

Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

يِن »  ْسنه َسْمٍت َوالَ فِْقهٌ فِى الد ِ نَافٍِق حه  رواه الترمذي وصححه األلباني. «َخْصلَتَاِن الَ تَْجتَِمعَاِن فِى مه

“Hai đặc điểm không ở cùng với nhau 

trong con người của kẻ Munafiq: bản 

chất tốt, và sự thông hiểu kiến thức tôn 

giáo.” (Tirmizhi, được Sheikh Albani xác 

thực). 



 

 

 

 Bài học thứ mười một  Cảnh Giác Về 

Nifaq (Sự Giả Tạo Đức Tin) (Phần 3/3) 

 Sự trừng phạt dành cho người 

Munafiq 

Allah, Đấng Tối Cao đã dành các sự 

trừng phạt tồi tệ nhất cho những người 

Munafiq ở trên thế gian và cõi Đời Sau 

tương ứng theo các việc làm của họ. 

·         Sự trừng phạt ở trên trần gian: Trái 

tim của họ bị niêm phong và đóng kín 

không thể tiếp thu sự thông hiểu giáo 

luật, kiến thức và sự hướng dẫn, Allah 

làm cho trái tim của họ luôn có sự mơ hồ, 

ngờ vực, họ luôn là những người cứ 

lưỡng lự và mông lung không xác định 

được hướng đi đích thực. Đó là bởi vì họ 



 

 

 

muốn lường gạt Allah và lường gạt 

những người có đức tin, nhưng sự lường 

gạt đó lại bị lật úp ngược lên họ, họ phải 

nếm lấy hậu quả của âm mưu mà họ đã 

hành động. Do đó, cứ mỗi khi họ lập 

mưu tính kế để chống phá Islam và các 

tín đồ Muslim thì bị Allah tăng thêm hình 

phạt cho họ nhưng họ không cảm thấy 

điều đó. Họ càng mãi mê đắm chìm trong 

các hành vi và việc làm vô đức tin cũng 

như sự giả dối thì hình phạt dành cho họ 

lại càng tăng thêm cho họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡم اَل يَۡفقَههوَن   [٣]سورة المنافقون : ﴾   ٣﴿ فَطهبَِع َعلَٰى قهلهوبِِهۡم فَهه



 

 

 

{Do đó, quả tim của chúng bị niêm kín 

lại nên chúng không hiểu gì cả.} 

(Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 3). 

ۡهتَِديَن  ۡم َوَما َكانهواْ مه َرتههه دَٰى فََما َربَِحت ت َِجٰ لَةَ بِٱۡلهه
لَٰ اْ ٱلضَّ ئَِك ٱلَِّذيَن ٱۡشتََروه

ۡم َكَمثَِل ٱلَِّذي  ١٦﴿ أهْولَٰ  َمثَلههه

وَن  ٱۡستَۡوقَدَ  ٖت الَّ يهۡبِصره لهَمٰ ۡم فِي ظه ه بِنهوِرِهۡم َوتََرَكهه ا  أََضا َءۡت َما َحۡولَههۥ ذََهَب ٱَّللَّ مُّۢ بهۡكٌم  ١٧نَاٗرا فَلَمَّ صه

ۡم اَل يَۡرِجعهوَن   [١٨ - ١٦]سورة البقرة: ﴾  ١٨عهۡمٞي فَهه

{Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lầm 

lạc bằng sự Chỉ đạo, do đó, cuộc đổi chác 

của chúng chẳng mang lại lợi ích gì cho 

chúng và chúng là những kẻ không được 

hướng dẫn. Hình ảnh của chúng giống 

như hình ảnh của một người nhúm lên 

một ngọn lửa, khi ngọn lửa soi sáng mọi 

vật xung quanh thì Allah lấy đi mất ánh 

sáng của chúng, bỏ lại chúng trong tâm 

tối mù mịt, chúng chẳng nhìn thấy gì cả. 

Chúng giống như những kẻ điếc, câm, và 

mù, không thể quây về (với Chính đạo 



 

 

 

của Allah).} (Chương 2 – Albaqarah, câu 

16 – 18). 

ۡم  ِدعههه َ َوههَو َخٰ ِدعهوَن ٱَّللَّ ِفِقيَن يهَخٰ نَٰ  [١٤٢]سورة النساء: ﴾  ﴿ إِنَّ ٱۡلمه

{Quả thật, những tên giả tạo đức tin tìm 

cách lừa dối Allah nhưng chính Ngài đã 

đánh lừa chúng (vào chính cạm bẫy của 

chúng).} (Chương 4 – Annisa’, câu 142). 

Allah đã  đánh lừa họ bởi sự quá mức 

trong việc làm của họ, và đó là hình phạt 

cho họ về những lời nói, hành động và sự 

suy nghĩ xấu về Allah. 

Họ muốn đánh lừa Allah và những người 

có đức tin nhưng thực chất họ chỉ đánh 

lừa chính bản thân chúng, như Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

وَن  ۡم َوَما يَۡشعهره َ َوٱلَِّذيَن َءاَمنهواْ َوَما يَۡخدَعهوَن إاِلَّ  أَنفهَسهه ِدعهوَن ٱَّللَّ  [٩]سورة البقرة: ﴾  ٩﴿ يهَخٰ

{Chúng dối lừa Allah và những người có 

đức tin nhưng thực chất chúng chỉ dối lừa 

chính bản thân của chúng nhưng chúng 

không cảm thấy điều đó.} (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 9). 

Họ không cảm thấy rằng họ đang dối lừa 

bản thân họ, họ cứ tưởng họ đang mang 

lại lợi ích cho bản thân họ nên cứ chìm 

đắm trong sự mưu toan của họ, càng 

ngày họ càng tăng thêm nhiều tội lỗi, vô 

đức tin, lệch lạc và trái nghịch tôn giáo 

nhưng họ cứ tưởng họ đang trở nên tốt 

đẹp. 

Tất cả những hành động, những toan tính 

mưu đồ của họ chỉ làm hại chính  bản 



 

 

 

thân họ chứ không thể hãm hại được 

Allah bất cứ một điều gì, và họ cũng 

không thể hãm hại được Thiên sứ của 

Ngài và những người có đức tin bởi lẽ 

những người đó luôn đi theo sự hướng 

dẫn của Allah, Đấng Tối Cao. 

Và một trong những hình phạt dành cho 

những người Munafiq trên thế gian này 

nữa là họ bị trừng phạt bởi tài sản và con 

cái của họ cho đến khi chết đi trong tình 

trạng hoàn toàn vô đức tin, như Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

م ِبَها فِي ٱلدُّۡنيَا َوتَۡزَهَق أَ  بَهه ه أَن يهعَذ ِ دهههۡمۚٓ إِنََّما يهِريده ٱَّللَّ
ۡم َوأَۡولَٰ لههه وَن ﴿ َواَل تهۡعِجۡبَك أَۡمَوٰ ِفره ۡم َوههۡم َكٰ  ٨٥نفهسههه

 [٨٥]سورة التوبة:   ﴾

{Chớ để cho tài sản lẫn con cái của 

chúng làm Ngươi (Muhammad) trầm trồ 

bởi vì thật ra Allah chỉ muốn dùng các 



 

 

 

thứ đó để trừng phạt chúng nơi trần gian 

này, và muốn chúng vĩnh viễn ra đi trong 

tình trạng chúng là những kẻ vô đức tin.} 

(Chương 9 – Attawbah, câu 85). 

Một sự trừng phạt khác nữa trên trần gian 

đối với những người Munafiq là Allah 

làm cho trái tim của họ luôn có sự căm 

phẫn và thù hằn mọi người cho dù mọi 

người có biểu hiện tình hữu nghị đối với 

họ như thế nào, đó là vì họ đã đi tìm sự 

hài lòng của mọi người bằng sự phẫn nộ 

của Allah, họ chỉ quan tâm và chú trọng 

đến cuộc sống trần gian mà không nghĩ 

đến Đời Sau, họ đi theo những điều làm 

Allah giận dữ và ghét bỏ những điều làm 

Ngài hài lòng, họ chống đối và không 

tuân theo sự hướng dẫn của Ngài. 



 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán về một nhóm 

người trong số họ: 

ه َعِليٌم َحكِ  ۡمَۗ َوٱَّللَّ مه ٱلَِّذي بَنَۡواْ ِريبَٗة ِفي قهلهوبِِهۡم إاِلَّ  أَن تَقَطََّع قهلهوبههه نههه ]سورة التوبة: ﴾  ١١٠يٌم ﴿ اَل يََزاله بهۡنَيٰ

١١٠] 

{Ngôi thánh đường mà chúng xây dựng 

sẽ không bao giờ chấm dứt nỗi ngờ vực 

trong lòng của chúng trừ phi trái tim của 

chúng bị cắt ra làm hai. Và Allah là Đấng 

Am Tường Và Thông Suốt (nỗi lòng của 

chúng).} (Chương 9 – Attawbah, câu 

110). 

Một số học giả Tafseer giảng giải lời {trừ 

phi trái tim của chúng bị cắt ra làm hai.}, 

đây là một sự chế nhạo của Allah đối với 

họ tương ứng với việc họ bày mưu tính 

kế với những người có đức tin cũng như 

sự chế nhạo của họ, Allah trừng phạt họ 



 

 

 

bằng cách làm cho họ luôn tồn tại trong 

lòng nỗi ngờ vực để trái tim của họ luôn 

muốn chia rẽ và hận thù cho tới khi họ 

trình diện Allah. 

Quả thật, Allah dùng một số việc làm tội 

lỗi của những người Munafiq thành hình 

phạt dành riêng cho họ, như Ngài đã 

phán về một nhóm người trong số họ: 

ِعيَن ِمَن  ِ طَّو  وَن ٱۡلمه ۡم ﴿ ٱلَِّذيَن يَۡلِمزه وَن ِمۡنهه ۡهدَههۡم فَيَۡسَخره ِت َوٱلَِّذيَن اَل يَِجدهوَن إاِلَّ جه دَقَٰ ۡؤِمنِيَن فِي ٱلصَّ ٱۡلمه

ۡم َعذَاٌب أَِليٌم  ۡم َولَهه ه ِمۡنهه  [٧٩]سورة التوبة: ﴾  ٧٩َسِخَر ٱَّللَّ

{Những kẻ nói xấu những người ngoan 

đạo có đức tin về việc bố thí, chỉ trích 

những người bố thí tùy khả năng của họ 

và chê cười họ thì sẽ bị Allah ném trả lại 

giọng điệu chê cười của chúng và sẽ bị 

trừng phạt đau đớn.} (Chương 9 – 

Attawbah, câu 79). 



 

 

 

Những người Munafiq phạm rất nhiều tội 

lỗi mà hình phạt được đáp trả lại thuộc 

cùng một loại với những tội lỗi đó ở trên 

thế gian, như đã được nói trong Sunnah 

rằng ai theo dõi thăm dò để vạch ra 

khuyết điểm của người Muslim thì Allah 

sẽ theo dõi thăm dò để vạch ra khuyết 

điểm của y, ai hãm hại người Muslim thì 

Allah sẽ hại người đó, ai gây khó khăn 

cho người Muslim thì Allah sẽ gây khó 

khăn cho người đó, ai hạ nhục người 

Muslim thì Allah sẽ hạ nhục người đó, và 

ai hà khắc với người Muslim thì Allah sẽ 

hà khắc với y. 

ي ِئه إاِلَّ بِأَۡهِلِهۚۦٓ ﴾   [٤٣]سورة فاطر:   ﴿ َواَل يَِحيقه ٱۡلَمۡكره ٱلسَّ



 

 

 

{Nhưng mưu đồ độc ác đó không vây 

hãm ai khác ngoài kẻ chủ mưu.} 

(Chương 35 – Fatir, câu 43). 

·         Hình phạt dành cho những người 

Munafiq trong cõi Barzakh (cõi mộ):  

Quả thật, khi họ vĩnh biệt với cuộc sống 

thế gian, họ sẽ đi vào cõi mộ, và họ sẽ bị 

trừng phạt xuyên suốt trong khoảng thời 

gian ở cõi mộ cho đến Ngày Phục sinh. 

Ông Anas bin Malik t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

ِضَع فِى قَْبِرِه ، َوتََولَّى َعْنهه أَْصَحابههه ، َوإِنَّهه لَيَْسَمعه قَْرَع نِعَاِلِهْم ، أَتَ »  اهه َملََكاِن فَيهْقِعدَانِِه إِنَّ اْلعَْبدَ إِذَا وه

ٍد  َحمَّ ِل ِلمه جه ْؤِمنه فَيَقهوله أَْشَهده أَنَّهه َعْبده  -صلى للا عليه وسلم  -فَيَقهوالَِن َما كهْنَت تَقهوله فِى الرَّ ا اْلمه . فَأَمَّ

لََك للاه بِِه َمْقعَدًا ِمَن اْلَجنَِّة ، فَيََراههَما َجِميعًا للاِ َوَرسهولههه . فَيهقَاله لَهه اْنظهْر إِلَى َمْقعَِدَك ِمَن النَّاِر ، قَدْ أَْبدَ 

ِل فَيَقهوله الَ أَدِْرى ، كهْنته أَقهو  ، جه نَافِقه َواْلَكافِره فَيهقَاله لَهه َما كهْنَت تَقهوله فِى َهذَا الرَّ ا اْلمه له َما يَقهوله َوأَمَّ

. َويهْضَربه بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْربَةً ، فَيَِصيحه َصْيَحةً يَْسَمعهَها َمْن  النَّاسه . فَيهقَاله الَ دََرْيَت َوالَ تَلَْيتَ 

 رواه البخاري ومسلم. «يَِليِه ، َغْيَر الثَّقَلَْيِن 



 

 

 

“Quả thật, người bề tôi khi được đặt vào 

ngôi mộ của y và mọi người (người thân, 

bạn bè, những người đến tiễn đưa) quay 

trở về, y sẽ nghe thấy tiếng bước chân 

của họ (lần lượt rời đi), lập tức hai vị 

Thiên thần xuất hiện và cho y ngồi dậy 

hỏi: 

-          Ngươi đã từng nói gì về người đàn 

ông, có tên Muhammad e?  

-          Nếu người bề tôi đó là người có 

đức tin thì y sẽ nói: Tôi chứng nhận 

Người đích thực là người bề tôi của Allah 

và là vị Thiên sứ của Ngài. 

-          Hai vị Thiên thần nói với y: 

Ngươi hãy nhìn vào chỗ ngồi của ngươi 

trong Hỏa Ngục, quả thật, Allah đã đổi 



 

 

 

chỗ ngồi đó với chỗ ngồi ở nơi Thiên 

Đàng. Thế là y nhìn thấy tất cả hai chỗ 

đó. 

-          Nếu người bề tôi đó là người 

Munafiq (giả tạo đức tin) và Kafir (vô 

đức tin) thì khi được hai Thiên thần hỏi: 

Ngươi đã từng nói gì về người đàn ông, 

có tên Muhammad e? Y sẽ nói: Tôi 

không biết, tôi chỉ nói theo lời của thiên 

hạ. 

-          Hai vị Thiên thần nói: Ngươi 

không biết ư, ngươi không đọc (Qur’an) 

ư! Thế là y bị đánh bởi một cây búa tạ 

bằng sắt một cái đánh rất mạnh, y la hét 

(vì đau đớn), tiếng la hét của y đều được 



 

 

 

mọi vật nghe thấy trừ hai sinh vật (loài 

người và Jinn).” (Albukhari, Muslim). 

Và những người Munafiq sẽ phải chịu 

những hình phạt cụ thể khác tương ứng 

theo một số tội lỗi. Sunnah đã cho biết 

rằng những người đọc Qur’an nhưng 

không làm theo, họ thường ngủ đến quá 

giờ Salah bắt buộc thì họ bị trừng phạt 

trong cõi mộ, tương tự những người có 

hành vi Zina (gian dâm, thông dâm), ăn 

đồng tiên cho vay lấy lãi, nói xấu sau 

lưng người khác, mách lẻo chuyện thiên 

hạ, nói dối, không xuất Zakah, không 

nhịn chay, tất cả những người này đều 

được các Hadith xác thực cho biết rằng 

họ đều bị trừng phạt trong cõi mộ, và 



 

 

 

những người Munafiq đáng bị trừng phạt 

hơn. 

·         Sự trừng phạt đối với những người 

Munafiq ở cõi Đời Sau: 

Quả thật, các Hadith xác thực đều chỉ rõ 

rằng vào Ngày Phục Sinh, Allah triệu tập 

tất cả nhân loại tại một địa điểm duy nhất 

để xét xử. Ngài ra lệnh bảo các Thiên 

thần lôi những người vô đức tin vào Hỏa 

Ngục, còn lại những người có đức tin và 

những người Munafiq. Nabi e nói: 

ْوِد، وال يَْبقَى أََحدٌ فَيهْكَشفه َعْن َساٍق فاَلَ يَْبقَى أََحدٌ َكاَن يَ »  ده َّلِلِ َطاِِعًا فِْي الدُّْنيا إالَّ أهِذَن لَهه فِْي السهجه ْسجه

دَ َخرَّ ِلقَفَاهه  هه َطَبقَةً َواِحدَةً كهلََّما أََرادَ أَْن يَْسجه ده ِريَاًء أَْو نِفَاقًا إال َصاَر َظْهره  «َكاَن يَْسجه

“Rồi cái cẳng chân sẽ được lộ ra, tất cả 

những ai từng cúi đầu quỳ lạy Allah vì 

tuân lệnh Ngài trên thế gian đều được 



 

 

 

phép cúi đầu quỳ lạy (trước Allah vào 

Ngày Phán Xét), và tất cả những ai từng 

cúi đầu quỳ lạy Allah một cách giả tạo và 

phô trương (để được người đời ca tụng 

tán dương) thì cái lưng của họ sẽ cứng đơ 

lại, mỗi khi họ muốn cúi xuống quỳ lạy 

thì họ chỉ nằm úp xuống”. 

Vào Ngày Phán Xét, người Munafiq 

được đưa ra trình diện trước Allah, Ngài 

sẽ cho y biết về các ân huệ mà Ngài đã 

ban cho y. Người Munafiq nói: Ôi 

Thượng Đế của bề tôi, bề tôi đã tin tưởng 

nơi Ngài, tin nơi Kinh sách của Ngài, tin 

nơi các vị Sứ giả của Ngài, bề tôi đã dâng 

lễ nguyện Salah, đã nhịn chay và bề tôi 

đã bố thí, ... Y cứ tự tán thưởng cho bản 



 

 

 

thân với những việc làm ngoan đạo và 

thiện tốt mà y có thể. 

Rồi có tiếng phán bảo y: Bây giờ TA sẽ 

đưa ra nhân chứng khởi tố ngươi. 

Y suy nghĩ trong lòng: Ai là kẻ có thể 

làm chứng chống lại mình đây. 

Rồi có tiếng phán bảo với cái đùi của y, 

thịt của y, xương của y: Các ngươi hãy 

nói đi! 

Thế là, cái đùi của y, thịt của y, xương 

của y nói chuyện về những việc làm của 

y. Đó là nhân chứng để cho y khỏi biện 

mình cho bản thân. 

Nabi e nói: 



 

 

 

نَافِقه َوذَِلَك الَِّذى يَْسَخطه للاه َعلَْيِه »   رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي للا عنه. «َوذَِلَك اْلمه

“Và đó là kẻ Munafiq, và đó là kẻ bị 

Allah giận dữ và phẫn nộ” (Hadith do 

Muslim ghi lại theo lời thuật của Abu 

Huroiroh t). 

Và khi chiếc cầu Sirat được dựng lên bên 

trên Hỏa Ngục, mọi người sẽ được lệnh 

phải đi qua chiếc cầu này, họ sẽ được ban 

cho ánh sáng tùy theo các việc làm ngoan 

đạo và thiện tốt của họ, và những người 

Munafiq cũng được ban cho ánh sang 

theo mức độ giả tạo của họ, và khi đi qua 

cầu Sirat ánh sáng của những người 

Munafiq sẽ tắt lịm đi còn ánh sáng của 

những người có đức tin vẫn sáng soi cho 

tới khi đã hoàn toàn qua khỏi chiếc cầu. 



 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِنِهمۖٞ بهۡشَرٰىكهمه ٱۡليَۡوَم  ههم بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوبِأَۡيَمٰ ِت َيۡسعَٰى نهوره ۡؤِمَنٰ ۡؤِمِنيَن َوٱۡلمه ٞت تَۡجِري ِمن ﴿ يَۡوَم تََرى ٱۡلمه َجنَّٰ

ِلَك ههَو ٱۡلفَۡوزه ٱۡلعَظِ  ِلِديَن فِيَهاۚٓ ذَٰ ره َخٰ ونَا  ١٢يمه تَۡحتَِها ٱأۡلَۡنَهٰ ته ِللَِّذيَن َءاَمنهواْ ٱنظهره ِفقَٰ نَٰ ِفقهوَن َوٱۡلمه نَٰ يَۡوَم يَقهوله ٱۡلمه

م بِسهوٖر لَّههۥ بَابهۢ بَاطِ  ِرَب بَۡيَنهه ۡحَمةه نَۡقتَبِۡس ِمن نُّوِركهۡم قِيَل ٱۡرِجعهواْ َوَرا َءكهۡم فَٱۡلتَِمسهواْ نهوٗراۖٞ فَضه نهههۥ فِيِه ٱلرَّ

ههۥ ِمن  ِهره
ۡم فَتَنتهۡم أَنفهَسكهۡم َوتََربَّۡصتهۡم َوٱۡرتَۡبتهۡم  ١٣قِبَِلِه ٱۡلعَذَابه َوَظٰ ِكنَّكه ۡمۖٞ قَالهواْ بَلَٰى َولَٰ عَكه ۡم أَلَۡم نَكهن مَّ يهنَادهونَهه

وره  ِ ٱۡلغَره كهم بِٱَّللَّ ِ َوَغرَّ ۡتكهمه ٱأۡلََمانِيُّ َحتَّٰى َجا َء أَۡمره ٱَّللَّ ۡؤَخذه ِمنكهۡم فِۡديَٞة َواَل ِمَن ٱلَِّذيَن فَٱۡليَۡوَم اَل يه  ١٤َوَغرَّ

ۡمۖٞ َوِبۡئَس ٱۡلَمِصيره   َمۡأَوٰىكهمه ٱلنَّارهۖٞ ِهَي َمۡولَٰىكه
واْۚٓ  [١٥ - ١٢]سورة الحديد: ﴾  ١٥َكفَره

{Vào Ngày mà Ngươi (Muhammad) sẽ 

thấy những người có đức tin, nam và nữ: 

Ánh sáng của họ sẽ chạy trước mặt họ và 

bên phải của họ. Và họ được báo tin 

mừng: “Ngày nay quí vị được tin mừng 

rằng những ngôi vườn Thiên Đàng bên 

dưới có các dòng sông chảy, các người sẽ 

được sống trong đó đời đời, đấy là một 

thành công vĩ đại”. (Rồi Ngươi sẽ thấy) 

Ngày mà những kẻ giả tạo đức tin, nam 

và nữ, sẽ nói với những người có đức tin: 

“Hãy đợi chúng tôi với! Hãy cho chúng 



 

 

 

tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị!”. 

Sẽ có lời đáp lại: “Hãy trở lui về phía sau 

các anh và tìm ánh sáng đâu đó đi!”. Thế 

rồi một bức tường cao có cửa sẽ được 

dựng lên để phân cách đôi bên, phía bên 

trong nó là sự Khoan dung (của Allah) và 

phía bên ngoài của nó sẽ là mục tiêu của 

sự trừng phạt. Những kẻ giả tạo đức tin 

sẽ gọi những người có đức tin: “Chẳng 

phải chúng tôi đã không ở cùng với quí vị 

đó sao?”. Họ đáp: “Vâng, nhưng các anh 

đã tự để cho mình bị cám dỗ, các anh chờ 

đợi (sự thất bại của chúng tôi), các anh 

nghi ngờ (lời hứa của Allah); và những 

ước muốn hão huyền của các anh đã lừa 

dối các anh cho đến khi Mệnh lệnh của 

Allah thể hiện. Và tên đại bịp (Shaytan) 



 

 

 

đã lừa gạt các anh về Allah. Cho nên 

ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các 

anh và từ những kẻ không có niềm tin sẽ 

không được (Allah) chấp nhận. Chỗ ở 

của các anh sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), nó 

xứng đáng với các anh và là một nơi đến 

cuối cùng rất tồi tệ.”} (Chương 57 – Al-

Hadith, câu 12 – 15). 

Sự trừng phạt dành cho những người 

Munafiq là một sự trừng phạt vô cùng 

đau đớn và không ngừng nghỉ, Allah đã 

qui định nơi ở của họ là ở tận đáy của 

Hỏa Ngục, và họ là những người sẽ phải 

chịu sự trừng phạt nặng nhất trong Hỏa 

Ngục. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

ۡم نَِصيًرا  ِفِقيَن فِي ٱلدَّۡرِك ٱأۡلَۡسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر َولَن تَِجدَ لَهه نَٰ  [١٤٥]سورة النساء: ﴾  ١٤٥﴿ إِنَّ ٱۡلمه

{Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở 

tận đáy cùng của hố lửa (Hỏa Ngục) và 

Ngươi sẽ không tìm được cho chúng một 

vị cứu tinh nào.} (Chương 4 – Annisa’, 

câu 145). 

Những người Munafiq đã vô đức tin ở 

trong lòng của họ và nhận lấy những kẻ 

vô đức tin làm đồng minh nên Allah đã 

để họ ở cùng với những kẻ vô đức tin 

trong tận đáy của Hỏa Ngục có tên là 

Jahannam, như Allah đã phán: 

ِفِريَن فِي َجَهنََّم َجِميعًا  ِفِقيَن َوٱۡلَكٰ نَٰ َ َجاِمعه ٱۡلمه  [140﴾ ]سورة النساء:   ١٤٠﴿ إِنَّ ٱَّللَّ

{Quả thật, Allah là Đấng sẽ tập hợp lại 

tất cả những kẻ giả tạo đức tin và bọn 



 

 

 

phủ nhận đức tin trong Jahannam.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 140). 

ۡمۚٓ َولَعَنَ  ِلِديَن فِيَهاۚٓ ِهَي َحۡسبههه ِت َوٱۡلكهفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخٰ
ِفقَٰ نَٰ ِفِقيَن َوٱۡلمه نَٰ ه ٱۡلمه ِقيٞم ﴿ َوَعدَ ٱَّللَّ ۡم َعذَاٞب مُّ هۖٞ َولَهه مه ٱَّللَّ هه

 [٦٨]سورة التوبة: ﴾  ٦٨

{Allah đã hứa với những người giả tạo 

đức tin, nam và nữ, và với những kẻ vô 

đức tin, lửa của Jahannam, trong đó 

chúng sẽ phải ở đời đời kiếp kiếp, nó là 

phần thích đáng đối với chúng, và Allah 

nguyền rủa chúng, và chúng sẽ phải chịu 

sự trừng phạt không ngừng nghỉ.} 

(Chương 9 – Attawbah, câu 68). 

d  f 

 Bài học thứ mười hai  Những Điều 

Làm Hỏng Islam 



 

 

 

Khi nào chúng ta biết được rằng người bề 

tôi không thể trở thành người Muslim trừ 

phi đã chứng nhận lời tuyên thệ 

Shahadah: “Không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Allah và 

Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài”, rồi 

thờ phượng một mình Allah duy nhất, 

tuân thủ theo sự hướng dẫn và dạy bảo 

của Thiên sứ e; khi nào chúng ta biết 

rằng lời chứng nhận “Không có Thượng 

Đế đích thực nào khác ngoài Allah” là 

biểu hiện của Ikhlas (sự thành tâm) trong 

thờ phượng riêng một mình Allah duy 

nhất, sự thờ phượng dựa trên tình yêu, 

tôn vinh và tuân thủ; và khi nào chúng ta 

biết được rằng lời chứng nhận 

“Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài” là 



 

 

 

biểu hiện tình yêu thương đối với Người, 

tin tưởng và tuân theo sự hướng dẫn của 

Người; thì chúng ta hãy biết rằng người 

nào nghịch lại với lời chứng nhận 

Shahadah này là người bị trục xuất khỏi 

tôn giáo Islam, là người phủ nhận Allah 

và Thiên sứ của Ngài, cho dù y có dâng 

lễ nguyện Salah, nhịn chay, và luôn 

khẳng định y là người Muslim đi chăng 

nữa. 

Bởi lẽ đó, quả thật ai phủ nhận một điều 

gì đó trong các điều: Ikhlas trong thờ 

phượng Allah, yêu thương Ngài, tôn vinh 

Ngài, tuân thủ mệnh lệnh của Ngài, cũng 

như yêu thương Thiên sứ e, tin tưởng 

Người và tuân theo sự hướng dẫn, chỉ 



 

 

 

dạy của Người; thì y đã phủ nhận Islam 

của y. 

Nếu sự phủ nhận này được thể hiện một 

cách công khai bên ngoài lẫn ở trong 

lòng tức phủ nhận lời chứng thực 

Shahadah và hoàn toàn không thực hiện 

một điều gì theo lời Shahadah thì đó là 

người vô đức tin thực thụ, còn nếu như 

bên ngoài biểu hiện Islam nhưng ở trong 

lòng lại phủ nhận nó thì đó là người 

Munafiq. 

Còn đối với người nào đã là người 

Muslim thực thụ tức sau khi đã chứng 

nhận lời tuyên thệ Shahadah và thực hiện 

theo đúng nội dung ý nghĩa của nó, rồi 

sau đó phủ nhận một trong các điều trên 



 

 

 

thì y là kẻ bị trục xuất khỏi tôn giáo 

Islam. 

Sự bị trục xuất khỏi Islam có thể bằng lời 

nói, hành động, hoặc bằng tâm niệm, nếu 

như nó thể hiện sự phủ nhận bản chất 

thực sự của lời Shahadah: “Không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của 

Ngài”. 

Những hình ảnh làm hỏng Islam, những 

điều khiến bị trục xuất khỏi Islam rất 

nhiều không thể liệt kê hết, tuy nhiên, có 

thể liệt kê một số điều tiêu biểu dưới đây: 

Ø  Điều thứ nhất: Thuyết vô thần, tức 

phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Allah. 

Những hình ảnh của điều này: 



 

 

 

·         Cho rằng mọi sự tạo hóa tức vũ trụ 

càn khôn này tự nhiên mà có. 

·         Cho rằng thế giới vũ trụ này sẽ tồn 

tại mãi mãi, và tất cả mọi sự vật không có 

khởi điểm trong sự vô tận. 

Ø  Điều thứ hai: Đại Shirk,  nhận lấy thần 

linh ngang hàng cùng với Allah, bao gồm 

các dạng: 

Ø  Dạng thứ nhất: Shirk trong thờ 

phượng, đó là hướng một hình thức thờ 

phượng nào đó trong các hình thức thờ 

phượng đến với ai (vật gì) khác ngoài 

Allah chẳng hạn như: Du-a (cầu nguyện), 

giết tế, nguyện thề, cầu xin phù hộ, ... 



 

 

 

Một số hình ảnh cho dạng Shirk này: 

Những người thờ phượng các bụt tượng, 

thờ phượng các vị Nabi, thờ phượng 

những người ngoan đạo, những người 

này cầu nguyện đến họ thay vì cầu 

nguyện Allah, nhờ họ can thiệp với Ngài, 

van xin khấn vái họ ban phúc lành và 

tránh điều dữ. 

Ai làm như thế thì người đó là người thờ 

đa thần vô đức tin, còn nếu như y làm thế 

nhưng y vẫn khẳng định rằng y là người 

Muslim, y luôn nói “ الَ إِلَهَ إاِلَّ للاه”, y dâng lễ 

nguyện Salah, y bố thí, y nhịn chay, đi 

hành hương và làm điều thiện tốt thì y đã 

phạm vào đại Shirk làm mất đi toàn bộ 

giá trị của mọi việc làm, phủ nhận tôn 

giáo Islam. 



 

 

 

Ø  Dạng thứ hai: Shirk trong Rububiyah 

(sự tạo hóa, chi phối và điều hành vũ trụ). 

Một số hình ảnh của dạng này: 

1-      Một số người thờ đa thần tin rằng 

các thần linh của họ có quyền năng chi 

phối vũ trụ, rằng chúng biết về cõi vô 

hình, chúng có khả năng ban mưa, ban 

bổng lộc, có khả năng làm cho khỏi bệnh, 

ban cho con cái, vợ chồng, và tiền bạc, 

rằng chúng có quyền năng xua đuổi 

những tai họa, và có khả năng nghe thấy 

và đáp lại lời nguyện cầu. 

2-      Những người thờ lửa tin rằng vũ trụ 

này được tạo ra từ hai đấng tạo hóa: ánh 

sáng và bóng tối. 



 

 

 

3-      Một số người thái quá của phái Sufi 

và Shi’ah tin rằng một số vị Imam, một 

số vị chức sắc của họ biết được những 

điều vô hình, họ có khả năng chi phối vũ 

trụ, họ có khả năng đáp lại lời cầu 

nguyện và ngăn chặn điều dữ. 

Và một trong những điều thuộc dạng 

Shirk trong Rububiyah nữa, đó là xét xử 

bằng các luật không thuộc đạo luật của 

Allah ban xuống. Người nào phán xét 

bằng các luật không phải là đạo luật được 

ban xuống từ Allah thì người đó là tà 

thần bởi y đã tự cho bản thân y có quyền 

năng ngang hàng với Allah trong việc 

ban hành đạo luật. 



 

 

 

Ø  Dạng thứ ba: Shirk trong tuân lệnh, đó 

là tuân theo những người chức sắc và 

quyền hành làm những điều Allah qui 

định Haram và cấm làm điều Allah cho 

phép. 

Một số hình ảnh của dạng này: 

1-      Nhờ tà thần xét xử, người nào nhờ 

tà thần xét xử một cách có chủ đích thì y 

là kẻ vô đức tin, không phải là người có 

đức tin nữa, bởi Allah đã phán: 

اْ  ﴿ أَلَۡم تََر إِلَى و  ۡم َءاَمنهواْ ِبَما  أهنِزَل إِلَۡيَك َوَما  أهنِزَل ِمن قَۡبِلَك يهِريدهوَن أَن يَتََحاَكمه وَن أَنَّهه إِلَى  ٱلَِّذيَن يَۡزعهمه

اَلۢ بَِعيٗدا  ۡم َضلَٰ نه أَن يهِضلَّهه
واْ بِِهۖۦٞ َويهِريده ٱلشَّۡيَطٰ اْ أَن يَۡكفهره و  غهوِت َوقَۡد أهِمره

 [60النساء: ]سورة  ﴾  ٦٠ٱلطَّٰ

{Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý 

đến những kẻ đã xác nhận việc chúng tin 

nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống 

cho Ngươi và nơi điều đã được xuống 



 

 

 

vào thời trước Ngươi hay sao? Chúng 

muốn nhờ Tà thần xét xử công việc của 

chúng trong lúc chúng được lệnh phải tẩy 

chay Tà thần. Và Shaytan muốn dắt 

chúng lạc xa khỏi đạo.} (Chương 4 – 

Annisa, câu 60). 

ü  Tuy nhiên, đối với một đất nước hay 

một xứ sở nào đó không áp dụng đạo luật 

của Allah ban hành, nhưng có một vấn đề 

cần phải được làm sáng tỏ để trả lại công 

bằng thì người Muslim được phép nhờ 

đến một số người mà y cho rằng họ là 

những người luôn giữ công lý. Trường 

hợp này y không phải là kẻ vô đức tin nơi 

Allah và Thiên sứ của Ngài, bởi câu nói 

của Nabi e với các vị Sahabah của Người 



 

 

 

khi Người cho phép họ di cư đến xứ 

Habashah: 

ا إِنَّ بِأَْرِض اْلَحبََشِة َمِلًكا اَل يهْظلَمه أََحدٌ ِعْندَهه، فَاْلَحقهْوا بِباِلَِدِه َحتَّى يَْجعََل للاه لَكهْم فََرجً »  ا َوَمْخَرًجا ِممَّ

 رواه البيهقي من حديث أم سلمة بإسناد حسن. «أَْنتهْم فِْيِه 

“Quả thật, ở tại vùng đất Alhabashah có 

một vị vua không đối xử bất công với bất 

cứ ai, bởi thế, các ngươi hãy đến tị nạn ở 

xứ sở của ông ta cho tới khi Allah mở 

cho các ngươi một lối thoát.” (Hadith do 

Albayhaqi ghi lại theo lời thuật của 

Ummu Salabah với đường dẫn truyền 

tốt). 

Và đức Vua của xứ Alhabashah, Annaja-

shi, lúc bấy giờ chưa vào Islam, và khi có 

vấn đề gì đó bất công thì họ đã nhờ đến 

sự phán xét của ông ta. Đây là bằng 

chứng cho phép nhờ phán xét đến ai đó 



 

 

 

mà chúng ta biết y có thể phán xét một 

cách công bằng. 

Người Muslim trong trường hợp khẩn 

cấp cần đến một người nào đó phán xét 

(không theo luật của Allah) nhằm đòi lại 

công bằng cho y vì không còn cách nào 

khác thì đây không phải là vô đức tin. 

Còn nếu như nhờ đến một ai đó được thờ 

phượng cùng với Allah để phán xét như 

nhờ các thầy bói, thầy bùa, ... thì không 

được phép. 

2-      Tuân theo các vị học giả xấu và 

những người xét xử không theo luật của 

tà thần trong việc cho phép làm điều 

Haram và cấm làm điều Halal (cho phép) 

và cho rằng đó là luật của Allah. 



 

 

 

Ø  Điều thứ ba: Tự cho bản thân có 

những đặc điểm của Allah về Rububiyah 

(sự tạo hóa, chi phối và điều hành), hoặc 

Uluhiyah (quyền được thờ phượng), hoặc 

các tên gọi cũng như thuộc tính siêu việt 

của Ngài. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1-      Một số kẻ đã kêu gọi mọi người thờ 

phượng bản thân họ. 

2-      Tự cho bản thân biết những điều ở 

cõi vô hình. 

3-      Tự xưng có quyền năng làm cho 

người chết sống lại. 

Ø  Điều thứ tư: Tự xưng là người mang 

sứ mạng Nabi. Tất cả giới học giả đều 



 

 

 

đồng thuận rằng người nào tự xưng là 

người mang sứ mạng Nabi là kẻ vô đức 

tin. 

Cũng nằm trong điều này là ai đó tự xưng 

có khả năng ban xuống một thứ gì đó 

giống như Qur’an mà Allah đã ban 

xuống. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى  هنِزله ِمۡثَل َما  ﴿ َوَمۡن أَۡظلَمه ِممَّ ِ َكِذبًا أَۡو قَاَل أهوِحَي إِلَيَّ َولَۡم يهوَح إِلَۡيِه َشۡيٞء َوَمن قَاَل َسأ ٱَّللَّ

هَۗ ﴾   [٩٣]سورة األنعام: أَنَزَل ٱَّللَّ

{Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều 

nói dối rồi đổ thừa cho Allah,  hoặc y 

nói: “Tôi đã nhận được sự mặc khải” 

trong lúc y đã không nhận được điều mặc 

khải nào; và y đã nói: “Ta sẽ ban xuống 

điều giống như điều Allah ban xuống”.} 

(Chương 6 – Al-An’am, câu 93). 



 

 

 

Ø  Điều thứ năm: Phủ nhận Allah và phủ 

nhận Thiên sứ của Ngài. 

Người nào phủ nhận Allah và phủ nhận 

Thiên sứ của Ngài thì người đó là kẻ vô 

đức tin, không còn là người Muslim nữa, 

được đồng thuận từ tất cả giới học giả. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1-      Bác bỏ những điều đã được biết rõ 

từ tôn giáo chẳng hạn như bác bỏ tính bắt 

buộc của việc dâng lễ nguyện Salah, hoặc 

Zakah, bác bỏ sự nghiêm cấm cho vay 

lấy lãi hoặc bác bỏ sự nghiêm cấm ăn thịt 

heo. 

2-      Phủ nhận một điều gì đó từ các tên 

gọi và thuộc tính của Allah, không phải 



 

 

 

là do không hiểu biết hoặc là chỉ mang 

tính suy diễn. 

3-      Phủ nhận một điều gì từ Kinh 

Qur’an. 

4-      Khẳng định có sự mâu thuẫn, khác 

biệt và biến dạng trong Kinh Qur’an. 

5-      Phủ nhận Sunnah của Nabi. 

6-      Phủ nhận sự phục sinh và thưởng 

phạt ở Đời Sau. 

7-      Không phủ nhận những ai đã không 

lấy Islam làm tôn giáo từ những người 

Do thái, Thiên Chúa, những người thờ 

lửa, những người vô thần và những người 

thờ bụt tượng. 



 

 

 

8-      Cho rằng một người được phép rời 

khỏi hệ thống giáo luật của Muhammmad 

e giống như AlKhadir được phép rời khỏi 

hệ thống giáo luật của Musa u. 

9-      Khẳng định một điều gì đó là Halal 

trong khi điều đó thực chất là Haram với 

bằng chứng đã rõ ràng, không cần phải 

suy luận và diễn giải gì cả. 

10-   Tin vào kẻ đã tự xưng đang mang 

sứ mạng Nabi. 

11-   Khẳng định rằng thông điệp mà 

Nabi e mang đến là chỉ dành riêng cho 

người Ả rập.  

12-  Khẳng định rằng Allah, Đấng Tối 

Cao, hài lòng việc người bề tôi cầu 



 

 

 

nguyện ai đó khác ngoài Ngài trong số 

những người ngoan đạo và những ai 

khác. 

13-  Vu khống người mẹ của những 

người có đức tin, bà A’ishah i, phu nhân 

của Nabi về điều mà Allah đã giải oan 

cho bà, và tương tự, vu khống cho những 

người mẹ khác của những người có đức 

tin. 

Tất cả những gì được xác thực rằng nó 

phủ nhận Allah và phủ nhận Thiên sứ của 

Allah thì đều là những điều làm hỏng 

Islam. Tuy nhiên, phải nên phân biệt sự 

phủ nhận thông tin dựa trên cơ sở thiếu 

kiến thức hoặc do chưa được biết, hoặc 

chưa rõ, hoặc người phủ nhận chỉ suy 



 

 

 

luận nội dung ý nghĩa của thông tin, với 

sự phủ nhận những điều đã được rõ ràng 

không có sự bất đồng quan điểm trong 

giới học giả. 

Ø  Điều thứ sáu: Sự ngờ vực. 

Sự ngờ vực phủ nhận niềm tin bắt buộc, 

người nào nghi ngờ trong việc tin tưởng 

thông điệp của Allah cũng như thông 

điệp của Thiên sứ của Ngài thì người đó 

là kẻ vô đức tin. 

Phủ nhận, nghi ngờ là hai điều phủ nhận 

niềm tin bắt buộc. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1-      Nghi ngờ về sự vô đức tin của 

những người không theo tôn giáo Islam. 



 

 

 

2-      Nghi ngờ về sự phục sinh sau khi 

chết. 

3-      Nghi ngờ về việc Qur’an được bảo 

toàn khỏi việc cải biên, bóp méo và chỉnh 

sửa. 

Ø  Điều thứ bảy: Ghét Allah và Thiên sứ 

của Ngài, và ghét tôn giáo Islam. 

Ghét là phủ nhận tình yêu bắt buộc, 

người nào ghét Allah và Thiên sứ của 

Ngài hoặc ghét tôn giáo Islam thì y là kẻ 

vô đức tin, bị trục xuất khỏi tôn giáo 

Islam. 

Những thứ cùng loại với điều này: 

1-      Chửi rủa Allah và Thiên sứ của 

Ngài, chửi rủa tôn giáo Islam, hạ thấp 



 

 

 

bản chất vĩ đại và thiêng liêng của Allah 

và địa vị của Nabi e. 

2-      Ghét các vị Sahabah, chửi rủa họ 

và khẳng định họ là những kẻ vô đức tin. 

3-      Ghét các vị Imam trong tôn giáo 

cũng như những học giả dẫn truyền lại 

các lời di huấn xác thực và gánh vác 

trọng trách giữ gìn và duy trì hệ thống 

giáo luật. 

Ø  Điều thứ tám: Chế giễu Allah, các lời 

phán của Ngài và Thiên sứ của Ngài, đây 

là sự vô đức tin phủ nhận tình yêu bắt 

buộc cũng như sự tôn vinh bắt buộc. 

Những thứ cùng loại với điều này: 

1-      Xem thường quyển kinh Qur’an. 



 

 

 

2-      Xem nhẹ và khinh thường bất cứ 

một biểu hiệu nào trong các biểu hiệu của 

Islam. 

Ø  Điều thứ chín: Nhận lấy những người 

vô đức tin làm những người bảo hộ thay 

vì những người có đức tin, điều này gồm 

có hai điểm: 

-          Yêu thương những người vô đức 

tin về tôn giáo của họ, đồng thuận và hài 

lòng với tôn giáo của họ. 

-          Ủng hộ, giúp đỡ những người vô 

đức tin chống lại những người Muslim. 

Một số hình ảnh cho điều này: 



 

 

 

1-      Thăm dò tình báo tình trạng của 

người Muslim để phục vụ việc cải thiện 

cho những người vô đức tin. 

2-      Chúc tụng những người vô đức tin 

về các đại lễ của họ, hài lòng với những 

điều họ làm trong việc Shirk và vô đức 

tin với Allah. Còn đối với ai tham gia 

cùng với họ, ăn cùng với họ, cùng nghe 

và thưởng thức những điều Haram với họ 

trong khi trái tim thì phủ nhận sự vô đức 

tin và Shirk của họ thì người đó đang ở 

trên bờ của sự hủy diệt, bởi vì nếu họ bị 

trừng phạt thì sự trừng phạt đó sẽ bao 

trùm cả y. 

3-      Dựng lên các nơi thờ phượng để 

thờ phượng ai (vật gì) khác ngoài Allah, 



 

 

 

hoặc giúp đỡ những kẻ vô đức tin dựng 

lên các nhà thờ, các tượng đài để làm nơi 

cầu nguyện ai (vật gì) khác ngoài Allah. 

4-      Gây chiến với những học giả, 

những người truyền giáo đang duy trì 

giáo luật Islam, tìm cách ngăn cản gây 

khó khăn cho họ trong việc kêu gọi mọi 

người đến với Islam. 

5-      Có những hành đồng gây yếu thế 

cho những người Muslim để người ngoại 

đạo có cơ hội chi phối và cai trị. 

Ø  Điều thứ mười: Sự quay lưng và 

chống đối. 

Người nào quay lưng với sự tuân lệnh 

Allah và Thiên sứ của Ngài thì không 



 

 

 

phải la người Muslim, bởi y đã không 

chấp hành theo tôn giáo của Allah, y 

không thực hiện các bổn phận và nghĩa 

vụ cũng như không tránh những điều 

nghiêm cấm. 

Một số hình ảnh cho điều này: 

1-      Một người thấy rằng việc tuân lệnh 

Allah và tuân lệnh Thiên sứ của Ngài là 

không bắt buộc, y không bắt buộc phải 

chấp hành theo đúng mệnh lệnh của 

Allah và mệnh lệnh của Thiên sứ của 

Ngài e. 

2-      Chống lại mệnh lệnh của Allah và 

Thiên sứ của Ngài e một cách hoàn toàn, 

không chịu tìm hiểu tôn giáo, không học 



 

 

 

hỏi những điều để tuân lệnh Allah và 

Thiên sứ của Ngài e. 

Còn đối với ai biết rằng có bổn phần phải 

tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài e, y 

đã chấp hành theo nhưng có sai phạm 

vào một số điều trái lệnh thì y không phải 

là kẻ vô đức tin với những điều trái lệnh 

đó. 

Một trong những điều nằm trong sự quay 

lưng và chống đối: là không dâng lễ 

nguyện Salah. Lễ nguyện Salah là trụ cột 

của tôn giáo, khi nào người bề tôi không 

thực hiện nó một cách hoàn toàn thì đó là 

sự chống đối với tôn giáo của Allah. 

Umar bin Alkhattab t nói: “Ai lơ là với 



 

 

 

nó thì đối với những bổn phận khác y 

càng lơ là hơn”. 

Những điều làm hỏng Islam được nêu 

trên đây là những điều phủ nhận hoàn 

toàn lời tuyên thệ Shahadah. Ai phạm 

vào một trong những điều này sau khi đã 

là người Muslim trong trạng thái có ý 

thức và không bị cưỡng ép thì người đó 

là kẻ vô đức tin bị trục xuất khỏi tôn giáo 

Islam. Nếu y chết trong tình trạng đó thì 

y sẽ phải ở trong Hỏa Ngục đời đời kiếp 

không có ngày trở ra. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

به ﴿ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنكهۡم َعن ِدينِهِۦ فَيَ  ئَِك أَۡصَحٰ
ۡم فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡل ِخَرةِۖٞ َوأهْولَٰ  لههه ئَِك َحبَِطۡت أَۡعَمٰ

هْولَٰ  ۡت َوههَو َكافِٞر فَأ مه

ِلدهوَن   [217﴾ ]سورة البقرة:  ٢١٧ٱلنَّاِرۖٞ ههۡم فِيَها َخٰ



 

 

 

{Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết 

trong tình trạng không có đức tin thì sẽ là 

những người mà việc làm sẽ trở thành vô 

nghĩa ở đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ 

làm bạn với Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó 

đời đời.}  (Chương 2 – Albaqarah, câu 

217). 

Còn người nào phạm vào một trong các 

điều làm hỏng Islam này ở trong lòng 

nhưng bền ngoài vẫn biểu hiện Islam thì 

y là kẻ Munafiq thuộc dạng đại Nifaq, 

chúng ta sẽ quan hệ đối xử bên ngoài với 

y cũng giống như những người Muslim 

bình thường, còn những gì thầm kín 

trong lòng y thì chúng ta phó thác cho 

Allah. 



 

 

 

 Những điều làm hỏng Islam được chia 

thành hai cấp độ: 

·         Cấp độ thứ nhất: Vô đức tin một 

cách rõ ràng, đó là rơi vào sự vô đức tin 

không cần phải xem xét vì nó không 

mang một yếu tố mơ hồ nào, cũng như 

chẳng hàm chứa bất cứ một lý do bào 

chửa nào: lý do thiếu hiểu biết, hoặc chỉ 

mang tính suy luận, hoặc do bị cưỡng 

bức. 

Hình ảnh tiêu biểu cho cấp độ này chẳng 

hạn như: người nào khẳng định bản thân 

thuộc một tôn giáo không phải là Islam 

tức thờ phượng ai (vật gì) khác ngoài 

Allah, những ai chửi rủa Allah và Thiên 

sứ của Ngài e, những ai chế giễu và nhạo 



 

 

 

báng tôn giáo, những ai phủ nhận Qur’an 

hoặc Sunnah hoặc phủ nhận một thông 

tin nào đó của tôn giáo trong khi thông 

tin đó đã được khẳng định một cách rõ 

ràng. 

Những người thuộc cấp độ này bị phán 

quyết bởi sự vô đức tin của họ rằng họ là 

những người sẽ bị đày vào Hỏa Ngục khi 

nào đã xác thực rằng họ chết trong tình 

trạng như thế. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اْ  ۡشِرِكيَن َولَۡو َكانهو  واْ ِلۡلمه اْ أَن يَۡستَۡغِفره ِ َوٱلَِّذيَن َءاَمنهو  ۡم  ﴿ َما َكاَن ِللنَّبِي  ۡم أَنَّهه أهْوِلي قهۡربَٰى ِمۢن بَۡعِد َما تَبَيََّن لَهه

به ٱۡلَجِحيِم   [١١٣]سورة التوبة: ﴾ ١١٣أَۡصَحٰ

{Nabi và những người có đức tin không 

được phép xin (Allah) tha thứ cho những 

người dân đa thần dù đó là bà con ruột 

thịt của họ đi chăng nữa sau khi  đã rõ 



 

 

 

rằng họ là những người bạn của Hỏa 

ngục.} (Chương 9 – Attawbah, câu 113). 

·         Cấp độ thứ hai: Sự vô đức tin chưa 

rõ ràng, cần phải đánh giá và nhận định. 

Cấp độ này được chia thành hai loại: 

§  Loại thứ nhất: Là những điều hàm 

chứa các lý do bào chửa như lý do bị 

cưỡng ép, hoặc do bị mất ý thức, hoặc 

nội dung ý nghĩa của vấn đề chưa được 

rõ cần sự suy luận, hoặc do thiếu hiểu 

biết. 

Trường hợp nội dung ý nghĩa của vấn đề 

chưa được rõ thì cần phải làm sáng tỏ, 

hoặc thiếu hiểu biết thì cần phải học hỏi 

và tìm hiểu, nếu như nội dung ý nghĩa 

của vấn đề đó đã được sáng tỏ rõ ràng và 



 

 

 

được hiểu thực sự rằng nó đích thực là 

điều vô đức tin mà ai đó vẫn ngoan cố thì 

y được phán rằng là kẻ vô đức tin, còn 

nếu như vấn đề vẫn còn nằm trong sự mơ 

hồ đối với ai đó thì không được phép 

phán xét y là kẻ vô đức tin. 

Cũng chính vì lẽ trên nên các vị Imam 

thuộc hệ phái Sunnah không cho phép 

phán xét là vô đức tin đối với một số 

nhóm người lệch lạc đã phủ nhận một số 

tên gọi và thuộc tính của Allah lý do là 

họ vẫn còn mơ hồ trong các suy luận, tuy 

nhiên, những người này vẫn được xem là 

những người làm điều Bid’ah xấu xa và 

tội lỗi. 



 

 

 

Trong loại này, chỉ được phán quyết rằng 

việc làm đó là việc làm vô đức tin chứ 

không được phán quyết bằng cách chỉ 

định cụ thể ai đó là kẻ vô đức tin ngoại 

trừ đã xác định rõ các yếu tố, các điều 

kiện cho phép như thế. 

§  Loại thứ hai: Điều làm hỏng Islam 

thuộc những điều làm hỏng nằm trong 

phạm vi còn tranh cãi của giới học giả, 

tức người xem xét về những điều đó còn 

vướng một điều gì đó chưa được rõ ràng 

cụ thể, không có sự nhận định đâu là 

đúng nhất và hợp lý nhất. 

Giới học giả đã không đồng thuận với 

nhau về một số điều làm hỏng Islam của 

một người, tiêu biểu: 



 

 

 

1-      Bỏ bê việc dâng lễ nguyện Salah 

một cách lười biếng và lơ là, nhưng 

không phủ nhận tính bắt buộc của nó 

cũng như không ngạo mạn chống đối 

trong việc thực hiện nó. 

Quan điểm đúng nhất rằng người nào từ 

bỏ hoàn toàn việc dâng lễ nguyện Salah 

thì y là kẻ vô đức tin; còn người nào có 

lúc dâng lễ nguyện Salah, có lúc thì bỏ bê 

nó thì người đó là kẻ tội lỗi bị hứa hẹn sẽ 

phải chịu sự trừng phạt về sự xao lãng 

nghĩa vụ tôn giáo, tuy nhiên, y không 

được phán quyết là kẻ vô đức tin. 

Đây là quan điểm trung lập giữa hai quan 

điểm đưới đây: 



 

 

 

-          Quan điểm thứ nhất: là kẻ vô đức 

tin đối với ai bỏ một lần dâng lễ nguyện 

Salah. 

-          Quan điểm thứ hai: Không phải là 

người vô đức tin cho dù có bỏ hoàn toàn 

việc dâng lễ nguyện Salah đi chăng nữa. 

2-      Sihr (Ma thuật và bùa ngải), quả 

thật, giới họ giả đã bất đồng quan điểm 

với nhau về sự vô đức tin của những ai 

học, dạy và dùng Sihr. Quan điểm đúng 

nhất là Sihr là việc làm vô đức tin, là một 

hành vi Shirk thuộc dạng đại Shirk bởi vì 

có sự cầu xin sự giúp đỡ của các tên 

Shaytan cũng như giết tế dâng cúng và 

thề nguyện đến chúng, và đây là những 

việc làm mà giới học giả không có sự bất 



 

 

 

đồng quan điểm rằng chúng khiến một 

người trở thành kẻ vô đức tin nếu như 

phạm phải. 

Tuy nhiên, một số học giả lại gọi các thủ 

thuật ẩn cũng như những ảo giác quang 

học là Sihr, một số khác thì lại liệt kê 

việc dùng một số loại thảo mộc để làm 

ảnh hưởng đến tâm trí cũng như cơ thể 

của con người là Sihr. Mục đích của họ là 

để không phán quyết cho người dùng 

Sihr là vô đức tin một cách hoàn toàn mà 

cần phải giảng giải và phân tích đến bản 

chất của nó. Nếu Sihr thông qua sự cầu 

xin sự trợ giúp của các Shaytan cũng như 

dâng cúng đến chúng thì đó mới là vô 

đức tin, còn nếu Sihr không thông qua 

những việc làm đó thì chỉ phê bình những 



 

 

 

gì bị nghiêm cấm chứ không phán quyết 

là vô đức tin. 

3-      Không thực hiện nghĩa vụ đóng 

Zakah, nhịn chay Ramadan và đi hành 

hương Hajj. 

Một số học giả cho rằng người nào bỏ 

một điều nào đó trong các nghĩa vụ này 

sẽ trở thành kẻ vô đức tin cho dù y không 

phủ nhận tính bắt buộc của chúng đi 

chăng nữa. Quan điểm đúng nhất là 

người nào không thực hiện chúng thì 

không được phán quyết là kẻ vô đức tin 

ngoại trừ y phủ nhận tính bắt buộc của 

những việc làm đó. Do đó, sự phán quyết 

vô đức tin là khi nào y phủ phủ nhận các 



 

 

 

mệnh lệnh của Allah và mệnh lệnh của 

Thiên sứ e. 

Quả thật, các Hadith Sahih đã chỉ rõ rằng 

những ai không thực hiện những bổn 

phận này thì sẽ bị trừng phạt ở Đời Sau, 

rồi họ được cho thấy con đường của họ, 

hoặc là đến Thiên Đàng hoặc là đến Hỏa 

Ngục. Đây là bằng chứng nói lên họ 

không phải là những kẻ vô đức tin.  

Một số việc làm khiến một người bị trục 

xuất khỏi tôn giáo có thể tập hợp nhiều 

điều làm hỏng Islam, và sự vô đức tin 

được hình thành trên nhiều phương diện. 

Thí dụ cho điều đó: Người phán xét dựa 

theo những đạo luật khác với đạo luật 

được Allah ban xuống, y yêu thích và ưu 



 

 

 

tiên đạo luật của tà thân lên trên đạo luật 

của Allah. Bởi thế, y trở thành kẻ vô đức 

tin trên nhiều phương diện: 

-          Y là kẻ vô đức tin vì y phán xét 

không theo đạo luật được Allah ban 

xuống, và y tự cho bản thân có quyền 

chia sẻ với Allah trong việc ban hành đạo 

luật. 

-          Y là kẻ vô đức tin bởi vì y đã cho 

phép làm những điều Allah qui định là 

Haram trong khi điều Haram đó đã được 

trình bày rõ trong tôn giáo Islam. 

-          Y là kẻ vô đức tin bời vì y đã phủ 

nhận Allah và Thiên sứ của Ngài bởi y đã 

yêu thích đạo luật của tà thân hơn là đạo 

luật của Allah, Đấng Tối Cao. 



 

 

 

Và một trong những điều nên biết là một 

số người vô đức tin, những người bị trục 

xuất khỏi tôn giáo Islam thường rơi vào 

nhiều điều làm hỏng Islam, một số họ 

phạm vào đại Shirk, phủ nhận Allah và 

Thiên sứ của Ngài, ghét bỏ tôn giáo 

Islam, làm đồng minh với những người 

ngoại đạo, ... mỗi khi người bề tôi càng 

phạm nhiều điều làm hỏng Islam thì sự 

vô đức tin của y càng lớn, và sự trừng 

phạt dành cho y càng nặng nề và đau đớn 

nhiều hơn. 

 Sự vô đức tin được chia làm hai dạng: 

Sự vô đức tin công khai và sự vô đức 

tin thầm kín. 



 

 

 

·         Sự vô đức tin công khai: đó là biểu 

hiện công khai các việc làm vô đức tin, 

sự vô đức tin được phán quyết dựa trên 

những gì được biểu hiện công khai. 

·         Sự vô đức tin thầm kín: đó là 

những việc làm vô đức tin không biểu 

hiện công khai ra bên ngoài, nó được che 

đậy trong nội tâm chỉ có Allah mới biết 

rõ nó như thế nào. Nó tồn tại ngay trong 

những con người mà chúng ta nhìn thấy 

những biểu hiện Islam của họ ở bên 

ngoài, đó là những người Munafiq, lúc 

bấy giờ chúng ta sẽ quan hệ đối xử với 

họ giống như đối xử với những người 

Muslim theo những gì được công khai ở 

bên ngoài, tuy nhiên, vào Ngày Sau, họ 

sẽ cùng với những người vô đức tin ở tận 



 

 

 

đáy của Hỏa Ngục được gọi là Jahannam, 

họ sẽ phải ở trong đó mãi mãi và mãi 

mãi. 

Trong nhân loại, cũng có người công 

khai phạm vào một trong những điều làm 

hỏng Islam trước mặt thiên hạ nhưng họ 

lại có những lý do bào chửa cho hành vi 

của họ chẳng hạn như do mất đi ý thức 

hoặc do không hiểu biết, nhưng dù thế 

nào thì vào Ngày Phục Sinh con người sẽ 

được phục sinh theo tình trạng mà y đã 

chết: đức tin hay vô đức tin. 

Một trong những điều nên lưu ý là người 

Muslim không nên phán quyết ai đó là kẻ 

vô đức tin khi vấn đề chưa được rõ để 



 

 

 

khẳng định người đó như thế, bởi Nabi e 

có nói: 

له أِلَِخْيِه يَا َكافِره فَقَدْ بَاَء بِِه أََحدهههَما إِْن َكاَن َكَما قَاَل َوإاِلَّ َرَجعَْت َعلَْيِه »  جه عليه من  متفق  «إِذَا قَاَل الرَّ

 حديث ابن عمر رضي للا عنه.

“Khi một người nói với người anh em 

đồng đạo của mình này kẻ vô đức tin thì 

quả thật điều đó sẽ xảy ra với một trong 

hai nếu giống như lời y nói, còn không 

điều đó sẽ trở lại với y.” (Albukhari, 

Muslim ghi lại qua lời thuật của Ibnu 

Umar t). 

Ông Abu Zhar t thuật lại rằng ông đã 

Thiên sứ của Allah e nói: 

الً بِاْلكهْفِر أَْو قَاَل َعدهوَّ للاِ َولَْيَس َكذَِلَك إاِلَّ َحاَر َعلَْيِه »   متفق عليه. «َمْن دََعا َرجه

“Ai gọi một người là kẻ vô đức tin hoặc 

nói là kẻ thù của Allah nhưng không 



 

 

 

đúng như vậy thì điều đó sẽ quay trở 

ngược lên con người y.” (Albukhari, 

Muslim). 

Sự lưu ý này là muốn cảnh giác đến việc 

chửi rủa nhau cũng như muốn nhắc nhở 

đối với những ai không phải là những 

người hiểu biết sâu rộng về kiến thức tôn 

giáo, riêng đối với người có kiến thức tôn 

giáo sâu rộng thuộc cấp bậc có khả năng 

nghiên cứu và nhận định các luật tôn giáo 

thì nếu y bị sai lầm trong cách nhận định, 

y không bi coi là kẻ làm theo sự ham 

muốn của bản thân, ngược lại y được ban 

cho ân phước trên công sức nghiên cứu 

để tìm kiếm chân lý, còn sự sai lầm của y 

sẽ được tha thứ. 



 

 

 

Quả thật, tất cả những người hiểu biết 

trong giới học giả đều đồng thuận rằng 

bắt buộc phải giết kẻ bị trục xuất khỏi tôn 

giáo, căn cứ theo lời di huấn của Nabi e: 

 رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي للا عنه. «دََّل ِدينَهه فَاْقتهلهوهه َمْن بَ » 

“Ai thay đổi tôn giáo của y thì các ngươi 

hãy giết chết y.” (Albukhari ghi lại với 

lời thuật của Ibnu Abbas). 

Người nào chết trong trạng thái là kẻ bỏ 

đạo thì sẽ không được tắm rửa cho, 

không được liệm, không được dâng lễ 

nguyện Salah, không được chôn cất trong 

khu mộ của những người Muslim, tài sản 

của y không được kế thừa và không được 

cầu nguyện cho y. 



 

 

 

Còn việc kêu gọi người bỏ đạo phải ăn 

năn sám hối trước khi giết chết y là căn 

cứ theo sự xem xét và định đoạt của vị 

Imam, nếu vị Imam có niềm hy vọng 

rằng y sẽ quay về với Islam hoặc y có lý 

do bào chửa cho điều làm hỏng Islam của 

y thì y được ba ngày suy nghĩ, nếu qua ba 

ngày mà y vẫn không ăn năn sám hối thì 

y sẽ bị giết vì tội bỏ đạo của y. 

Trường hợp vị Imam xét thấy rằng việc 

sớm giết chết y sẽ là điều cải thiện cho 

cộng đồng Muslim, chẳng hạn như do y 

gây hại đến những người Muslim sau khi 

đã rời bỏ đạo, hoặc sợ y là gián điệp cho 

người ngoại đạo, hoặc sự bỏ đạo của y sẽ 

làm ảnh hướng xấu đến tư tưởng của 

những người Muslim thì cứ thi hành nếu 



 

 

 

như y không chịu ăn năn sám hối trước 

khi y vẫn còn cơ hội. 

Cầu xin Allah phù hộ cho bầy tôi được 

sống là những người Muslim thực thụ, 

hãy để bầy tôi luôn đồng hành cùng với 

những người ngoan đạo, xin Ngài hãy 

ban ân cho bầy tôi điều tốt lành ở đời này 

và ở Đời Sau. 

Lạy Thượng Đế, quả thật Ngài là Đấng 

Xót Thương và Nhân từ. 


