
THIÊN SỨ AĐAM 

(xin Allah ban sự bình an cho người) 

Allah (swt) Đấng Tạo Hoá đã phán trong Qur'an, Surat Al baqoroh (2:29) rằng: 

Sau khi Allah (swt) đã tạo ra mọi loài trên trời và dưới đất và NGAI` hoàn chỉnh 

7 tầng trời NGAI` bèn phán bảo cho thiên thần biết NGAI` sẽ tạo ra con người 

đại diện cho NGAI` trên trái đất. 

"Khi Đấng Tạo Hoá của người phán bảo các thiên thần: TA sẽ đặt đại diện của 

TA dưới đất, các thiên thần thưa: Phải chăng NGAI` muốn đặt một nhân vật sẽ 

hành động thối nát và làm đổ máu nơi đó, trong lúc chúng tôi tán dương ca ngợi 

NGAI` và thánh hoá NGAI` hay sao? 

Allah (swt) phán : "TA biết điều mà các người không biết" (2:30). 

Rồi Allah (swt) lấy đất sét khô tạo ra Ađam và thổi linh hồn và sự sống vào 

Ađam, linh hồn đã được Allah (swt) tạo ra từ ánh sáng thuần tú, Allah (swt) đã 

nói về linh hồn như sau: 

"Chúng sẽ hỏi người về linh hồn, hay bảo chúng linh hồn là từ lệnh, sản phẩm 

của Allah và các người chỉ được hiểu biết chút ít về nó mà thôi" (17:85). 

Rồi Allah (swt) dạy cho Ađam ten gọi của tất cả vạn vật và luôn cả các tên và 

đặc tính của Allah (swt). Đây là một sự hiểu biết mà các thiên thần không có 

được, và khi Allah (swt) báo các thiên thần gọi tên các vật mà Allah (swt) đã đặt 

trước mắt, các thiên thần không sao nói được. 

Các thiên thần thưa "NGAI` đáng ca tụng thay! Chúng con không biết điều gì 

khác ngoài điều mà NGAI` đã dạy chúng con. Quả thật chỉ có NGAI` là ĐẤNG 

BIẾT TẤT CẢ, ĐẤNG RẤT MỰC SÁNG SUỐT." Allah phán "Này Ađam hãy 

cho các thiên thần biết tên gọi của muôn loài trong trời đất". Và khi Ađam đã 

nói cho các thiên thần biết tên gọi của muôn loài trong vũ trụ, Allah phán "Há 

TA đã chẳng bảo cho các ngươi biết rõ điều vô hình của các tầng trời và trái đất 

và TA biết tất cả những điều các ngươi tiết lộ và những điều các ngươi giấu 

diếm hay sao? (2: 32-33)  

Rồi Allah(swt) phán cho các thiên thần phủ phụ chào Ađam, chúng phục mệnh 

ngoại trừ Iblis. Iblis là loài ma quỉ trong Qur'an đã ghi rõ ràng (15: 27). Loài ma 

quỉ đã được Allah tạo ra từ lửa và tạo ra trước Ađam, do đó quỉ Iblis tự cao nên 



đã từ chối không phục chào Ađam, vì hắn cho rằng hắn tốt hơn Ađam bởi vì 

Ađam được Allah tạo ra bằng đất sét, còn hắn bằng lửa. 

Chắc chắn TA (Allah) Đấng đã tạo hoá và hoàn chỉnh các ngươi, rồi TA ra lệnh 

cho các thiên thần "Quì xuống chào Ađam" và chúng quì xuống chỉ trừ Iblis, 

không chịu phủ phục chào. 

Allah phán "Điều gì cản ngươi không chịu qui phục khi TA ra lệnh cho ngươi" 

Iblis thưa "Bề tôi tốt hơn hẳn (Ađam), bởi vì NGAI` đã tạo bề tôi bằng lửa, còn 

hắn bằng đất sét (7: 11-12) 

Vì Iblis từ chối không tuân lệnh của Allah, nên hắn bị đuổi ra khỏi Vườn Thiên 

Đàng và trở thành đáng ghét, hắn thề rằng sẽ dùng hết thời gian còn lại của hắn 

để dụ dỗ nhân loại đi lạc khỏi CHỈ ĐẠO của Allah. 

"Allah phán: "Nhà ngươi hãy đi xuống khỏi nơi đây (Thiên Đàng). Nhà ngươi 

không được ngạo mạn trong đó. Hãy cút đi, quả thật nhà ngươi là một tên đáng 

ghét nhất". 

Iblis tâu "xin NGAI` tạm tha cho bề tôi được sống cho đến ngày chúng nó (nhân 

loại là con cháu của Ađam) được dựng sống lại. 

Allah phán "chắc chắn nhà ngươi được TA cho triển hạn." 

Iblis kèo nài "Bởi vì NGAI` đuổi bề tôi, bề tôi sẽ nằm chờ để dụ dỗ, phục kích 

con cháu của Ađam trên con đường Chỉ Đạo ngay thẳng của NGAI`, rồi bề tôi 

sẽ tấn công chúng từ đằng trước và từ đằng sau, từ bên phải và từ bên trái. Và 

NGAI` sẽ thấy đa số bọn chúng là những kẻ vong ơn NGAI`". 

Allah phán "Hãy cút khỏi nơi đây, thứ đáng khinh ghét và đáng bị tống cổ đi 

nơi khác, ai trong bọn chúng nó theo nhà ngươi sẽ bị TA bắt nhốt tất cả nhét 

đầy hoả ngục" (7:13-18) 

Vì ly’ do đó mà Iblis còn được gọi là Shaytan, (Shaytan có nghĩa là kẻ dẫn dụ 

con người rời xa sự dạy dỗ làm điều tốt lành của Allah (swt). 

Iblis tâu "Lạy chủ của bề tôi, bởi vì NGAI` làm cho bề tôi phạm tội nên bề tôi 

sẽ tô điểm tội lỗi của loài người thành xinh đẹp trên trái đất và bề tôi sẽ làm cho 

toàn thể bọn chúng nó bị lạc đường hết, ngoại trừ những ai trong bọn chúng là 

bề tôi chân thành của NGAI` (15: 39-40). 



Như chúng ta đã biết Allah (swt) đã tạo Hawwah từ thiên sứ Ađam và bắt đầu 

bằng một cặp nhân loại sống bình an trong Vườn Trời, cả hai đã sống thật hạnh 

phúc, sung sướng ăn các thứ trái cây mà họ ao ước với một ngoại lệ. 

Và TA (Allah) phán cho Ađam "Này Ađam, người và vợ của người hãy ở trong 

Thiên Đàng và tha hồ ăn hoa quả dồi dào của nó ở bất cứ nơi nào tuỳ y’ 2 người 

muốn, nhưng chớ đến gần cái "Cây này" bởi vì nếu ăn trái của nó, hai người sẽ 

trở thành những kẻ làm điều sai quấy (2:35) 

Và Allah cũng đã cảnh cáo Ađam hãy coi chừng Shaytan. 

Và sau đó TA (Allah) phán "Hỡi Ađam, quả thật shaytan là kẻ thù của ngươi và 

của vợ của ngươi. Bởi thế chớ để cho nó dụ dỗ đưa hai người ra khỏi Vườn 

Trời, e rằng các ngươi sẽ bị đau khổ. Quả thật Vườn Trời là nơi hứa hẹn của 

ngươi, trong đó ngươi sẽ không bị đói khát cũng không bị trần truồng, không bị 

rét cũng không bị nóng" (20: 117-119). 

Dù đã được cảnh cáo trước nhưng 2 vợ chồng Ađam cũng đã bị shaytan đến gần 

và dụ dỗ cả 2 ăn thử "Trái cấm" mà Allah đã cấm. 

"Nhưng shaytan thì thào với người (Ađam), nó nói "Hỡi Ađam! Ngươi có muốn 

ta đưa ngươi đến cây vĩnh cửu và đến một vương quốc không bao giờ bị điêu 

tàn không?" 

Rồi 2 người ăn Trái của Cây Cấm đó, nên phần kín đáo của 2 người bị lộ ra 

trước mắt, làm cả 2 phải khâu lá cây của Vườn Trời để che kín thân mình lại. 

Vì Ađam đã bất tuân Đấng Tạo Hoá (Allah) của người nên người bị lầm lạc 

(20: 120-121). 

Như sau đây: 

Nhưng quỉ Iblis đã thì thào với hai người lời đường mật, để làm lộ ra cho cả 2 

thấy điều xấu hổ mà từ trước đã được giấu kín của 2 người, và nó nói "Hai anh 

chị có biết tại sao Đấng Tạo Hoá của anh chị cấm anh chị đến gần "cây" này 

không ? Chỉ vì ly’ do sợ anh chị thành thiên thần hoặc thành người bất tử ấy 

thôi" và nó còn thề với vợ chồng Ađam "tôi là một cố vấn tuyệt vời hay nhất 

của anh chị đấy". 

Theo lời đó, nó đã quỷ quyệt làm cho vợ chồng Ađam nếm thử Trái của cây 

cấm, phần xấu hổ của họ liền hiện ra cho họ thấy và cả hai bắt đầu khâu lá cây 

trong vườn thiên đàng để che kín thân thể của họ, nhưng Đấng Tạo Hoá (Allah) 



đã gọi vợ chồng Ađam và phán "Há TA đã không cấm2 người đến gần cái 

"Cây" đó và bảo rằng Shaytan là kẻ thủ không đội trời chung với 2 người hay 

sao?" 

Ađam và Hawwah thưa "Lạy Rabb, Đấng Tạo Hoá của chúng tôi, chúng tôi đã 

làm hại bản thân của chúng tôi rồi, nếu NGAI` không tha thứ khoan dung cho 

chúng tôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt". 

Allah phán "Hãy xuống trần gian, đứa này sẽ thử đứa kia. Các người sẽ có trên 

trái đất một nơi nghỉ và phương tiện sinh sống trong suốt một thời gian. 

Allah phán tiếp "Nơi đó các người sẽ sống và nơi đó các người sẽ chết và từ đó 

cuối cùng, các người sẽ được sống trở lại vào ngày phán xét tội phước của từng 

người (7: 20-25) 

Dù vậy Allah (swt) cũng đã tha thứ và đoái thương thiên sứ Ađam và Hawwah 

và đã cho cả hai một sự lựa chọn mà cả nhân loại đã được thừa hưởng từ hai 

người. 

Sau đó Ađam nhận được Lời Mặc Khải từ Đấng Tạo Hoá bởi vị NGAI` xót 

thương, đoái nhìn thiên sứ trở lại. Quả thật Allah là Đấng Hằng Quay Lại Tha 

Thứ, Đấng Rất Mực Khoan Dung. 

TA (Allah) phán (Tất cả hãy đi xuống khỏi Thiên Đàng và sẽ có Chỉ Đạo của 

TA đến chỗ các người, ai tuân theo sẽ không bị sợ hãi cũng sẽ không bị đau 

đớn, ngược lại, ai phủ nhận Chỉ Đạo của TA và cho những lời Mặc Khải này là 

điều giả tạo thì sẽ làm bạn với lửa hoả ngục và sẽ ở trong đó đời đời" (2: 37-39) 

Và sau đấy: 

"Ai lánh xa thông điệp nhắc nhở thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp tăm 

tối, và vào ngày xét xử cuối cùng TA sẽ phục sinh hắn lại mù loà. Hắn sẽ thưa 

"Lạy Đấng Tạo Hoá (Allah), tại sao NGAI` dựng bề tôi sống lại mù loà trong 

lúc trước đây tôi thấy đường". 

Allah sẽ phán "Như thế đấy, các lời mặc khải, các bằng chứng của TA đã đến 

chỗ người trước đây, nhưng ngươi bỏ qua và ngày nay TA bỏ rơi ngươi lại, 

giống như thế!". 



Và TA sẽ trả lại hậu quả ai vượt quá giới hạn và ai đã không tin các lời mặc 

khải của TA, Đấng Tạo Hoá của y, thì chắc chắn hình phạt ở đời sau sẽ khắc 

nghiệt và dai dẳng hơn (20: 124-127). 

Đây là một sự lựa chọn mà tất cả chúng ta đang có, vì chúng ta là loài người, 

dòng giống của Adam và Hawwah hay nói cách khác Adam và Hawwah là tổ 

tiên của chúng ta. Đôi khi miêu tả nhân loại, qua Qur'an trong surat Al-Araf, 

Allah (swt) phán: 

"Hỡi con cháu của Ađam TA đã ban cho các ngươi y phục để che kín phần xấu 

hổ của các ngươi và đồ dùng để trang sức, tuy nhiên y phục tốt nhất là việc sợ 

Allah. Đây là những dấu hiệu của Allah để may ra con người học được bài học 

cảnh giác. 

Hỡi con cháu của Ađam! Chớ để shaytan lừa gạt các ngươi như nó đã dụ dỗ tổ 

tiên của các ngươi ra khỏi Thiên Đàng bằng cách lột trần y phục của hai người 

để phơi bày cho cả hai thấy sự xấu hổ của họ, bởi vì shaytan và bè lũ của nó 

nhìn thấy các người từ một nơi mà các người không nhìn thấy chúng. Quả thật 

TA đã khiến shaytan làm chủ những ai không có đức tin nơi TA (7:26-27).  

Và sau đấy 

"Hỡi con cháu của Ađam, nếu có các thiên sứ xuất thân từ các ngươi đến gặp 

các ngươi, kể lại các lời Mặc Khải của TA (Allah) cho các ngươi, ai sợ Allah 

và sửa mình thì sẽ không bị sợ hãi cũng sẽ không bị đau khổ, còn những ai phủ 

nhận các lời Mặc Khải của TA (Allah) và tỏ ra khinh thường thì sẽ trở thành 

đồng bọn của hoả ngục và sẽ ở luôn trong đó mãi mãi (7: 35-36). 

Ađam và Hawwah là hai người đầu tiên đã bị shaytan dùng đủ mọi cách dụ dỗ 

cho phạm tội, cũng có nghĩa là con người đã được Allah thử thách xem có biết 

vâng lời và chịu đựng, một sự thử thách kéo dài đến Ngày Xét Xử cuối cùng, 

những lời Mặc Khải sau đây trong Qur'an đã làm sáng tỏ việc shaytan đã bị đuổi 

xuống trái đất :  

Allah phán "Vậy thì nhà ngươi hãy buộc ra khỏi Vườn Trời, nhà ngươi đang bị 

tống cổ ra ngoài. Nhà ngươi sẽ nhận lời nguyền rủa của TA (Allah) cho đến 

Ngày Xét Xử Cuối Cùng". 

Iblis thưa "Lạy Đấng Tạo Hoá của bề tôi, xin NGAI` gia hạn cho bề tôi đến 

ngày mà người chết sẽ được phục sinh trở lại." 



Allah phán "Nhà ngươi là kẻ được TA cho gia hạn đến ngày mà thời gian gia 

hạn chấm dứt." 

Iblis thưa "Do quyền năng của NGAI`, bề tôi sẽ đặt tất cả bọn chúng (nhân 

loại) đi lạc đường Chỉ Đạo của NGAI`, ngoại trừ những bề tôi trung thành của 

NGAI` trong bọn chúng". Allah phán  "Đúng vậy! Và TA luôn luôn nói sự thật 

rằng chắc chắn TA (Allah) sẽ nhốt tất cả bọn ngươi cùng bè lũ và kẻ nào trong 

nhân loại theo nhà ngươi vào đầy hoả ngục không chừa đứa nào hết." (38: 77-

85) 

Allah phán tiếp: "Hãy cút đi, đứa nào trong bọn chúng nghe theo nhà ngươi thì 

chắc chắn hoả ngục sẽ là phần quả báo dành cho tất cả bọn bay, một qủa báo vĩ 

đại vô kể, và hãy xúi giục kẻ nào trong bọn chúng theo khả năng của ngươi 

bằng cách dùng giọng nói quyến rũ của ngươi và dùng kỵ binh và bộ binh của 

ngươi tấn công chúng và chia tài sản và con cái của chúng và hứa hẹn với 

chúng. "Nhưng shaytan chỉ hứa hẹn những điều gian dối, xảo trá. 

"Quả thật nhà ngươi không có quyền gì đối với bầy tôi trung thành của TA 

(Allah) và Allah cũng đủ là Đấng Giám Hộ cho họ" (17: 63-65)  

Trong các surat khác trong Qur'an như surat An Nahl (Ong Mật), Allah(swt) đã 

phán rõ ràng là shaytan không có quyền hành gì với mọi người. 

Vậy khi ngươi đọc Qur'an (Hỡi Mohammad!) hãy cầu xin sự che chở của Allah 

khỏi sự phá hoại của shaytan đáng trục xuất . Quả thật nó không có quyền đối 

với những ai có đức tin và phó thác công việc của họ cho Rabb (Allah) của họ. 

Nó chỉ có quyền đối với những ai kết bạn với nó và những ai đã gắn những "kẻ 

hợp tác với Allah" (16: 98-100) 

Trong surat Ibrahim, Allah(swt) đã cảnh giác cho nhân loại biết trước shaytan sẽ 

nói những lời như sau, trong ngày Xét Xử Cuối Cùng với những kẻ đã bị hắn dụ 

dỗ lúc còn tại thế. 

Và shaytan sẽ nói "Chắc Chắn Allah giữ đúng lời đã hứa với các ngươi và tôi 

cũng đã hứa nhưng tôi thất hứa với các ngươi vì tôi chẳng có quyền hạn gì trên 

các ngươi, ngoại trừ việc tôi kêu gọi đặt các ngươi đi lạc khỏi Chỉ Đạo của 

Đấng Tạo Hoá, các ngươi nghe theo tôi, thì các ngươi chớ trách tôi mà hãy tự 

trách mình, giờ đây tôi chẳng cứu được các ngươi và các ngươi cũng chẳng cứu 

được tôi. 



Chắc chắn tôi phủ nhận việc các ngươi đã lấy tôi làm kẻ "hợp tác" đồng cấp với 

Allah trước đây. Chắc chắn những kẻ tội lỗi sẽ chịu hành phạt đau đớn, ngược 

lại những ai có đức tin và làm việc thiện tốt sẽ được đưa vào các ngôi vườn 

Thiên Đàng, phía dưới có những dòng sông chảy để họ ở đó đời đời theo phép 

của Đấng Tạo Hoá dành cho họ. Lời nghinh đón chúc mừng họ trong đó sẽ là 

"sự bằng an" al-salam (14: 22-23) 

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ ràng là nếu không vì ngạo mạn và tự cao 

của Iblis và nếu không vì sự yếu đuối và tò mò muốn biết thêm của thiên sứ 

Ađam và Hawwah thì đã không có chuyện nhân loại có mặt trên trái đất này. 

Nếu không có sự tống xuất Shaytan và Ađam và Hawwah ra khỏi Thiên Đàng, 

thì vạn vật đã không huy hoàng theo chiều hướng như hiện nay, và như Allah 

(swt) đã phán qua lời nói của thiên sứ Mohammad (saw, xin Allah ban sự bình 

an cho người), trong Hadith Qudsi:  

"TA là một kho báu bí mật và TA muốn muôn loài đều biết TA nên TA đã tạo 

ra vũ trụ để TA được biết đến". (kashfu'l-kha fa wa Muzil al-Iltibas am-

ma'Shtahara min al-Ahadith ala' l-Lisinati an-Nas. Al-Ajluni:2:2016, p.191 

Nếu không có sự tạo tác này Đấng Tạo Hoá đã không được biết đến. Mục đích 

sống của con người hàng ngày là tìm biết về Allah (swt) và bằng mọi cách sùng 

bái Allah (swt) với sự hiểu biết rõ ràng và lòng cảm nhận chân thành. 

Allah phán: TA tạo ra loài Jinn và loài người chỉ để chúng thờ phụng TA (51-

56). 

Sự thờ phụng Allah (swt) chỉ đạt được kết quả tốt khi con người tuân phục lời 

Chỉ Đạo của Allah (swt) đã được Mặc Khải cho Thiên Sứ Cuối Cùng có dấu ấn 

ở vai phải là Thiên Sứ Mohammad (xin Allah ban phước bình an cho người).  

Những ai đi tìm kiếm một sự hiểu biết sâu đậm về y’ nghĩa của những sự kiện 

đã xảy ra cho Nabi Ađam và Hawwah , đôi khi đã trở nên lúng túng hoặc thắc 

mắc. Trong phạm vi thắc mắc này, điều đặc biệt giúp ích cho chúng ta là chúng 

ta phải hiểu biết theo đúng các lời đã nói của Nabi Muhammad(saw). 

Yahya đã thuật lại cho tôi, từ thiên sứ Mohammad (saw) đã nói "Thiên sứ Ađam 

và Thiên sứ Musa đã tranh cãi nhau rằng Ađam đón nhận sự tốt lành hơn Musa, 

và Musa đã khiển trách Ađam: 



"Anh là Ađam đã dẫn dắt loài người đi lạc Chỉ Đạo của Allah (swt) và đã làm 

cho loài người bị đuổi khỏi Vườn Thiên Đàng..." 

Ađam đã trả lời Musa: "Em là Musa là người mà Allah (Đấng Tạo Hoá) đã ban 

cho em trí thức, hiểu biết muôn loài trong vũ trụ và là người đã được Ngài chọn 

lựa cho nhóm Thiên Sứ của Ngài." 

Musa đã trả lời: "Vâng, đúng vậy."  

Ađam tiếp lời: "Vậy tại sao em lại quở trách anh về những điều mà anh đã 

không được báo trước, chuyện xảy ra đã được Allah định sẵn trước khi anh 

được tạo ra mà". 

Yahya thuật lại từ Malik từ Zayd ibn Abi Unaysa từ Abd Hamid ibn Abd 

Rahman ibn Zayd ibn Al Khattab, câu chuyện sau đây từ Muslim ibn Yasar al 

Juhani rằng :" Umar con của Al Khattab đã hỏi về câu kinh này: 

"Và hãy nhớ khi Đấng Tạo Hoá của người, bắt con cháu của Ađam, hậu sinh 

của họ được tạo ra từ trái cật của họ, phải xác nhận bản thân của họ, trước câu 

hỏi: "Phải chăng TA đây Allah là Đấng Tạo Hoá ra các ngươi?" Họ đáp: "Dạ 

thưa vâng, chúng tôi xin xác nhận. "TA làm thế vì các ngươi sẽ viện ly’ do để 

nói vào Ngày Xét Xử Cuối Cùng rằng: "Chúng tôi không hề biết điều này." (7 

:172) 

Umar con của Al Khattab thuật lại: "Tôi nghe Thiên Sứ của Allah, Nabi 

Mohammad (saw) khi đã được hỏi về vấn đề này, và Thiên sứ của Allah đã trả 

lời: "Allah (Đấng Ban Ân, Đấng Tối Cao) đã tạo ra Ađam. Rồi Ngài vuốt vào 

lưng Ađam với tay phải của Ngài và con cháu của Ađam đã được tạo ra từ nơi 

đó, Ngài phán rằng: "TA tạo ra những người này cho Thiên Đàng và họ sẽ hành 

động với đức tính của người Thiên Đàng." Rồi Ngài vuốt vào lưng Ađam lần 

nữa và con cháu của Ađam được tạo ra từ đó, NGAI` phán: "TA tạo những kẻ 

này cho lửa hoả ngục và những kẻ này sẽ hành động xấu xa tội lỗi với thái độ 

người của hoả ngục." 

Một ông đã hỏi: "Thưa Thiên sứ của Allah, thế thì những việc làm thiện tốt của 

chúng ta đâu còn giá trị nữa?" Thiên sứ  Mohammad (saw) đã trả lời: "Khi 

Allah tạo một nô lệ cho Thiên Đàng, Ngài làm cho hắn sử dụng các đức hạnh 

của người Thiên Đàng, để hắn dứt hơi thở khi đang làm việc thiện tốt và bằng 

cách đó Ngài sẽ cho hắn vào Thiên Đàng. 



Cũng như khi Allah tạo một nô lệ cho lửa Hoả Ngục, Ngài sẽ làm cho hắn sống 

và hành động  như người của Hoả Ngục, và để hắn chết trong khi đang làm việc 

tàn ác, và Ngài sẽ tống hắn vào Hoả Ngục." 

Yahya đã thuật lại từ Malik rằng Ông đã nghe Thiên Sứ Mohammad (saw) nói: 

"Tôi đã để lại trên đời này hai món quà quí giá cho mọi người. Nếu mọi người 

đều giữ gìn chặt chẽ thì sẽ không đi lạc khỏi Islam. Đó là Thiên Kinh Qur’an 

(swt) là Lời Chỉ Đạo của Allah và Sunna là những việc làm của Thiên Sứ 

Mohammad (saw). 

Yahya đã thuật lại từ Malik, từ Ziyad bin Sa'd và từ Amr ibn Muslim rằng 

Tawus Al Yamani nói: "Tôi tìm được vài vị bạn bè của Thiên Sứ Mohammad 

(saw) đã nghe Thiên Sứ nói: "Tất cả số mệnh đều đã được Allah (swt) định sẵn. 

Thiên Định! 

Tawus tiếp "Tôi nghe Abdullah con của Umar thuật lại rằng Thiên Sứ 

Mohammad (saw) đã nói: "Tất cả đều đã được Allah (swt) định sẵn, ngay cả 

năng lực và sự bất tài làm việc của con người." (Al-Muwatta of Imam 

Malik:46.1.1-4) 

Yahya thuật lại đã nghe Malik nói rằng Ông đã nghe Thiên Sứ Mohammad 

(saw) nói: "Quí vị hãy cố gắng giữ đúng con đường Islam, Tôn Giáo của Allah, 

dù quí vị không làm nổi, cũng phải cố gắng mà làm. 

Cầu nguyện, tưởng nhớ, hành lễ, van lay Allah là những việc làm tốt đẹp nhất. 

Lấy (wudu) nước rửa mặt, miệng mũi, tay chân một cách cẩn thận, sạch sẽ để 

cầu nguyện lạy Allah là người có đức tin." (Al-Muwatta of Imam Malik:2.6.37) 

Allah phán trong surat Al Saffat:" ALLAH tạo ra các ngươi và những việc mà 

các ngươi làm" (37: 96)  

  

Rahimah Ho biên dịch theo quyển Prophets in the Qur'an, vol.I của 

Iftekhar Bano Hussain. 

 

 

 


