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Phần 1 

�ُْفِسنَا 
َ
ِِ ِمْن ُشُورِ أ ُُ بِا و

ُُ ُُ َوَ� ُُ َوََْسََْغِفُر ينُ ُِ ُُ َوََْسََ َْمُد
َ
َ ِ ِ َِ َْمَد 

ْ
ِِّن اَ

ُِ فََال  َماِلَا، َمْن َ�ْهِدُِ ا ْْ
َ
ِِ أ ُ،  َوِمْن َيىئََا

َ
ََ ل ِِ ا ََ  فََال 

ْْ ِل ْْ ُ، َوَمْن ُُ
َ
ِْ ل ِْ ُِ

 
َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
َُ َوأ ـٰ ِن  ِّلَ

َ
ْشَهُد أ

َ
ِِ َوأ ِِ ْفِر َوالِ

ُْ ِْ َوالْ َمِلي
ْ
ُِ َوال يْ ِْ

ِِ ِْ َعِن ال  َ ُِ  ا
ِ
ِّال

 ، ُِ ِق
ْ
ُُ ِمْن َخل تُ َ ِْ ، وَِخ ُُ ُُ وََخِليلُ ِفيّ ََ ُ َو

ُ
ُُ َورَُيول دُْد َْ ا  ُُ ُ�َِمد  رَْيلَ

َ
، أ ُِ  وَْحيِ

ُُ َعَ ِمينُ
َ
َوأ

، وَُحِةة  َعَ  الَِمْ،َ َُ
ْ
ُُ رَْةَة  لِل  َرّ�

ْ
َاللَِة، ال ِْ ُِ ِمَن ال  بِ

َ
اَ َُ ُِ َع ، َهَهَدا ا َ،ْ ُِ ْجَ

َ
ِِ أ دَا ُِ

 َُ
ْ
َُْد ال �َ ُِ ْ�َ� بِ

َ
ِقلِِة، َوأ

ْ
َُْد ال �َ ُِ َ بِ

ِّ ََهالَِة، َوَث
ْ
ُِ ِمَن اه ِِ َوَ�ِبَ بِ ُِ ا ِة، فََصلََوا

يْلَ
ِر  َِ  بِالِ

ْ،ب َْ  َْ ، َمْن اتَِص َميَاِمْ،َ
ْ
رئ ال ُّ  ُِ ابِ

َِ َْ ِْْ،َ َوأَ  لِلِ الِبيئ
ُِ وََعَ يْ

ُُ َعلَ وََيَالُم
ُْدُ  ِما َ�

َ
ا ، أ ِْ ِل ََ ََ ََْسِليْما   ِ وََيلِ

َِ َ  بِارْ
نب ُُ
ُ
ُْ أ  :َووََع

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính 
dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài 
giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi 
điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy 
tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã 
bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên 
thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 
chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài, 
Ngài hoàn toàn vô can với mọi thí dụ, mọi so sánh, mọi xuyên 
tạt, mọi gán ghép, mọi tổ hợp với Ngài và xin chứng nhận 
Muhammad là nô lệ của Ngài, là Rasul của Ngài, là người 
được Ngài tuyển chọn, là thân tín cận kề Ngài, là tạo vật tốt 
đẹp nhất của Ngài, là nô lệ trung kiên bởi sứ mạng Ngài giao 
phó, Ngài cử Người đến nhằm mang hồng phúc đến cho nhân 
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loại, nhằm làm nhân chứng cho toàn thể loài người. Allah đã 
dùng Nabi Muhammad để đưa nhân loại thoát khỏi lầm lạc, 
dạy con người thoát khỏi ngu dốt, nhân thế lực họ thêm nhiều 
hơn trong khi trước kia quá ít ỏi, mang đến cho họ sự giàu sang 
trong khi trước kia đói khổ. Cầu xin Allah ban bình an và phúc 
lành cho Nabi Muhammad, cho dòng tộc tốt đẹp của Người, 
cho tất cả bằng hữu chính trực của Người, họ là thế hệ có cái 
nhìn rất tinh tế và cái nghe rất chính xác, Ammaa Ba’d: 

Thân hữu Muslim, cuộc sống cộng đồng Islam ngày 
nay thật đáng báo động, chỉ vì lợi ích ngắn ngủi hiện tại mà họ 
lại quên đi một ngày tính sổ vĩ đại, khắc khe vào ngày mai. Và 
cần phải cảnh báo mạnh hơn nữa là ngày càng có rất nhiều 
người bê tha với bổn phận Salah. Sau đây, xin mời chúng ta 
lắng nghe lời kể của Sheikh Khaalid Al-Raashid về câu chuyện 
liên quan: Có lần tôi gặp ba chàng thanh niên vào lúc rất 
khuya, tôi cho họ lên xe quá gian và hỏi: Các cậu tính đi đâu ? 

- Một trong ba đáp: Chúng tôi đi Dammaam tìm việc 
làm. 

- Sheikh: Các cậu có bằng cấp, có chuyên môn gì 
không ? 

- Ba chàng thanh niên: Hai đứa chúng tôi chưa tốt 
nghiệp phổ thông còn thằng này chỉ mới học hết lớp năm. 

- Sheikh: Còn với lễ Salah các của cậu thì sao ? 

- Người đầu tiên đáp: Ông muốn tôi nói thật hay nói 
dối? 

- Sheikh: Cậu nói thật hay nói dối không ảnh hưởng 
đến tôi, nhưng nếu nói dối cậu sẽ chịu trách nhiệm, bởi Allah 
phán: 
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ۥۖ ﴿ ُه ِذبُ هِ َك َ�َعلَۡي ا  ِٰذٗب ن يَُك َ�  28: غافر ﴾�

Và nếu y dối trá thì y phải chịu tránh nhiệm với sự dối 
trá đó. Ghaafir: 28 (chương 40). 

- Người đầu tiên đáp: Tôi nói thật, tôi không hành lễ 
Salah. 

- Sheikh: Vậy là Kafir. 

- Người đầu tiên đáp: Không tôi là Muslim. 

- Sheikh: Làm sao là Muslim được trong khi Nabi  
nói: 

ْهدُ (( َُ
ْ
َ ال ِ

ِ
َْ  بَىْنَنَا اَ   ))َ�َفرَ  َهَقدْ  تََرَثَها َهَمنْ  َالةُ الِص  َوَ�ىْنَُه

“Sự khác biệt giữa chúng ta (người Muslim) và họ (người 
ngoại đạo) chính là Salah. Ai bỏ bê nó thì y là kẻ Kafir 
(ngoại đạo).” Xong Sheikh quay sang người thứ hai: Còn cậu 
thì sao ? 

- Người thứ hai: Tôi tốt hơn nó. 

- Sheikh: Như thế nào ? 

- Người thứ hai: Tôi hành lễ hàng tuần vào thứ sáu. 

- Sheikh: Vậy cậu giống như nó. Và Sheikh hỏi tiếp 
người thứ ba: Còn cậu thì sao? 

- Người thứ ba: Tôi tốt hơn hai đứa nó nhiều. 

- Sheikh: Như thế nào ? 

- Người thứ ba: Tôi hành lễ mỗi ngày hai buổi. 
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- Sheikh: Ồ, vậy là cậu đã phát minh ra một tôn giáo 
mới, 

﴿ ْ ُٰؤا �ََ ُُ  ۡۡ ُُ َ َ ۡۡ َ
َ  ۚ ُ َّ � ِهِ  ن  ب ََ ۡ

ۡۡ يَۡ َ ا َ ََ  ِِ ِي ِّ �  َِ ِ َِ  ۡ ُُ َ ااْ َ ُُ َ  21: الشورى  ﴾َُ

Hoặc phải chăng họ có những thần linh (do họ tôn thờ) 
đã thiết lập cho họ một tôn giáo trong khi Allah không 
cho phép (như thế). Al-Shura: 21 (chương 42). 

Thân hữu Muslim, dù mọi người có tin hay không tin 
thì câu chuyện cũng báo động hiện trạng thực tại của cộng 
đồng Muslim chúng ta ngày nay là ngày càng có nhiều người 
Muslim không quan tâm đến bổn phận Salah. 

Là con người dù ở tầng lớp nào, thượng lưu hay bần 
hàn, trí thức hay dốt chữ thì điều có chung một tâm trạng đó là 
bận rộn với toan tính và lo lắng, lo về công ăn việc làm; lo về 
sức khỏe bệnh tật; lo về tiền bạc nhà cửa; lo về nợ nần thua lỗ; 
lo về con cái gia đình. . . thậm chí những người đã giàu có, có 
vợ đẹp con ngoan, công việc thì luôn ổn định vậy mà vẫn mang 
tâm trạng khó chịu đôi khi đến ngạc thở, đôi khi làm y phải 
thức trắng đêm mà không biết lý do tại sao. Vậy ngoài những 
mục đích này con người không còn điều gì khác để họ đáng 
quan tâm hơn hay sao? Chẳng lẽ mục đích con người tồn tại 
trên thế gian này là thế à? 

Tóm lại, cho dù con người có mưu mô tính toán ra sao, 
có tài giỏi, có kiến thức uyên bác thế nào, dù có là nhân vật 
quan trọng của thế giới hoặc là một nhà tiên tri tài ba đi chăng 
thì kết cuộc cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi, nhưng 
con đường đó lại có rất nhiều người hay nói đúng hơn là đa số 
mọi người chưa từng nghĩ đến bao giờ và đôi khi họ còn rất 
ghét mỗi khi nghe ai đó nhắc đến nó trước mặt họ. Thậm chí, 
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khi sự việc xảy ra ngay trước mặt họ thì họ cũng chẳng hề nao 
núng hay bận lòng, họ cũng chẳng biết lấy đó mà làm gương 
để chuẩn bị cho thân mình. Ngược lại, đôi khi họ còn dững 
dưng dừng như con đường đó là của thiên hạ thì phải còn riêng 
họ thì không. Chắc không ai lại quên được cách đây không lâu 
đã xảy ra sự mất tích bí ẩn của 239 hành khách trên chuyến bay 
MH370 từ Malaysia sang Trung Quốc, tất cả những người đi 
trên chuyến bay đó có lẽ họ không nghĩ rằng đó lại là chuyến 
bay định mệnh đối với họ, bởi trong họ mỗi người mang một 
hoài bảo của tương lai, mỗi người mang một ước mơ sau khi 
chuyến bay hạ cánh . . . nhưng tất cả mọi thứ đều kết thúc kể từ 
khi chuyến bay đó cất cánh rời khỏi sân bay Kuala Lumpur. 

Con đường cuối cùng mà con người phải bước đó là 
cái chết, vậy mục đính chính của con người tồn tại trên thế 
gian này là gì? Để vui đùa ư? Hay để cưới vợ sinh con? Hay để 
làm người triệu phú? Hay để trở thành nhà doanh nhân lỏi lạc? 
Hay để trở thành một bác sĩ, một kĩ sư, một nhà văn, một nhà 
giáo? tất cả mục đích đó chỉ là mục đích phụ giúp con người 
tồn tại và phát triển trong lúc còn đi đứng, lúc khối óc còn linh 
hoạt bình thường. Vậy mục đích chính để con người tồn tại là 
gì? Là để tôn thờ chính Đấng đã tạo hóa ra con người, tạo ra 
toàn thể vũ trụ và tất cả vạn vật trong trời đất, 

وِن ﴿ ُد َّ ِ�َۡعُب ِ ِ ََ س ِ
ۡۡ ِّ َو� ِ

ِۡ � لَۡتُ   ا َل ََ  56: الذاريات  ﴾٥َو

Và TA (Allah) đã không tạo hóa ra loài Jin và loài người 
ngoại trừ là để chúng tôn thờ riêng TA. Al-Zariyat: 56 
(chương 51). 

Đối với những ai ngông cuồng trước Allah do y có 
quyền lực, lời nói của y là sức mạnh thì y sẽ được phục sinh 
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cùng với bạo chúa Fir-a’wn; còn ai không chịu phủ phục Allah 
do bận rộn với tiền bạc, bận rộn với khối tài sản kết xù thì y sẽ 
được phục sinh cùng với Qaaroon; còn ai không chịu hạ mình 
trước Allah do bận rộn với công ăn việc làm, với kinh doanh 
mua bán thì y sẽ được phục sinh cùng với Haamaan; còn ai 
khướt từ quỳ lạy Allah do bận rộn với gia đình con cái, bận rộn 
với địa vị thì y sẽ được phục sinh cùng với Ubai bin Khalaf. 
Họ chính là kẻ sẽ được phục sinh muôn đời trong hỏa ngục. 

Đạo hữu Islam, Đấng Tạo Hóa Allah đã ban cho con 
người chúng ta vô số bổng lộc, trước tiên Ngài ban cho chúng 
ta một cơ thể đầy đủ khỏe mạnh với tứ chi linh hoạt và một 
khối bình thường trong khi đó có vô số người đã bị Ngài làm 
cho tật nguyền và khùng điên; Allah đã ban cho chúng ta có 
công ăn việc làm đàng hoàng trong khi đó có vô số người đang 
rơi trong tình trạng thất nghiệp; Allah đã ban cho chúng ta có 
nhà cửa khang trang, có gia đình vợ đẹp con ngoan trong khi 
đó có rất nhiều người chỉ sống đơn thân một mình đến chết và 
có người không tìm đâu ra căn nhà để sinh hoạt mà phải sống 
đầu đường xóa chợ, có người tuy có vợ con nhưng vợ con họ 
lại mang trên người căn bệnh nguy hiểm nhưng đành bất lực do 
không tiền thuốc men; Allah ban cho chúng ta được ăn ngon 
ngủ ấm trong khi đó có rất nhiều người phải chết vì đói khát, 
chết vì lạnh do ngủ lấy trời làm mềm và lấy đất làm chiếu . . . 

﴿ ۗ ٓ ا ُصاَه ۡ�ُ ََ  ِ َّ �   َ ََ واْ ِِۡع دو َعُع ن  �  ٞ لََظلُۡا  َِ سَ�ٰ ِ
ۡۡ � ِّن  ارٞ  ِ َّ  ۳٤ :إبراهيم ﴾ ٣َك

Và nếu như các ngươi có đếm ân huệ của Allah thì chắc 
chắc các người đếm không hết đâu, nhưng loài người chỉ 
là những kẻ chuyên làm đều sai quấy và phủ nhận. 
Ibrahim: 34 (chương 14). 
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Chẳng lẽ với tất cả ân huệ mà chúng ta có được 
không đáng để chúng ta cúi đầu quỳ lạy trước Đấng đã ban 
cho chúng ta hay sao ??? Nhưng cho dù con người có suốt 
đời quỳ lạy tạ ơn Allah chỉ vì một hồng phúc duy nhất là 
được cặp mắt sáng bình thường thì cũng không sao gọi là đủ, 
hú hồ chi đến biết bao là hồng phúc mà chúng ta đang có. 
Tuy nhiên, Allah không hề xem thường sự cảm ơn của 
chúng ta với Ngài, ngược lại Ngài còn hứa: 

﴿ ۡۡ �ُ ُو َن َر َّ َ
َۡ أَۡ � ِ ز

َ
�َ  ۡۡ ُع ۡر ۖ لَ�ِِ َشَك ۡۡ �ُِّ َد  ٧: ّبراَيَ ﴾د

Và Thượng Đế của các ngươi đã tuyên bố rằng: “Nếu 
như các ngươi biết mang ơn TA (về mọi hồng ân đã ban) 
chắc chắn sẽ được TA gia tăng thêm.” Ibrahim: 7 (chương 
14). Bên cạnh đó kẻ nào dám phủ nhận tất cả hồng phúc đó 
không phải do Allah duy nhất ban cho thì hãy cố gắng mà 
sống mãi đừng bao giờ chết, nếu không sẽ không sao tránh 
được hành phạt bội ơn đó, nhưng làm sao con người lại 
không chết cho được, 

دٞ ﴿ ِدي ََش اِ� َ َذ َُ ِّن  ِ ۡۡ ُع ۡر ََ ََ لَ�ِِ   ٧: ّبراَيَ ﴾ ٧ َو

Và bằng ngược lại các ngươi dám phủ nhận (các hồng ân 
đó không phải do TA ban) thì chắc chắn hành phạt của 
TA là rất khóc liệt.” Ibrahim: 7 (chương 14). 

Thân hữu Muslim, để tạ ơn Allah Đấng đã ban hồng 
phúc thì chúng ta cần phải tôn thờ Ngài duy nhất và để tôn 
thờ Ngài duy nhất thì chúng ta cần phải làm tròn bổn phận 
của một nô lệ mà Allah đã qui định. Và bổn phận đầu tiên, 
một bổn phận cốt lõi, là trụ cột chính của tôn giáo, nếu 
không thực hiện được bổn phận này thì tất cả các bổn phận 
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khác dù có làm thì cũng bằng không. Đó chính là hành lễ 
Salah, như đã sắc truyền: 

ۡؤَِنَِ� كَِ�ٰبٗ ﴿ َُ ۡ َ�  َ�َ ّصلَٰاةَ َ�َِۡ   َ� ِّن  ۡاقُاأٗ ِ َّ  ۱۰۳: النساء ﴾١ا ا 

Quả thật, nhiệm vụ hành lễ Salah đã được truyền xuống 
cho những người có đức tin phải hành lễ vào đúng giờ 
giấc đã ấn định. Al-Nisa: 103 (chương 4), và Nabi  đã 
nói:   

ٍِ  َخُْس (( لََوا ُهنِ فَ  ََ ََ ُ  َر َِ ََ َعلَيِهنِ  ا ِِ َهَمْن َحاَه دَا ُِ
ْ
ُ  َكنَ  َعَ ال

َ
ِ  نْدَ عِ  ل َِ  ا

ْهدب  َنِةَ  َْ
ْ
ُُ اه ْن ُُْدِخلَ

َ
َْ  َوَمنْ  أ َ ُ ُ�َ  ل

َ
ْن ل ُْ َُ  َْ َ َْ َعلَيِْهِن ل ِ ِعنْد  افِ َِ هْ  ا  َشاءَ  ِّنْ  دب َْ

 ُُ بَ َِ ُ  َ�َفرَ  َشاءَ  َو�ِنْ  َع
َ
  ))ل

“Năm buổi lễ Salah (trong ngày đêm) là nghĩa vụ mà Allah 
bắt buộc đám bầy tôi phải thực hiện. (Với lời hứa) ai duy 
trì chu toàn nó thì y lấy được lời giao ước với Allah ban cho 
y vào thiên đàng, và ai không duy trì được nó thì y không 
có lời giao ước nào với Allah. Nếu muốn Ngài sẽ trừng trị y 
và nếu muốn Ngài sẽ tha bổng cho y.” 

Làm sao hoàn thành được bổn phận của một nô lệ 
trong khi vẫn có người Muslim không muốn đến các Masjid 
để hành lễ Salah đôi khi nhà của y ngay bên cạnh hoặc rất 
gần với Masjid.   

Làm sao hoàn thành được bổn phận của một nô lệ 
trong khi vẫn có người Muslim chỉ đến Masjid vào mỗi thứ 
sáu, chẳng lẽ các ngôi nhà của Allah chỉ mở cửa vào mỗi giờ 
thứ sáu duy nhất hay sao ? 
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Làm sao hoàn thành được bổn phận của một nô lệ 
trong khi vẫn có người Muslim không hành lễ Salah lúc rời 
khỏi nhà và lúc bệnh hoạn, chẳng lẽ ở tại nhà và còn mạnh 
khỏe họ mới hành lễ còn khi rời khỏi nhà hay bị bệnh thì 
không cần nữa ư? Dựa vào đâu mà họ dám làm thế? Chẳng 
lẽ họ nghĩ rằng Allah không nhìn thấy, không biết tí gì về 
hoàn cảnh và sức khỏe của họ sao? Thật vinh quang thay 
Allah, Ngài am tường và thông suốt hết tất cả mọi việc từ 
huyền bí đến thực tại.  

Một hành phạt dành cho người không hoàn thành 
nhiệm vụ Salah, họ sẽ bị trừng trị ngay trong cõi mộ sau khi 
chết, như được ghi chép trong bộ Saheeh Al-Bukhari số 
(7047), Rasul  kể:  

)) ُُ تَاِ�  َِِّ
َ
لَاِ�، َو�ِِ�ُهَما لِعيَاِن، اللِيْلَةَ  أ َُ  . اْ�َبِلْق  َِ  قَاالَ  َو�ِِ�ُهَما ا�ََْ

ئ
ُُ  َو�ِ�  ا�َْبلَْق

هُ  َُ تَىْنَا َو�َِِا َما،َم
َ
ٍْ  َعَ  أ َبِةٍع، رَُ  ْْ ا ُِ َُ َب  لَخرُ  َو�ِ ُِ  قَائِ َُا بَِصْخَرٍة، َعلَيْ  َ�ْهوِا َُوَ  َو�ِ
، بِالِصْخَرةِ  ُِ ِي

ْ
ُُ  َهيَلْلَغُ  لَِرأ َي

ْ
دُ  َرأ ََ ََةرُ  َهيََََهْد

ْ
ا اَ نَا، ََ ََةرَ  َهيَتْدَعُ  َُ

ْ
ُُ، اَ َُ ُخ

ْ
 فَالَ  َهيَأ

ُِ  َُرِْ عُ  ْ
َ
َِ  َِ حَ  ِّل ُُ  َُِص ُي

ْ
َما َرأ َِ  َكَن، ََ ُُ  ُِ و ُُ �َ ، ُِ يْ

ُْ  َعلَ َُ ُِ  َهيَْف َْ  بِ َْ  َما ِملْ َُ َمِرةَ  َه
ْ
 ال

 
َ
و�
ُ
ُُ  :قَاَل . األ

ْ
انَ  :لَُهَما قُل َِ ِ  ُيدْ َِ ان ؟ َما ا ََ ََ(( 

“Một đêm nọ Ta nằm mơ thấy hai Thiên Thần (Jibreel và 
Mikaa-il) đến gặp Ta, hai người họ đánh thức Ta và bảo Ta 
đi theo họ. Ta thấp tùng (đi lên trời) cùng họ, đến một nơi 
thì thấy người nằm ngửa và (một Thiên Thần) đứng phía 
trên đầu, trên tay cầm tản đá to mà buông lên đầu người 
nằm ngửa bên dưới, làm cho đầu người đàn ông tan nát 
còn tản đá thì lăn đi, (Thiên Thần) chạy theo nhặt tản đá 
và quay lại người đàn ông nằm kia thì lúc đó đầu ông ta 
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cũng đã lành lại như cũ, và (Thiên Thần) lại tiếp tục buông 
tản đá giống như lần đầu tiên. Ta hỏi: Subhanallah (vinh 
quanh thay Allah) hai người này là ai vậy?” Ở cuối Hadith 
thì hai Thiên Thần báo cho biết rằng: 

ِما((
َ
ُْ  أ ِوُل  الرُِ 

َ
ا األ ِ

ِ
َُ  اَ َعيْ

َ
ُِ  أ ُُ  ُ�لْلَغُ  َعلَيْ ُي

ْ
ََةرِ  َرأ

ْ
ُُ  ، بِاَ َِِِ

ُْ  فَ َُ  الرُِ  ُخ
ْ
 َُأ

ُقْرلنَ 
ْ
ُُ  ال ُْ فُ ْ َِ َُوَ�ةِ  الِصَالةِ  َعِن  َوَ�نَامُ  َه

ْ
َمك
ْ
 ))ال

“Về người đàn ông đầu tiên Ngươi đã thấy bị tản đá đập 
nát đầu, chính là người thuộc lòng Qur’an mà không áp 
dụng và y đã ngủ bỏ không hành lễ Salah bắt buộc.” Đây là 
hành phạt dành cho những ai cố tình ngủ bỏ hành lễ Salah bắt 
buộc.  

Ngoài những người diện lý do nhức đầu, mỏi mệt sau 
lao động để ngủ bỏ hành lễ Salah bắt buộc ra thì cũng có rất 
nhiều người chỉ vì xem ti vi, xem bóng đá, xem phim, ngồi 
uống cà phê tán gẫu. . . vẫn không hề biết lo sợ hay lo lắng cho 
thân mình khi những người Muslim khác đang hành lễ trong 
Masjid. 

Và một hậu quả khôn lường mà người bê tha nhiệm vụ 
Salah phả gánh chịu là đôi khi họ gặp phải cơn thịnh nộ của 
Allah ngay trên cuộc sống trần gian, có một câu chuyện do 
Sheikh Nableel Al-I’wadhi kể: Một phụ nữ kể tôi nghe: Sau 
bao ngày nằm bệnh điều trị tại bệnh viện, tôi được phép xuất 
viện. Thu dọn xong mọi việc và bước ra đến cửa của phòng 
bên cạnh thì tôi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi khóc rất tội 
nghiệp. Thấy vậy tôi bước vào mà an ủi cô ta và hỏi: Có 
chuyện gì mà chị khóc dữ vậy? Thì cô ta chỉ tôi nhìn về căn 
phòng trước mặt, đó là căn phòng có cánh cửa bằng kính và 
bên trong có một người đàn ông vừa la hét in ỏi, vừa đang đập 
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đầu vào tường. Thấy cảnh tượng đó tôi không dám nhìn tiếp 
nữa mà xoay lại hỏi cô ta: Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại vậy ?  

- Cô ta nói: Người đó là chồng tôi ?  

- Tôi hỏi tiếp: Chồng chị bị gì ? 

- Cô ta kể: Thời gian trước đây chồng tôi rất bình 
thường không có dấu hiệu gì bệnh cả, có điều anh ta ít quan 
tâm đến lễ nguyện Salah. Một ngày nọ sau khi ăn cơm trưa 
xong, chồng tôi vẫn còn ngồi tại chổ thấy vậy tôi nói: Anh à, 
đã Azaan rồi đó. Anh ta ngước mắt nhìn tôi mà nói: “In Shaa 
Allah”. Nhưng sau câu trả lời anh vẫn tiếp tục ngồi đó, lát sau 
tôi lại nhắc: Tí xíu nữa là Iqamah đó anh à. Thì chồng tôi lại 
lớn tiếng: “In Shaa Allah”. Tôi nghĩ anh ta sẽ đứng dậy nên 
tôi im lặng, đến khi lễ Salah được Iqamah, thì tôi giục anh lần 
nữa: Anh à, mọi người đang hành lễ Salah tại Masjid kìa. Lập 
tức anh lớn tiếng quát tôi: “Tao không hành lễ Salah đó, làm 
gì tao ?” Thế là tôi im lặng không dám nói thêm lời nào nữa do 
tôi sợ anh, lúc đó trong lòng tôi đau đớn dường như đang bị cắt 
đứt từng đoạn do chồng tôi không hành lễ Salah. Chóc lát 
chồng tôi đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thẳng người thì lại té 
lăn xuống nền nhà và co giật liên tục, đây là lần đầu tiên chồng 
tôi bị thế, kể cả hồi nhỏ anh cũng không từng bị. Sau khi đến 
bệnh viện thì bác sĩ bảo: “Chồng tôi bị bệnh động (kinh hay 
còn gọi là giật kinh phong), ngoài ra trong người anh ta còn 
tiềm ẩn một căn bệnh lạ chưa từng gặp bao giờ”, thậm chí các 
bác sĩ đã dùng rất nhiều xét nghiệm cũng chẳng có khả quan gì. 
Kể từ đó, cứ mỗi một hai tiếng đồng hồ là chồng tôi lại lên cơn 
động kinh, mỗi lần lên cơn là anh la hét om sòm và tự mình 
đập đầu vào tường như chị đã thấy. 
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َس َشۡ� ﴿ ا َّ�  ُۡ ِ ۡظل ََ  ََ  َ َّ � ِّن  َن  ٔٗ ِ ـا َُ ِ ۡظل ََ  ۡۡ ُُ َس َُ ِ
َ

َ َس  ا َّ�  ِّ �ِٰ َٰ : ي�ونس  ﴾٤ا َو

44 

Quả thật, Allah không hề gây bất công với bất cứ ai trong 
thiên hạ, nhưng chính con người lại tự mình gây bất công 
với chính bản thân mình. Yunus: 44 (chương 10). Câu 
chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh những ai đang mãi mê ngủ, 
mãi mê chơi và xem thường bổn phận Salah, chẳng lẽ những 
người đó đợi đến khi Allah trừng trị họ giống như đã trừng trị 
người đàn ông trong câu chuyện thì họ mới thức tỉnh, mới quay 
lại sám hối hay sao ? 

Trong chương Maryam câu Kinh số 59, Allah đã 
khuyến cáo sẽ trừng trị mạnh mẽ đối với ai dám bê tha với bổn 
phận Salah, 

﴿ ۡۡ ِ ه ِد َ�ۡع   ِ َِ َخلََف  �فَ  ْ اا ُُ ا َض
َ

َ َن َللٌۡف  َتۡا َسۡاَف يَلۡ َ�ِٰت� فَ َُ ّش َ�  ْ ّعَبُعاا ّصلَٰاةَ َو� َ
ا ّي ََ﴾  

Nhưng tiếp sau họ là một hậu duệ bỏ bê việc dâng lễ Salah 
và theo đuổi những dục vọng thấp hèn, rồi họ sẽ bị ném vào 
Ghaiya., ông Ibnu A’bbaas  nói: “Không phải ý nghĩa câu: 
bỏ bê việc dâng lễ Salah là bỏ hẳn việc hành lễ Salah mà họ 
chỉ trì hoãn việc hành lễ Salah đến ra khỏi giờ giấc đã ấn 
định.”  

Vậy Ghaiya là gì? Ghaiya là tên của một trong các 
thung lũng của hỏa ngục, có đáy rất sâu, có mùi hôi tanh rất 
khủng khiếp do dòng chảy của nó chính là máu mủ được chảy 
ra từ những cơ thể người đang bị hành hạ trong hỏa ngục và 
đây là thung lũng có sức nóng cao nhất trong tất cả các thung 
lũng của hỏa ngục.  
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Và khi câu Kinh này mặc khải xuống thì Nabi  đã 
khóc rất nhiều và hỏi:  

)) ِ ِْ ِِ الِصَالَة ؟َُا ِ  ِم
ُ
يئُع أ َْ تُ

َ
، أ ُْ ْ�(( 

“Này Jibreel, tín đồ cộng đồng Ta rồi sẽ cẩu thả với lễ 
Salah à?” Jibreel  đáp: 

ْب (( ْ�يَا قَِليْ ُّ َرٍ  ِمَن ا َُ  بِ
ُُ ِ ُّ  َْ ْ�نَُه َِ ْوَن  ُُ يْ ِْ َُ 

ََ َِ ِم
ُ
قَْوامب ِمْن أ

َ
ِق أ
ْ
 ))َُا ُ�َِمُد، َُأ

“Này Muhammad, rồi sẽ có những nhóm tín đồ trong cộng 
đồng Ngươi mang tôn giáo đi bán bằng vật chất rẻ mạc của 
trần gian.” 

Tại sao đối với những người mang tên Muhammad, 
Abdullah, Abdur Rahmaan lại dững dưng với lễ nguyện Salah, 
vậy mà họ lại tuyên bố rằng mình là người Muslim. Dựa vào 
đâu họ khẳng định mình là người Muslim, dựa vào họ là người 
chăm ư hay dựa vào cái tên trên giấy chứng minh của họ? Thật 
đáng thương cho suy nghĩ sai lầm này của họ. Họ nào biết 
được rằng Allah sẽ không chấp nhận của bất cứ việc làm thiện 
tốt nào, bất cứ việc hành đạo nào của họ như sự bố thí, hiếu 
thảo cha mẹ, thật thà trong mua bán, xuất Zakat đầy đủ. . . cho 
đến khi Allah đã chấp nhận lễ Salah của họ. 

Nabi  đã cho chúng ta biết việc hành đạo đầu tiên 
của mỗi người bị mang ra xét xử vào ngày xét xử cuối cùng 
chính là bổn phận Salah, Người nói: 

)) ُِ َمِل َْ َر ِف بَاِ�يَِة  ِِ َُ ُْ َِ
لَ ََ َِ ِّْن  َْ ُعنْ َ َْ ل َْ تُْصِل َ ُِ َو�ِْن ل َمِل َْ  ))ْر ِف بَاِ�يَِة 
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“Nếu lễ Salah chu toàn thì mọi việc hành đạo khác được 
xem xét tiếp, còn nếu không chu toàn thì mọi việc hành đạo 
khác chẳng cần phải xem.” 

Đối với những người không hành lễ Salah có bản tính 
hiền lương, tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người khó khăn, y 
quan niệm rằng mình ăn ở hiền đức ắt sẽ được tốt vào ngày sau 
nhưng y nào biết được Allah đã phán: 

ا﴿ ََ  ٰ�َِ آ ِ َن َۡ ِد لٖ  َوقَ ََ �َ ِۡ َِ لُااْ  َِ ُٰه  َُ َجَعلَۡ� آءٗ فَ ًرا  َهَب نُثا  ۲۳: الفرقان  ﴾٢َّ

Và khi TA (Allah) nhìn lại những gì mà chúng (những 
người Kafir) đã làm thì TA biến tất cả hành động đó trở 
thành tro bụi bay tứ tung. Al-Furqaan: 23 (chương 25). 

Và làm sao người bỏ bê nghĩa vụ Salah là người 
Muslim cho được trong khi Nabi  đã phủ nhận, 

)) َ،ْ�َ  ِْ ِْك  َوَ�ْ،َ  الرُِ  ِئ ْفرِ  ال ُْ
ْ
  ))الِصَالةِ  تَْركُ  َوال

“Vách chắn bảo vệ con người với sự thờ đa thần và phủ 
nhận đức tin (vào Allah) sẽ bị đổ vỡ một khi y bỏ hành lễ 
Salah.”  

Này hỡi những ai được Allah ban cho sức khỏe cường 
tráng và tứ chi lành lặn, 

Hỡi những ai được Allah ban cho nhà cửa khang trang, 
có vợ đẹp con ngoan, 

Hỡi những ai được Allah ban cuộc sống phồn vinh nhà 
cao cửa rộng, ăn mặc sang trọng, giấc ngủ được chăm sóc bằng 
nệm ấm chăn êm, 
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Hỡi những ai đã được Allah ban cho đầy đủ ân huệ về 
sức khỏe, về con cái, về tiền tài, về danh vọng, được công ăn 
việc làm đàng hoàng. . .  

Chẳng lẽ với tất cả những gì họ đang có mà họ vẫn còn 
tỏ thái độ tự cao, ngông cuồng, tự phụ khướt từ việc cúi đầu, 
phủ phục, quỳ lạy Đấng đã tạo hóa ra họ và ban cho họ đầy đủ 
mọi thứ nữa hay sao ?  

Chẳng lẽ họ sẽ có khả năng giữ lại nhà cửa, tài sản, 
con cái của họ một khi Allah muốn hủy diệt tất cả ?  

Chẳng lẽ họ có đủ sức mạnh ngăn cản hành phạt của 
Allah một khi Ngài muốn trút lên đầu họ cơn thịnh nộ ư?  

Hãy tỉnh giấc đi, hỡi đồng đạo Muslim, hãy tỉnh dậy đi 
mà đứng hành lễ Salah bởi việc hành lễ Salah không hề lấy mất 
bất cứ điều gì của chúng ta, cho nên hãy nhanh chân mà đến 
hành lễ Salah.  

 ُِ  بَِمـا ِهيْـ
َْ ِ� َو�َُِاُ� َُ ، َوَ�َف َِ يْ ِِ َُ

ْ
ُقْرلِن ال

ْ
َْ ِف ال ُْ ِِ َولَ  ُِ بَاَرَك ا

فِـِة  ََ َْ َوِل ـ ُْ ِِ َولَ  َِ ْيََْغِفُر ا
َ
ا َوأ ََ ََ قُْوُل قَْوِه 

َ
، أ َِ َِكيْ

ْ
ِر اَ

ْ
َ َئ ِِ َوا ِمَن ا َُا

ُمْسِلِمْ،َ 
ْ
َُ  ال َغُفوُر الرِِحيْ

ْ
َو ال َُ  ُُ َِِّ ُُ اْيََْغِفُرو

ٍَْب فَ َُ ئ  ُّ  .ِمْن 

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh 
Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao địa 
vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán dương 
sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah tha thứ tội 
lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người Muslim. Cho 
nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật Ngài là Đấng vô 
cùng độ lượng vô cùng khoan dung. 
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Phần 2 

 ُِ ُِ َوال ِ َعَ ِّْحَساَِ ِ َِ  اََْمُد 
َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُِ ُِ َواْمَِنَاَِ ُ َعَ تَْوِهيِْق

َ
ُر ل

ْ
ك

 َُ ـٰ  ا ِّلَ
ِ
ُ  ُِ ِّال

َ
ََ ل �  َشِ

َ
ُُ ال ،  وَْحَد ُِ َِ

ْ
أ َِ ِ  ل

يْما  ِِ ُْ ُ َع
ُ
ُُ َورَُيول دُْد َْ ا  ِن ُ�َِمد 

َ
ْشَهُد أ

َ
 َوأ
 ُِ يْ
ََ َوَ�اَرَك َعلَ ُِ وََيلِ ِّ ا ََ  ، ُِ َواَِ َْ  ِر

َ
اِإ َِّ ُِ ُِ َوَمْن ا َِ

ِ
ُِ وَِخال وََعَ لِلِ َوِ�ْخَواَِ

ُْدُ  ِما َ�
َ
ُِْن، أ ُئ  َُْوِم ا

َ
َِّ ُِ َِ  َِرُِ وََيِن َُِسهِ

َ
 بِأ
ََ ُِ َواْ�ََ  :َياَر َعَ َ�ْهِة

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah về hậu đãi của Ngài, 
xin đội ơn Ngài về thành công và ân sủng của Ngài đã ban. Bề 
tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực nào mà chỉ có 
Ngài duy nhất vô đối tác, một câu tuyên thệ vĩ đại và xin 
chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Rasul của Ngài, Người đã 
kêu gọi nhân loại đến với sự hài lòng của Ngài. Cầu xin Allah 
ban bình an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người, 
cho bằng hữu của Người, cho thân tín của Người, cho những ai 
đi trên đường lối của Người, bám theo di huấn của Người và 
làm sống lại Sunnah của Người cho đến ngày tận thế, Amma 
Ba’d: 

Quí đạo hữu Muslim, người Muslim đối với bổn phận 
Salah được chia làm ba nhóm, 

 Nhóm thứ nhất: Nhóm người không quỳ lạy 
Allah dù là một Rak-at không ban ngày và cũng không ban 
đêm và nhóm này nhiều đáng kể.  

َن ﴿ ۡبُعاثُا َّ  ۡ ُُ ّّ َ
� �َِك  ٰ َٰ ْو

ُ
َ ِو  ُظ ََ  ََ َ

ِظيٖ�  ٤� َُ َِرِبِ  ٥ِ�َۡاٍ�  ُس َ ا َّ�  ُۡ ا ُت ََ  َۡ يَۡا
 �َ َِ َ�ٰلَ لۡ  6 - 4 :المطففين ﴾ ٦�
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Há bọn chúng lại nghĩ rằng: “Chúng sẽ không được phục 
sinh sống trở lại hay sao ?” * Vì ngày phán xét vĩ đại * 
Ngày mà toàn nhân loại phải đứng trình diện trước Đấng 
Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài. Al-Mutaffifeen: 4 - 6 
(chương 83). 

 Nhóm thứ hai: Họ cũng không thua kém gì 
nhóm người thứ nhất về số lượng, họ là nhóm người muốn 
hành lễ khi nào họ muốn, họ chỉ hành lễ sau khi ngủ thức dậy, 
sau khi ăn uống xong hoặc sau khi đã vui đùa xong tức họ chỉ 
hành lễ Salah mỗi lúc rãnh rỗi, có lẽ họ đã quên rằng Allah đã 
khuyến cáo: 

َصلَِِ� ﴿ َُ لِِلۡ ٞل  َن  ٤فََاۡد ُها ا ۡۡ َس ُِِ َ�أ َص  ِ َُ  ۡۡ ُه  َِ ِي َّ  )٤،٥: الماعون( ﴾ ٥�

Thật khốn khổ thay cho những người dâng lễ nguyện 
Salah * Chúng là những kẻ đã cố tình trì hoãn buổi lễ đến 
hết giờ. Al-Maa-u’n: 4 - 5 (Chương 107). 

Có lẽ những người lơ là bổn phận Salah đã quên hoặc 
không biết rằng Allah từng khuyến cáo: 

رِ ﴿ َِۡك  ِ َُ  ۡۡ َُ ُٰد َٰ ۡو
َ

َ  ٓ ََ ۡۡ َو ٰلُُ� �َ َۡ َ
َ  ۡۡ �ُُِ ََ أُلۡ  ْ ُناا ََ ا َِ َء ِي َّ � ا  َُ َو َ

� ٰ َٰ  ِ ََ ِۚ َو َّ �
َن  و لَۡ�ِٰ�ُ �  ُۡ ُه �َِك  ٰ َٰ ْو

ُ
َِك فَۡ َٰ ََ ۡل  َع َۡ  9: المنافقون  ﴾٩ََ

Này hỡi những người có đức tin, các ngươi đừng để tài sản 
và con cái các ngươi làm các ngươi sao lãng bổn phận hành 
lễ Salah bắt buộc. Và ai dám làm như thế thì đó chính là 
những kẻ thua thiệt. Al- Munaafiqoon: 9 (chương 63). 

Đối với loại người này, nếu họ là công nhân viên của 
công ty hay cơ quan nào đó thì họ sẽ rất quan tâm đến giờ giấc 
công việc, họ sẽ rất xem trọng qui định công ty và sẽ rất lo lắng 
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mỗi khi đến trể, do họ sợ sẽ bị đuổi việc nếu thường xuyên đến 
trể. Nhưng đối với giờ giấc hành lễ Salah thì họ lại lơ đễnh, 
thậm chí họ vốn không quan tâm nữa là khác, loại người này 
đáng bị rơi vào lời khuyến cáo của Nabi : 

ِخُرونَ  قَْومب  ََُزاُل  الَ ((
َ
َِ  َ�ََأ َُ ُُؤَ  َح َُ َر ُ  خئ َِ  ))ا

“Sẽ vẫn còn nhóm người luôn bê trể trong nghĩa vụ đến khi 
Allah chẳng thèm quan tâm đến họ.” Hadith do Muslim ghi 
số (1010). 

 Nhóm thứ ba: Số lượng nhóm người này rất ít 
so với tập thể họ trong khi tập thể họ có đến hàng trăm, hàng 
ngàn người, để chứng minh những gì vừa nói chúng ta hãy đến 
Masjid vào giờ Salah Al-Fajr thì sẽ thấy được rằng trong lúc 
hàng trăm, hàng ngàn người đang chìm trong nệm ấm chăn êm 
thì số lượng người ít ỏi đó lại từ bỏ tất cả để làm bổn phận của 
một nô lệ. Thế là chỉ hơn 4 giờ sáng họ đã tất bậc bước ra khỏi 
nhà trong khi ngoài đường hầu như không có xe cộ, không có 
người qua lại và hầu như các ngôi nhà đều tối om không một 
tiếng động. Bước vào Masjid chỉ thấy đa số là người già và 
một số ít thanh thiếu niên được Allah ban cho chỉ đạo đến tham 
gia Salah Al-Fajr. Nhưng chỉ một giờ sau Salah Al-Fajr thì 
ngoài đường lại đầy ắp người ta và xe cộ, họ rời khỏi nhà với 
nhiều mục đích khác nhau. Trong khi trước đó một tiếng đồng 
hồ người đại diện của Allah réo gọi: “Os so la tu khoi rum mi 
nan nawm” hành lễ Salah tốt hơn ngủ nhưng có rất nhiều 
người lại đáp rằng: “Ngủ tốt hơn hành lễ Salah”. Đến đây mỗi 
người trong chúng ta tự hỏi lòng mình là buổi lễ Salah Al-Fajr 
sáng nay mình đã hành lễ tại đâu và khi nào. 
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Người Muslim nào biết rằng hành động lười hành lễ 
Salah Al-Fajr và Salah Al-I’sha lại là bản tính của kẻ đạo đức 
giả, như được ghi trong bộ Saheeh Al-Bukhari số (554), Nabi 
 nói: 

َالةب  لَىَْس (( ََ  َْ َُْق
َ
ُمنَافِِق،َ  َعَ  أ

ْ
َفْةرِ  ِمنَ  ال

ْ
اِء، ال َِ ُِ

ْ
لَ  َولَوْ  َوال ُْ  ِهيِهَما َما ُمونَ َ�

َما َُ تَْو
َ َ
ا َولَوْ  أل  ))َحدْو 

“Không có lễ Salah nào nặng nề đối với nhóm người 
Munaafiq thực hiện nó bằng hai lễ Salah Al-Fajr và Salah 
Al-I’sha, và giá như bọn họ biết được giá trị của hai buổi lễ 
đó thế nào là họ đã đến tham dự cho dù phải bò bằng đầu 
gối.” 

Ngày nay, cộng đồng Muslim đã và đang bị vi rút đạo 
đức giả, ngụy Islam tấn công và khống chế bản tính họ, nên 
thấy rằng người Muslim diện đủ lý do để họ không đến Masjid 
hành lễ Salah tập thể hoặc họ chỉ hành lễ Salah khi đến Masjid 
còn ở bất cứ nơi nào khác thì không. Với bản tính đó tín đồ 
Muslim sẽ vẫn còn vi phạm tội lỗi, không tránh khỏi điều 
Haram, không tránh khỏi mọi điều mà Allah đã cấm cho đến 
khi nào họ làm tròn bổn phận năm buổi lễ Salah trong ngày 
đêm tại Masjid, bởi Allah đã khẳng định: 

رِ� ﴿ نَك َُ ۡ آءِ َو�َ َش ۡح ََ لۡ �  ِِ َُ  ٰ�َ َعۡن ّصلَٰاةَ  َ� ِّن   ٤٥: العنكبوت﴾ ِ

Quả thật, dâng lễ Salah sẽ ngăn cản việc làm tội lỗi, điều 
sàm bậy. Al-A’nkaboot: 45 (chương 29). 

Để muốn biết lễ nguyện Salah quan trọng thế nào đối 
với Allah thì chỉ cần một điều duy nhất sau đây là đã đủ chứng 
minh. Thấy rằng tất cả mọi giáo lý như Zakat, nhịn chay, Hajj. 
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. . đều được ban xuống cho Nabi  bằng trung gian Jibreel , 
riêng lễ nguyện Salah thì phải đích thân Nabi  lên tận bảy 
tầng trời để nhận lãnh, khoảng cách giữa Nabi  và Allah  
lúc nhận lãnh Salah rất gần giống như hai đầu của cây cung 
được giương ra hoặc gần hơn thế nữa. Đầu tiên Alalh sắc lệnh 
người Muslim phải hành lễ năm mươi lễ Salah trong ngày đêm 
rồi từ từ giảm còn mỗi năm lễ Salah nhưng ân phước vẫn là 
năm mươi lễ Salah. 

Chúng ta thường mang tâm trạng lo lắng về kinh tế gia 
đình, về bệnh tật nhưng lại không hề bận tâm đến việc rồi sẽ đi 
về đâu thiên đàng hay hỏa ngục sau khi rời giả từ cuộc sống 
tạm bợ này? Có một người đến gặp một người sùng đạo mà 
than van về cuộc sống khó khăn thì người ngoan đạo này nói: 
“Xin thề với Allah, tôi không hề bận tâm đến điều đó, cho dù 
hạt gạo lên giá bằng một đồng tiền vàng thì tôi cũng sẽ tôn thờ 
Allah giống như Ngài đã ra lệnh tôi, chắc chắn Ngài sẽ cung 
cấp cho tôi giống như Ngài đã hứa với tôi.”  

ِن ﴿ ُدو َّ ِ�َۡعُب ِ ِ ََ س ِ
ۡۡ ِّ َو� ِ

ِۡ � ۡتُ   ا َللَ ََ ن  ٥َو
َ

َ ُد  رِد
ُ
َ آ  ََ ٖق َو ِۡز ِ ِر ِ َِ  ۡ ُُ َِۡن ُد  رِد

ُ
َ آ  ََ

ِن  ا َُ ۡطعِ تُِ�  ٥َُ ََ ۡ َ� ُتّاةِ  لۡ � و  َُ ّزاُق  �َّر ُهَا   َ َّ � ِّن   ٥۸ - ٥٦: الذاريات  ﴾٥ِ

Và TA (Allah) đã không tạo hóa ra loài Jin và loài 
người ngoại trừ là để chúng tôn thờ riêng TA * TA 
không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không đòi hỏi 
chúng phải nuôi TA * Chính Allah là Ðấng cấp dưỡng 
(cho tất cả), Đấng có quyền lực, Đấng rất hùng mạnh. 
Al-Zariyat: 56 – 58 (chương 51). 

Để có được cuộc sống hạnh phúc, gia đình sung túc 
mỗi người đàn ông cần phải nhắc nhở vợ con và những ai dưới 
quyền về bổn phận Salah, 
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﴿ ۖ ا َُ لَۡي َُ  ۡ�ِ ۡصَط ِ َو� ّصلَٰاة ۡهلََك بِلَ
َ

َ ۡر  ُُ ۡ
ِۡزقٗ  َٔ ََ سَۡ�   َوَ ُة لَُك ر ٰتَِب �َ لۡ ۗ َو� ُزقَُك ۡر َِ ُِ ۡ َّ  ۖ ا

ۡتَاٰى   )١٣٢: طُ ( ﴾١َِلّت

Và hãy ra lệnh người nhà của Ngươi dâng lễ nguyện Salah 
và nhẫn nại kêu gọi họ hành lễ. TA không đòi hỏi ở Ngươi 
bổng lộc mà chính TA mới là Đấng ban cấp bổng lộc cho 
Ngươi. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ dành cho ai biết kính sợ 
Allah và ngoan đạo. Taaha: 132 (chương 20). 

Thân hữu Muslim, ngày nay nếu như ai đó được lời 
mời trịnh trọng của một vị vua hoặc tổng thống nào đó thì chắc 
người đó sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội đó, chắc rằng y sẽ 
chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp gỡ đó và đôi khi lại đến điểm hẹn 
từ rất sớm nữa là đàng khác. Trong khi đó Đấng Chúa Tể của 
tất cả vì vua, Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài mời 
gọi người Muslim năm lần trong ngày đêm “Hay ya a’ los so 
laah, hay ya a’ lal fa laah” và Ngài hứa hẹn sẽ ban cho thiên 
đàng vĩnh cữu, một nơi chưa từng có một con mắt nào nhìn 
thấy, chưa từng một đôi tai nghe thấy và cũng chưa từng một 
con tim nào của con người có thể tưởng tượng được vẽ lộng 
lẫy tráng lệ của thiên đàng được dành sẵn cho người ngoan 
đạo. Vậy mà vẫn còn rất nhiều người tỏ ra hững hờ với lời mời 
gọi đó, đâu là tình thương dành cho Allah; đâu là sợi dây kết 
nối giữa nô lệ với Chủ Nhân; đâu là biểu hiệu của tôn giáo 
Islam; đâu là một người Muslim mà họ đã từng xưng ? 

ُدِوِ َو��َصاِل ﴿ لُۡغ ا بِل َُ �ِي ۥ  ُ�َ ُِح  َُسِب ۥ � ُه َُ �ۡس ا  َُ �ِي َر  ۡذَك َع َوُد ۡرَ� ن أُ
َ

َ  ُ َّ � َِن  َ
َ

َ ُ�ُياٍت   ِِ
َكٰاةِ  ٣ َّ َ�  ِ آء �يَت  ِ ّصلَٰاة َ�  ِۡ ا �قَ  ِ َّ � رِ  َِۡك  ِ َُ ٌع  َ�ۡي  ََ ٞ َو َٰرة ۡۡ أَِر ُِ ُِي َّ أُلۡ اٞل  َٞ ِ ر
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 َٗ َن يَۡا افُا تَ َ�َ َعَت ُٰر ا  �َ بۡ
َ
�ۡ ُۡتلُاُب َو� �ل  ِ �ِيه لُااْ  ٣لُّب  َِ َُ ا  ََ  َِ َس ۡح

َ
َ  ُ َّ �  ُۡ ُُ ََِد ۡج َ�ِ

اٖب  َس ۡ�ِ ِح َِغ آُء ب ََش � ِ ََ ُزُق  ۡر ُ يَ َّ ۗۗ َو� ِ ِه ل ۡۡ ِِ فَ َِ ُهۡ  َد َِد 38 - ۳٦: النور ﴾٣ َوَد

Trong các ngôi nhà của Allah (tức trong các Masjid), Ngài 
cho phép những người đàn ông lớn tiếng tụng niệm các Đại 
Danh của Ngài, tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi chiều 
* Những người đàn ông đó không hề bị việc thương mại và 
mua bán làm sao lãng việc tụng niệm Allah, đứng hành lễ 
Salah và xuất Zakat bắt buộc, bởi họ lo sợ về nỗi kinh 
hoàng của ngày (tận thế) làm cho mọi con tim và mọi cặp 
mắt bị hoảng loạn * Những người này, họ sẽ được Allah 
ban thưởng trọng hậu hơn việc mà họ đã từng làm (ở trần 
gian) và họ sẽ gia tăng thêm thiên lộc nơi Ngài, bởi Allah 
muốn ban phát cho ai tùy ý vô lượng định. Al-Noor: 36 - 
38 (chương 24). 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an và 
phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của Allah 
phán truyền: 

ـ﴿ ِي َّ � ا  ـ َُ َو َ
� ٰ َٰ  ۚ ِ ِ ِِ َّ�  َ�َ َن  َصلوا ۥ يُ ُه �َِكَت َكٰ ََ َ َو َّ � ِّن  هِ ِ ـ لَۡي َُ  ْ ـلواا َص  ْ ـاا ُن ََ ا َِ َء

ا  ًَ َۡسلِي ااْ � َُ ِ  ٥٦: األحزاب ﴾٥َوَسلِ

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu 
xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. Al-
Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 
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ِّ ا(( ََ ِ َواِحَدة   َ ََ  ِّ ََ ا ُِ َمْن   ِْ ُِ َع يْ
 )) َعلَ

“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

مَ  ،دٍ ـُ�َمِ  للِ  ىـوََعلَ  دٍ ـُ�َمِ  ىـَعلَ  ْئ ـََ  َِ ـاللِهُ  َُ ـََ  اـََ ي ىـَعلَ  لِيْ َِ  ََ ـِّبَْرا

ي للِ  ىـوََعلَ  َِ ََ  ،ََ ـِّبَْرا ي َِِّ ي دب ـَةِ  ـَ�ِ
 للِ  ىـوََعلَ  دٍ ـُ�َمِ  ىـَعلَ  بَاِركْ  َِ ـاللِهُ  .دب

مَ  ،دٍ ـُ�َمِ  َُ  اـََ
ْ
َِي ىـَعلَ  بَاَرث ي للِ  ىـوََعلَ  ََ ـِّبَْرا َِ ََ  ،ََ ـِّبَْرا ي ِميدب ـحَ  َِِّ  ـَ�ِ

 دب

Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho 
Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng 
Tối Cao và Rộng Lượng. 


