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Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính
dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ.
Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản
thân và trong mọi việc làm của chúng tôi. Ai đã được Allah dẫn
dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị Allah bỏ mặc sẽ không
bao giờ tìm được đâu chân lý. 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, và chứng nhận rằng Muhammad là
bề tôi, là Thiên Sứ, là Rosul và là Nabi của Ngài.
Anh chị em đạo hữu thân mến,
Hãy kính sợ Allah thật lòng và biết rằng Allah luôn quan
sát mọi người dù các bạn đang ở đâu hay làm gì.
Các đồng đạo thân thương,
Allah liên tiếp ban hết hồng phúc này đến ân phước khác
cho bầy tôi của Ngài cả ngày lẫn đêm. Với những hồng phúc đó
Ngài đã và đang dùng để ban thưởng cho bất cứ người nào Ngài
muốn và cấm không cho hưởng thụ với bất cứ kẻ nào Ngài muốn,
đó chính là sự sáng suốt và công bằng của Ngài, ai nếm được hồng
phúc đó sẽ là người hạnh phúc bất tận và ai bị cấm hưởng quả là
một sự thua thiệt tủi nhục. Đúng vậy, chỉ Allah duy nhất muốn lựa
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chọn bất cứ ai tùy thích như Ngài đã quyết định trong Qur’an với
lời phán:

َ

ّ

٥٠ : ﺍﻟﻘﻠﻢZ٥ �ِم نَِ ٱل�َٰلِح

ٱج َ َ ُ ه ۥ ج ع لَه
ََُ ۥ
َ[ ۡت�ٰهُ رَ�ُّ ف

Sự lựa chọn và ban cho người nào ngoan đạo đức hạnh là do
Thượng Đế (Allah duy nhất) quyết định. Al-Qolam: 50
(chương 68). Không ai sẽ được ban cho ân phúc đó ngoại trừ
người nào được Allah thương yêu. Hồng phúc đó không thể đánh
đổi được bằng giống nòi như Ngài đã cấm không ban cho Abu
Lahb - một người Quraish thuộc dòng tộc nổi tiếng - nhưng lại ban
cho Bilaal - một nô lệ da đen người Habashah (Ethiopia) -. Ân
phúc đó cũng không thể đánh đổi bằng tiền bạc tài sản như Allah
đã cấm không ban cho Qorun - một người sở hữu rất nhiều kho
tàng - nhưng Ngài lại ban cho Abu Huroiroh - (một người Yemen)
nghèo khổ đói rách sống đầu đường xó chợ - và lại càng không thể
đánh đổi bằng quyền lực như Allah đã cấm Fir-aun bắt y muôn đời
ở hỏa ngục trong khi đó lại ban cho một nữ nô lệ nhỏ nhắn khi
được Nabi  hỏi bà:

ُ ))أَ ْ� َﻦ
((اﷲ ؟

“Allah ở đâu ?” thì bà đáp: Allah ngự trị ở trên trời. Thế là bà
được tự do thoát khỏi kiếp nô lệ.
Bởi sự trọng đại của ân phúc nên Allah chỉ dành cho riêng
Ngài, như đã phán:

ٓ َ
َ ّ
َّ
َ ك َ� َ� ۡهدِي َم أَحۡ َببۡ َت
ِ�ٰ�َو
َ[ِن
٥٦ : ﺍﻟﻘﺼﺺZۚ نَّ ٱ�َ َ� ۡهدِي َمن �َشا ُء

Chắc chắn rằng Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn
được ai mà Ngươi thương yêu đi theo đúng Chính Ðạo nhưng
Allah lại muốn dẫn dắt bất cứ ai (theo chính đạo) tùy ý Ngài.
4

Al-Qosos: 56 (Chương 28), vì lẽ đó mà Allah đã ban từ trời xuống
rất nhiều Kinh Sách để hướng dẫn loài người, như đã phán:

ۡ َ َٰ َ ّ
َ
َ َ ُ َۡ َ َ َ ٱل
ّ ِّ  مِن َ�بۡ ُل ُه ٗدى٣ يل
ل
ِ َلن
٣ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZۗنزل ف ۡرقان
اس وأ
�
ِ �ٱ
ِ [َأَنزََ ٱ�َوۡرٮة و
٤-

Và Allah đã mặc khải xuống (trần gian) Kinh Al-Tâuroh
(Kinh Cựu Ước), Kinh Al-Injil (Kinh Tân Ước) * Những Kinh
Sách này được mặc khải trước (Ngươi Muhammad) nhằm chỉ
đạo nhân loại đến với (chân lý) và sau đó Ngài mặc khải tiếp
Thiên Kinh Qur’an. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 3 - 4).
Ân phúc của Allah là lẽ sống của loài người, biết được
tầm quan trọng đó nên những vị Rosul trước Rosul Muhammad ,
họ luôn cầu xin Allah ân phúc đó như được kể trong Qur’an,
Rosul Yusuf  thưa:

�
ّ
ّ
َ ِقۡ�ِ بِٱل�َٰلِح
َۡ �َ[َوَفَ ِ� ُم ۡسل ِٗم و
١٠١ : ﻳﻮﺳﻒZ ١ �ِ

(Lạy Thượng Đế) hãy ban cho bề tôi chết là một người
Muslim tin tưởng và ban bề tôi được hội tựu với nhóm người
đức hạnh, ngoan đạo. (Chương 12 Yusuf, câu 101).
Rosul Sulayman  thì thưa:

َ َ ۡ َ َۡ
َ َ
١٩ : ﺍﻟﻨﻤﻞZ ُ[ َوأن أ� َمل �ٰل ِٗحا ت ۡرضٮٰه

(Lạy Thượng Đế) xin hãy ban cho bề tôi chỉ làm việc đức
hạnh, ngoan đạo để được Ngài hài lòng Al-Naml: 19 (chương
27).
Ngoài ra Allah còn ra lệnh cho tất cả các vị Rosul phải
chuyên tâm làm việc đức hạnh để có cơ hội hưởng ân phúc với lời
phán:
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ً

َ ْ ُ ۡ

َ

ْ ُُ ُ

�

ّ َِ�َُّا ٱلرُّ ُسل �وا ن
ٰ ه
َ [
٥١ : ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥZۖت َوٱ� َملوا �ٰل ِحا
ِ ٰ�ِ ٱلطَ ّي
Hỡi các vị Rosul, hãy ăn uống những thực phẩm sạch sẽ, tốt
lành và hãy chuyên tâm làm việc việc đức hạnh, ngoan đạo.
Al-Mụminun: 51 (chương 23). Không chỉ cầu xin cho bản thân
mình mà các vị Rosul còn cầu xin Allah ban cho con cháu dòng
dõi của mình sau này cũng được hưỡng ân phúc, như Allah đã kể
về lời cầu xin của Rosul Ibrohim  rằng:

ّ
 هَب
َ  ٱل�َٰلِح
١٠٠ : ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕZ ١ �ِ
َِ[َب ِّ ۡ �ِ م ن
Lạy Thượng Đế bề tôi, xin hãy ban con cháu dòng dõi bề tôi
sau này là những người đức hạnh ngoan đạo. Al-Soffaat: 100
(chương 37).
Còn Rosul Zakkariya thì thưa:

ٓ
ٗ ِ
٣٨ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ٣ ُِنكَ ذُرّ� َّة يِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱ�ُّ َ�ء
َّ� [بِّ هَبۡ �ِ مِن
Lạy Thượng Đế bề tôi, xin hãy ban cho dòng giống của bề tôi
được tốt đẹp, an lành. Bởi chắc chắn Ngài luôn nghe thấy lời
cầu xin của bề tôi. Ali I'mron: 38 (chương 3).
Allah không bỏ sót việc giáo dục người có đức tin lời cầu
xin để được trở thành người đức hạnh và lời cầu xin đó được mỗi
người có đức tin cầu xin ít nhất mười bảy lần trong ngày đêm:

٦ :ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ

ۡۡ َ ّ َ َ ٱل
ٱلص�ٰط
ِ [هدِنا

Z٦ ُمس َۡتق َِيم

Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con đường chính
đạo. Al-Fatihah: 6 (chương 1).

Allah dạy rằng tuổi đời hành đạo tốt nhất là ở độ tuổi
thanh niên bởi họ sẽ được Ngài che mát vào một ngày mà không
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có bóng mát nào ngoài bóng mát của Allah còn riêng phụ nữ,
người phụ nữ tốt đẹp nhất là người phụ nữ ngoan đạo như Nabi
Muhammad  đã nói ở Hadith sau:

َﻲ
َ َ ْ َ َ ِّتِ اﺪﻟ
َ ـﺪ
َ : ِ
ّ  ﻗَ َﺎل ّﻲﺒ: ﻗَ َﺎل َ� ْﻦ ﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة
((اك
ﻳﻦ ﺗﺮِ �ـﺖ ﻳ
ا
ﺎﻇْﻔ
...
)
)
ﻪ
ﻓﻴ
و
ِ
ََﺮْ ﺑِﺬ
ِ
ِ
ِ
ُ
.واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: có đoạn “... Hãy lựa
chọn phụ nữ ngoan đạo (mà cưới) cho dù cô ta có nghèo xơ
xác.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Và con người không thể nào thoát được kiếp nạn trừ phi
phải là người ngoan đạo và kêu gọi các tín đồ khác đồng ngoan
đạo, Allah phán:

ُ ۡ َ ۡ ُ ٰ َ ُنَ رَ�ُّ َ ُ ۡ َ ٱلۡق
َ
١١٧ : ﻫﻮﺩZ١ ى بِظل ٖ� َوأهل َها ُم ۡصل ُِحون
[َمَا �َ ك ِ�هل ِك ر

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) không bao giờ tàn
nhẫn hủy hoại một xóm làng nào đó trong lúc dân chúng của
nó lại là những người đức hạnh ngoan đạo. Hud: 117 (chương
11). Và một trong những lý do mà Allah phục sinh con người sau
khi chết là để ban thưởng cho những người đức hạnh ngoan đạo
bằng những gì họ đã làm lúc ở trần gian, Allah phán:

ّ
َ َ��َِجۡزِيَ ٱ
ِين
ٌ َ�ِي� َو َع َذ
اب
ٖ

ا
ۡ ٗ َ ۡ ُ�َُ َ ع
ِ حَقًّۚ إَِّهُۥ �َبۡ َد ُؤا ْ َۡلۡقَ �ُمَّ يُعِيدُه ُۥ
ِيعاۖ َوع َد ٱ
� ۡج م
ن
ِ [إِ�ۡهِ مر
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ َ
ٞ �
ۡاب مّ ِن
َ
َ �فرُوا ل ُه ۡم
امَنُواْ وَعمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ بِ ٱلۡقِسۡط �ِ وَٱ�َِين
َ
َ ُ ۡ�َ ْ َُ َ ن
٤ : ﻳﻮﻧﺲZ٤ أ ِ� ُم ۢ بِما � وا ي فرُون

Rồi tất cả nhân loại phải trở về trình diện trước Ngài, ngày
giờ ấn định của Allah là sự thật, là chân lý. Bởi Ngài là Đấng
tạo hóa ra tất cả vạn vật, sau đó chúng phải trở về trình diện
với Ngài để Ngài ban thưởng cho những ai ngoan đạo làm việc
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thiện đó là công lý, còn đối với những kẻ phủ nhận (Allah)
chúng được chiêu đãi bằng nước sôi hôi thối, bẩn thỉu và phải
chịu hành phạt đau đớn khủng khiếp bởi những hành động
ngông cuồng của chúng đã phủ nhận (Allah). Yunus: 4
(chương 10).
Lời nói đầu tiên của người được bước vào thiên đàng là:
tạ ơn hồng phúc của Allah – Đấng Vinh Quang – đã hướng dẫn họ
đến với chân lý, lời tạ ơn đó được nhắc trong Qur’an với câu:

َ
ُ ّ ـذَا وَمـا كُنَّـا �َِهۡتَـدِيَ لَـوۡ�َٓ أَنۡ هَـ دَٮٰن
َ َٰ�َِقَالُواْ ٱ�ۡمۡـ دُ �َِ ّ ِ ٱِي هَـدَٮٰنَا ل
Z َۖ�َا ٱ
[

٤٣ :ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

(Và những người được vào thiên đàng đồng) nói:
“Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã hướng dẫn chúng tôi
được như thế này, và chúng tôi sẽ không được đến với chân lý
nếu như Allah không hướng dẫn chúng tôi.” Al-A'raaf: 43
(chương 7).
Đối với Allah người tốt nhất, được trọng dụng nhất là
người ngoan đạo, người đức hạnh và chính Allah đã khẳng định
điều này với câu kinh:

ْ ُ َ َ ْ ُّ َ َ َن
�ۡ �
َ ْأُو
٧ : ﺍﻟﺒﻴﻨﺔZ٧ َِ َّة
�ِ [نَّ ٱ�َِين ءام وا وع ِملوا ٱّٰلِ�َٰتِ � ٰ�ِٓكَ هُمۡ خَُۡ ٱل

Chắc chắn những người có đức tin và ngoan đạo làm việc
thiện, họ là những người tốt đẹp nhất. Al-Baiyinah: 7 (chương
98), bởi những người này là tạo vật tốt đẹp nhất trong vạn vật,
chưa dừng lại đây những người ngoan đạo còn được Thiên Thần
cầu xin Allah rằng:

ۡ
َ
َ
َ ُ ّّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َنۡ َ ۡ َ ُ َ ب
حون ِ�َ ۡم ِد َر�ّ ِ ِه ۡم وَ�ُؤ ِۡمنُون بِهِۦ َو�َس َۡتغفِرُون
ِ [�َِين � ِملون ٱلۡعرش وم حو�ُۥ �س
ْ
َ َ�ِّ
٧ : ﻏﺎﻓﺮZ ِين َءامَنُ ۖوا
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Những vị Thiên Thần khuân vác ngai vương (của Allah) và
những Thiên Thần xung quanh Ngài luôn ca tụng tán dương
Thượng Đế (Allah) của họ, họ một lòng tin tưởng nơi Ngài và
họ luôn cầu xin tha thứ tội cho những người có đức tin.
Ghofir: 7 (chương 40). Và mỗi người hành lễ Solah đều cầu xin
trong lúc Al-Tashahhud ban cho mỗi người ngoan đạo được bình
an trước mọi điều xấu xa không ưa thích với lời nói:

َ ْ  ﻋِﺒَﺎدِ اﷲِ الﺼَّﺎﺤﻟ
َ َ))ﻼَمُ ﻋ َﻠَﻴْﻨَﺎ و
((�
َﻰﻠﻋ
ِِ

“Cầu xin Allah ban bình an cho chúng tôi và cho toàn thể bầy tôi
ngoan đạo đức hạnh củaَ Ngài.” Nabi  bảo:

ْ
َ َ
َ ا ﻗ
ّ ِﻓ
. الﺴَ َﻤﺎ ِء َواﻷ ْر ِض(( واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
َُّﺎلَﻬَﺎ أﺻَﺎﺑَﺖْ ﻞﻛ
))ذ
 �َﺒْﺪٍ �ِِ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﻲ

“Một khi ai nói lời Al-Tashahhud ở này thì Allah ban sự bình
an cho tất cả mỗi bề tôi ngoan đạo đức hạnh của Ngài từ trời
xuống dưới đất.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Allah luôn quản lý, kiểm soát hành động của ngoan đạo
làm việc thiện rồi Ngài ban cho họ tình yêu thương ở trên trời lẫn
dưới đất từ đó họ có được cuộc sống hạnh phúc tốt lành, bổng lộc
của họ được Allah ban cho vô số, không dứt và Ngài luôn thương
sót và đóai hoài đến họ, Allah phán:

ََۡ

َ
ۡ ُ ُّ�َّا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ وَعمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ �َيُدۡخِلُهُمۡ ر
َ
[م

٢١ : ﺍﻟﺠﺎﺛﻴﺔZ هم ِ� ر�تِهِۚۦ

Đối với những người tin tưởng và ngoan đạo làm việc thiện sẽ
được Allah ban cho họ sống trong lòng thương sót, lượng thứ
và bao dung của Ngài. Al-Jathiyah: 30 (chương 45). Sự ngoan
đạo còn được lưu truyền lại cho con cháu sau này, Allah phán:

َ ُ َ َ َ
٨٢ : ﺍﻟﻜﻬﻒZ [ َو�ن �بُوه َما �ٰل ِٗحا

Trước kia, cha của hai chúng nó là người ngoan đạo đức
hạnh. Al-Kahf: 82 (chương 18). Ngược lại, cha mẹ sẽ được
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hưởng lời cầu xin của những đứa con ngoan đạo như được nhắc ở
Hadith sau:

ّ
َ َ
َ ُ َ ّ َﻦْ أَﻰ ُ ْ َ َن
َْ ُ ْ
َ َ َ
َاﻹ� َﺴﺎن ا�ﻘ َﻄ َﻊ َﻨْـﻪُ �َﻤَﻠُـﻪُ إِﻻ
ِ  َ رﺳﻮل ا ِﺑ ﻫ َﺮ� َﺮة
ِ  ))إِذا ﻣﺎت: ﻗﺎل ﷲ
ْ ﺛَﻼَﺛ ﺔ
ٍَ إِﻻَّ ﻣِﻦْ ﺻَﺪ َﻗﺔٍ ﺟَﺎرِ�َﺔٍ أَوْ ﻋِﻠْﻢٍ ﻳُنْﺘَﻔ
َ
َُ
.ﻊُ ﺑِﻪِ أَوْ وَﺪﻟٍَ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻪﻟ(( رواه مﺴﻠﻢ
َ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: “Một khi con người
chết thì tất cả mọi hoạt động (ở trần gian) của y bị chấm dứt,
chỉ ngoại trừ ba điều: đồng tiền (Halal) đã dùng làm từ thiện
(như xây dựng Masjid, cầu đường...) hoặc kiến thức (Islam)
hữu ích để lại cho đời hoặc đứa con ngoan đạo cầu xin cho y.”
Hadith do Muslim ghi lại.
Chưa hết, người ngoan đạo đức hạnh còn được hứa hẹn
được tha thứ tội lỗi, được ban thưởng trọng hậu và được hưởng
những vườn thiên đàng bên dưới có dòng sông chảy như được
nhắc ở Hadith sau:

ُ َُ َ َ َ َ
َ ُ َﻦْ أَﻰ
َ الﺼَّـﺎﺤﻟ
ُ  ))ﻗَ َﺎل ا: ﻮل اﷲ
�
 ﻗﺎل رﺳ: ﻗﺎل ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
ِِ
  ﻋْﺪَدْتُ ﻟِﻌِﺒَﺎدِى ﷲ
ِ
َ
َ
َ َ  ﻗَﻠْﺐ ﺮ
َ َ َ ر
.ﺸ(( واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ٍ َ� ِ َ وَﻻَ ﺧﻄَﺮَ ﻰﻠﻋ،ْ وَﻻَ أُذُنَ ﺳﻤِﻌَﺖ،ْ ﻻَ ��ْ أَت

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: “Allah – Đấng Hùng
Mạnh & Tối Cao – phán rằng: TA đã chuẩn bị sẵn cho những
bề tôi ngoan đạo đức hạnh của TA phần thưởng mà chưa con
mắt nào từng nhìn thấy, chưa lỗ tai nào từng nghe và cũng
chưa có con tim nào nghĩ đến (hay tưởng tượng ra).” Hadith do
Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Anh chị em Muslim thân mến,
Hãy cố bám lấy tôn giáo Islam, bởi đây cũng là mệnh
lệnh và lời khuyên của Allah căn dặn vị Thiên Sứ thân yêu của
Ngài:
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َ
َ ُّۖ إِنَّكَ �َٰ صِ�َٰطٖ م
َ  إِ�َۡك
٤٣ : ﺍﻟﺰﺧﺮﻑZ ٤ �ِي
َِ�[سۡتَمۡسِكۡ بِٱ�َِّيٓ أُو
ٖ سۡتق
(Hỡi Muhammad) hãy bám lấy vào lời thiên khải mà TA đã
mặc khải cho Ngươi. Chắc chắn rằng Ngươi đang ở trên con
đường chính đạo. (Chương 43 Al-Zukhruf, câu 43), chúng ta cần
phải bám chặt lấy cái phao cứu mạng có một không hai này, bởi
chúng ta đang sống trong thời đại có vô số cám dỗ tác động vào
lòng con người, đặc biệt là làm cho những người Muslim đang mơ
hồ về tôn giáo, trở nên nghi ngờ hơn về chính tôn giáo của mình.
Nhiệm vụ của những ai được Allah ban cho hồng phúc là
có được niềm tin vững chắc về Allah, hiểu rõ về Ngài thì hãy kêu
gọi phân tích cho những anh em Muslim khác để cùng nhau hưởng
phước vĩ đại này và điều quan trọng nhất là kêu gọi mọi người đến
với tính Tâuhid (tính thuần nhất Allah – Đấng Vinh Quang) bởi
một bề tôi Muslim không thể trở thành người ngoan đạo đức hạnh
đến khi triệt để thuần phục Allah duy nhất như được nhắc ở Hadith
sau:

َﻦْ أَﻰ
َ
َ ََ
ٌ َ
َ َ َ ْ َْ ّ
ّ  ﻞَ اﻨﻟَّﻲﺒ: ﻗَ َﺎل ﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة
ﻳﻤـﺎن
ِ  َىُ اﻷ�ﻤﺎ ِل أﺐّ إِﻰﻟ ا: ِ
ِ ))إ:ﷲ ؟ �ﻘـﺎل
ِ
ُ
.ﷲ(( واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ ﺑِﺎ

Ông Abu Huroiroh  kể: có người hỏi Rosul : việc làm nào
được Allah thương yêu nhất? Rosul  đáp: “Niềm tin vào Allah
duy nhất.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Việc quản lý chăm sóc Masjid là bằng cách hành lễ Solah,
xướng đọc Thiên Kinh Qur’an, tán dương tụng niệm Allah thật
nhiều, thường xuyên học hỏi trao dồi kiến thức Islam, bởi tất cả sẽ
trợ giúp con người gần hơn với sự chỉ đạo chân lý, như Allah phán
về sự việc:
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َ
َ َ َ ّ
ّ
ّ
ٰ َ [ ِ � َّ َما َ�عۡ ُم ُر َم
� ٱلصَـل ٰوة َو َءا
َج َد �َِ مَنۡ َء َام َن ِـٱ�َِ َٱ�ۡـوۡمِ ٱ�خِـرِ وَأَقَـام
ِ �
َ
ّ َ َ َ  إ
َ
َ ك أَن يَ�ُ ونُوا ْ م َِن ٱلۡ ُم
َ هۡتد
ٓ�َ �َّ ٱ�ََّۖ �َع
َِ لزَك ٰوة َول ۡم
١٨ : ﺍﻟﺘﻮﺑﺔZ ١ ِين
ِ �َٰٓ�ْٰ أُو
Thực ra, người đứng ra chăm sóc và bảo quản các Masjid của
Allah là người tin tưởng Allah, tin vào ngày phán xét cuối
cùng, đứng hành lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc và không sợ
hãy bất cứ ai ngoại trừ kính sợ Allah. Đối với những người
như thế tin rằng họ sẽ là những người được hướng dẫn đến
chính đạo. Al-Tâubah: 18 (chương 9).
Trong những lý do đưa con người đến được sự hướng dẫn
đó là cầu xin Allah – Đấng Vinh Quang – bởi cầu xin là lý do
mạnh nhất để được hướng dẫn, thứ hai kết bạn với những người
ngoạn đạo để giúp đỡ trong việc hành đạo, thứ ba đọc tiểu sử các
vị Nabi Rosul để huấn luyện con tim biết nghĩ về ngày sau, và một
khi ai bám lấy tôn giáo Islam chắc chắn sẽ được Allah ban thêm
cho sự hướng dẫn và lòng biết kính sợ, Allah phán:
١٧ :ﻣﺤﻤﺪ

َۡق
َ
ُٗ ُ َ ْ َ َ ّ
Z ١ ٱهۡت َدوۡ ا َزاده ۡم هدى َو َءاتٮ ٰ ُه ۡم � َوٮ ٰ ُه ۡم
[َٱ�َِين

Những ai tìm kiếm sự hướng dẫn sẽ được Allah ban cho họ sự
chỉ đạo và lòng biết kính sợ. Muhammad: 17 (chương 47).
Một việc làm đức hạnh được Allah chấp nhận phải hội tụ
đủ hai điều kiện sau:
1- Triệt để thành tâm vì Allah.
2- Phù hợp với sự truyền đạt của Nabi Muhammad .
Đây chính là đường lối mà những vị Sohabah (bằng hữu
của Nabi ) trước kia và những thế hệ Tabi-i’n, giới Ulama học
giả Islam sau họ đã bám lấy với bằng chứng như sau:
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ًَ ْ َ َ َ َ ﻼ
ُ َُ َ َ ْ َ َ
َ َ َ
ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َِّ ْ ٌم
 ))ﻣـﻦ ﻋﻤِ ـﻞ �ﻤـ: ﷲ
ِ �ﻦ الﻤﺆ ِﻣ ِﻨ� �ﺒ ِﺪ ا
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا: ﻗﺎﻟﺖ ﷲ ﻋ�ِﺸﺔ
ّ
َيْﺲ
.(١٧١٨ ،١٧) َ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬُﻮَ رَدٌ(( وراه مﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ
Mẹ của những người có đức tin Um Abdullah bà Ayshah  thuật
lại lời Nabi : “Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc
làm đó của y bị trả lại.” Hadith do Muslim ghi lại Hadith số 17 và
1718.
Ai hành đạo mà không thành tâm vì Allah và không đúng,
không phù hợp với sự chỉ dẫn của Rosul  thì việc làm đó trở
thành công dã tràng, bởi một người Muslim khi đã yêu thương
Allah thì chỉ muốn hành đạo dành riêng vì Ngài và khi đã yêu
thương Rosul Muhammad  thì chỉ muốn bắt chước theo, noi theo
sự chỉ dẫn của Người giống như Allah đã phán trong Qur’an:

َ
ُّ
�َونَ ٱ�َّ ف َ ـٱتَّبِعُو�ِ �ُۡبِـبۡ�ُمُ ٱ�َُّ و
َ�َغۡفِـرۡ لَ�ُـمۡ ذُنُـو�َ�ُمۡۚ وَٱ
ُّ[إِن كُنتُمۡ �ُِب
ٞ  َّحَٞ� ُفور
٣١ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ٣ ِيم
Hãy bảo họ (Muhammad!), nếu các người thực sự yêu thương
Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được Allah yêu thương và tha
tội cho các người.” Ali I'mron: 31 (chương 3).
Để có được một xã hội lành mạnh dân chủ văn minh thì
mỗi cá thể nam lẫn nữ phải bám lấy tôn giáo của Allah và sự
ngoan đạo đức hạnh của một phụ nữ Muslim được thể hiện bằng
cách ăn mặc che kín toàn thân, ngoài ra đây cũng là sự hành đạo
mà cô ta thể hiện vì Thượng Đế của mình – Đấng Vinh Quang,
trong Qur’an Allah giáo huấn phụ nữ cách nói năng là phải:

ّ َ َ َۡ َ َط
ٗۡ َ َ َُ ٞ َ َ
ٗ
َ
َۡ ََ
َ � َض
Z٣ ـو�مَّعۡ رُوفـا
ـع ٱَِي ِ� قلۡبِـهِۦ مـرض وقلۡـن ق
�[ف
عۡن بِـٱلۡقو ِۡل �ي م

٣٢ :ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
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Các cô chớ có nói chuyện ẻo lả nũng nịu (trước mặt đàn ông
lạ) kẻo lời lẽ đó khuấy động đến những con tim mang chứng
bệnh (dục dâm rồi chúng giở chứng dâm tà) mà các cô hãy nói
năng thật đoan trang lịch thiệp. Al-Ahzaab: 32 (chương 33).
Về cách đi đứng thì Allah bảo rằng:

َ ِۡ�َ[�َ ي
٣١ : ﺍﻟﻨﻮﺭZ َّۚ �ۡن بِأَرۡجُلِه ِنَّ �ُِعۡلَمَ مَا �ُۡفِ�َ مِن زِ�نَتِهِن

... và các cô chớ đi đứng gây tiếng động để mọi người chú ý
đến sắc đẹp được che dấu phía trong... Al-Nur: 31 (chương 24).

Ngoài ra, Allah còn hạ lệnh phụ nữ không được phô bày
những sắc đẹp vốn được giấu kín với lời phán:

َ
َ ِۡ�َۡ�[
٣١ : ﺍﻟﻨﻮﺭZَّۖ مُرِهنَّ �َٰ جُيُو�ِهِن
ِ ُِ� �ۡن

... Hãy ăn mặc kín đáo toàn thân... Al-Nur: 31 (chương 24).

Còn về phía nam giới cấm họ chiêm ngưỡng hình thể phụ
nữ với lời phán:

َ َ ِۡ لۡمُؤۡم نِ�َ �َغُضُّ ْ ن
َ ُبۡ�ٰره ِۡم َو َ� ۡح َف ُظوا ْ ف
٣٠ : ﺍﻟﻨﻮﺭZرُوج ُه ۡ ۚم
ِ ّ[ُل ل
ِ � وا ِم

Hỡi (Muhammad!) hãy bảo người có đức tin nam hãy kiềm
chế, hạ thấp cái nhìn họ xuống và hãy bảo vệ bộ phận sinh dục
của họ (tức không quan hệ tình dục bừa bãi)... Al-Nur: 30
(chương 24).
Bám lấy tôn giáo là con đường của thiên đàng, là sự sống
hoàn hảo, là noi theo đường lối của Nabi  và là con đường duy
nhất của sự chiến thắng vẻ vang.
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ُت َ ّ ل
ّ
ّ َُ ُ ْذ
�َِ نَ الشَّيْط
ّ
َ� [ٱ�َِيـنَ قَـالُواْ رَ�ُّنَـا ٱ�َُّ �ُـمَّ ٱسۡـتَ�َٰمُواْ تََـ:جيْ ِم
ِ ََانِ الر
ِ أعو ب
ۡ�
َ
ّ
َ
ِ َ
َ َ  �َۡز
َ ُت
َن
Z٣ ـ� كُنـتُ ۡم وعـدُون
ُ� �َنُواْ و
�َيۡهِمُ ٱلۡمَ�ٰٓ �ِكَةُ �َ�َّ �ََافُواْ و
ِ َـواْ بِٱ�َّۡـةِ ٱل
٣٠ :ﻓﺼﻠﺖ

Quả thật, những ai nói: "Thượng Đế của chúng tôi là Allah"
(thật chân thành) rồi đứng vững như bàn thạch (trong việc tôn
thờ Ngài), các Thiên Thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Chớ lo
sợ cũng chớ buồn phiền mà hãy vui vẻ lên với tin mừng về thiên
đàng (hạnh phúc) mà qúi vị đã được hứa.” Fussilat: 30 (chương
41).

�َ وَﻟ
ُ َ َ
َ َََ ْ َْ
َ ـﺎ� ْﻢ
َ
ْ ُْ
َ ﺑِﻤـﺎ ِ�ﻴْـﻪ ِﻣ
ـﻦ
ـ� و ِ�ﻳ
ِ
ِ  و�ﻔﻌ،ﺎرَك اﷲُ ﻲﻟِ ُﻢْ ﻲﻓِ اﻟﻘﺮآنِ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
ّ
َ ْ ﻓَـ ال ْ ُﻤ ْﺴـﻠ
ْ ُ َ
�ْ أَﻗُﻮْلُ ﻗَﻮ،ِﺎتِ وَاﺬﻟِّﻛْﺮِ اﺤﻟَْﻜِﻴْﻢ
�
ِِ ﻫَﺬَا وَأَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﷲَ ﻲﻟِ َوﻟ�ـﻢ َوﺎﻜَ ﺔ
ِِﻤ
ْ ّ
. ذَﻧْﺐٍ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوهُ إِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ الﺮَﺣِ ﻴ ُﻢ
ُِّ ﻞﻛ

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh
Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, 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.

Phần hai
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ّ َٰ َ ْ َ
ََ
َ ْ
ْ َ ََ
َ َوأﺷ َﻬ ُﺪ ﻻ ِﻪ َﻟ ِﻻ، وَالﺸُّﻜْﺮُ ﻪﻟَُ ﻰﻠﻋ ﺗ ْﻮ ِ�ﻴ ِﻘ ِﻪ َواﻣ َﺘﻨﺎﻧِ ِﻪ،ِْﺴَﺎﻧِﻪ
ﻟَْﻤْﺪُ �ِِ ﻰﻠﻋ
ْ َ ً ْ ْ َ َ ﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚ
َ
ًّ ا
َْ ُ ّ ُُ
ُ ا
ُ َ
اﷲ َﻋﻠﻴ ِﻪ
َ�َ ّ �َُﻤَﺪ َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
 َأﺷْﻬَﺪُ أَن، ﻪﻟ �ﻌ ِﻈﻴﻤﺎ لِﺸﺄﻧِ ِﻪ
ﷲ
ْ ّ ًَ َ ْ َ ََﻠِّ ْ َ ْ ْ ً َ ْ ا
َ
: أَﻣَﺎ َ�ﻌ ُﺪ
 آﻪﻟ وأﺻﺤ ِﺎﺑ ِﻪ و ﻢ �ﺴ ِﻠﻴﻤﺎ م ِﺰ�ﺪ
ِِ َﻠﻋ

Alhamdulillah, tạ ơn Allah bởi bao sự tốt đẹp đã ban, xin
tạ ơn Ngài đã ban cho sự thành đạt. Tôi xin tuyên thệ không có
Thượng Đế nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah duy nhất,
không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, và xin chứng nhận
Muhammad là bề tôi, là Rosul, là Thiên Sứ, là Nabi của Ngài, cầu
xin Ngài ban hồng phúc và bình an cho Người, cùng gia quyến và
tất cả bằng hữu của Người, Amma Ba’d:
Anh chị em đạo hữu thân,
Hãy rèn luyện việc làm để kính dâng lên Allah bằng sự
thành tâm và phù hợp với đường lối của Nabi , và một khi thấy
bản thân luôn thi hành theo khuôn khổ Islam thì chớ có tự phụ
khoe khoang, tự đề cao bản thân bởi đây là điểm đáng trách, như
Allah đã cấm:

ٰٓ
٣٢ : ﺍﻟﻨﺠﻢZ٣ َ

�َّ�َمُ بِمَنِ ٱ
ُ� ُ َ ْ ّ �َ تُز
[َ �َُ ٓوا أنف َس ۡمۖ وَ أَعۡل

Các người chớ có tự đề cao bản thân các người (rằng tôi là
người ngoan đạo), bởi Allah luôn am tường rằng ai mới là
người biết kính sợ Ngài. Al-Najm: 32 (chương 53).
Và một người có đức tin thực thụ sẽ không thấy rằng bản
thân đã làm được nhiều việc làm thiện, ngược lại họ thấy rất ít ỏi.
Bởi Allah rất hậu đãi người ngoan đạo về phần thưởng, giống như
trước kia Nabi  đã đứng hành lễ Solah trong đêm đến sưng cả đôi
chân, thấy vậy bà Ayshah  hỏi tại sao lại làm trong khi được
Allah hứa tha thứ tất cả mọi tội lỗi của quá khứ lẫn tương lai?
Người đáp:
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ُ َ َْ َ ُ َ َْ ّ
َﻓَﻼ
.َ أُﺣِﺐُ أن أ�ﻮن �ﺒﺪًا ﺷﻜﻮرًا(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
))
“Chẳng lẽ không vì thế mà Ta lại không là một bề tôi tỏ lòng tạ
ơn Ngài hay sao!” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Hãy thật năng nổ thi hành mọi mệnh lệnh được Allah giao
phó, chớ vi phạm mọi giới luật đã bị cấm và luôn tránh xa việc ngờ
vực nghi kỵ.
Chúng ta phải biết rằng Allah đã ra lệnh chúng ta phải
Solawat cho vị Nabi thân tín của Ngài với lời phán:

ْ ُّ ََ
َ َ ْ ُّ ءَامَنُـواْ صَـل
� َ كَت
َ
َ
َ
َ ِ �ََّٰٓ وَم
وا عليۡـهِ وسـل ِموا
َهُۥ يُصَلُّون �ََ ٱ�ّ�ِِّۚ �َٰٓ��ُّهَا ٱ�َِّين
[
ً � َ ۡسل
٥٦ : ﺍﻷﺣﺰﺍﺏZ٥ ِيما
Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài ban bình an và phúc
lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu xin bình an
và phúc lành cho Người. Al-Ahzaab: 56 (chương 33).

� وَارْضَ ا،ٍبِﻴِّ َﺎ �َُﻤَّﺪ
َ َ ْ ّ
وَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻰﻠﻋََ ﻧَ ﻨ
َ�َ ﻦْ ﺧُﻠ
ﻔَﺎﺋِﻪِ الﺮَّاﺷِﺪِ�ْﻦَ اﺬﻟَ� َﻦ ﻗﻀ ْﻮا
ِ
َﻲ
ُ َْ َ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ َ ّ
َ
، ﻲﻠﻋ
 َو� َﻤ َو، ٍ ِﺑ ﺑَ�ﺮ:ﺤﻟَْﻖِّ وَ�ِﻪِ ﺎﻛﻧﻮا �ﻌ ِﺪل ْﻮن
ِِ وَ�َﻦْ ﺳَﺎﺋِﺮِ الﺼَﺤﺎﺑﺔ
ٍّ  و،َ�ُﺜْﻤَﺎن
َْ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ
َ َ
َ ْ اﻷ ْ� َﺮﻣ
ّﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﺠﺑﻮدِ ك َو� َﺮمِﻚ ﻳﺎ أ� َﺮم
 وَ�ﻨ،َْ�ِﺟَْﻌ
.�
ِ
ِ

Thưa Allah, Đấng Rộng Lượng vô cùng, xin hãy ban bình an và
phúc lành cho Nabi Muhammad, xin Ngài hài lòng về những vị thủ
lãnh cương trực công bằng sau Người: Abu Bakr, U’mar, Uthmaan
và A’ly lẫn toàn thể Sohabah của Người và toàn thể cộng đồng
Muslim bằng sự rộng lượng từ bi của Ngài.

َ ْ َ ْ ِّ�َدَﻣِّﺮْ أَﻋْﺪَاءَ اﺪﻟ
َ ْ � و َ أَذِلَّ الﺮﺸِّْكَ وَالْﻤُﺮ ْﺸ،َْ�ِﻋِﺰَّ اﻹِْﺳْﻼَمَ و َالْﻤُﺴْﻠِﻤ
ِِ
ِ واﺟﻌﻞ،ﻳ ِﻦ
َ َ َ َ ً ّ َ ْ ُ ً ََ َْ
َ ْ ﺑِﻼ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠ
 وﺳ،� ﻫَﺬَا اﺒﻟ� آ ِﻣﻨﺎ ﻣﻄﻤﺌِﻨﺎ
.�
ِﺎﺋِﺮ د
ِِﻤ
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Thưa Allah, xin hãy làm hùng mạnh tôn giáo Islam và cộng đồng
Muslim, xin hãy chà đạp, hạ nhục tôn giáo Đa Thần và người Đa
Thần, xin hãy phá vỡ mọi âm mưu của kẻ thù của tôn giáo. Xin
Ngài hãy ban cho quê hương này và toàn thể vùng đất có người
Muslim cư ngụ được an lành hạnh phúc.

ْ
ْ
ََ ّ
ّ
ْﻖَ وَالﺴَ َﻌﺎدة
�ِ إِﻧَّﺎ �َﺴْﺄَلُﻚَ اﺘﻟَ ْﻮ
� ا،ِاﺠﻟَْﻼَلِ وَاﻹِْﻛَام
ﺟْﻌَﻠ َﻨﺎ ﻫُﺪَاةً مُﻬْﺘَﺪِ�ْﻦَ ﻳَﺎ ذَا
ﺮ
َ
ْ َْ ّ
َ ْ َ
َ  الﺼَ َﻮ
ّ َ ا� أل ْ َﻬ ْﻤﻨ،ﺧِﺮة
َ ْاب َو َوِّ ْﻘﻨَﺎ لﻠ
َ َ  َو َﺟِّبْﻨَﺎ اﻟْ َﻔ، ِّﺤ
ﺘ ﻳَﺎ ذ اﺠﻟ َﻼ ِل
ِ
ِ َ  اﺪﻟُ�ﻴﺎ َواﻵ
ْ ْ َ
. ِاﻹﻛ َﺮام
ِ و

Thưa Allah Đấng Hùng Mạnh & Rộng Lượng, xin hãy hướng dẫn
chúng tôi đến với chân lý. Xin hãy ban cho chúng tôi sự thành đạt
và hạnh phúc ở trần gian lẫn ngày sau. Thưa Allah Đấng Hùng
Mạnh & Rộng Lượng, xin hãy ban cho chúng tôi là những người
luôn làm đúng theo chân lý và xin hãy bảo vệ chúng tôi luôn tránh
xa mọi thử thách.

َٗ َ َ

ّ [
َ ٗ َ َ َ َ ۡ�ُّ�َ�َ َنا ٓ َءات َِنا �ٱ
ِ

٢٠١ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ ٢ ِيا حسنة و ِ� ٱ�خ َِرة ِ حسنة َقِنَا عَذَابَ ٱ�َّار

Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều tốt lành ở
trần gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hình phạt
của hỏa ngục. Al-Baqoroh: 201 (chương 2).

ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ِّ َ
َ اﺟ َﻌ ْﻞ َ� َﻤﻠَ ُﻪ ر َﺿ
َ ْ  َو َوِّ ْﻖ َﺟﻴْ َﻊ ُو َﻻ َة أُ ُم ْﻮر ال ْ ُﻤ ْﺴﻠ،ﺎك
 و،ا� و ﻖ إِﻣﺎﻣﻨﺎ ل ِﻬﺪاك
�
ِ
ِِﻤ
ِ
ِ ِﻓ
ْ
َ ْ َ ْ َْ َ َ َ
َ.�ْ َ ﻚ ﻳَﺎ َر َّ اﻟْ َﻌﺎل
 وﺗﻜِ ﻴ ِﻢ ﺷ ِﻋ،ل ِﻠ َﻌ َﻤﻞِ ﺑِ�ِ ﺘﺎﺑِﻚ
ِﻤ

Thưa Allah, Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài, xin hãy
hướng dẫn vị lãnh đạo của chúng tôi, xin ban cho mọi việc làm của
y được Ngài hài lòng, xin hãy hướng lòng tất cả cấp lãnh đạo luôn
thi hành theo Thiên Kinh Qur’an và phân xử theo giáo lý của Ngài.
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ّ
َ َ
َ ٰ َ ۡۡ َ ٰ َ َـن
ۡ ٱلۡع
َ َ يَـأۡ ُم ُر ب
َ ّ إِنَ ٱ
ـد
[ :ﷲ
ـن
�ِ وَٱ�ِۡحۡ�َٰـنِ �يتَـآيِ ذِي ٱلۡقُـر� و
ِ ِﻋﺒﺎد ا
ِ
ٕ
ِ �ع
َ
ُ َ
َ ّ
َْ
َ َ
ََ
ﷲ إِذا
ِ ـﺪ ا
ِ  َوأوﻓـﻮا ﺑِﻌﻬ٩ ۡفحۡشآءِ وَٱلۡمُنك َـرِ وَٱ�َۡـ�ِۡ� يَعِظُ�ُـمۡ لَعلّ�ُـمۡ تَـذَكَرُون
َُْ َ
ُْ َ
َ َ ْ َ َْ
َ
َ َّ ِاﷲ َﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻛَﻔِـﻴْﻼً إ
َ ﻴﺪِﻫﺎ َوﻗَ ْﺪ َﺟ َﻌﻠْﺘُ ُﻢ
اﷲ
�ِ َﻋﻫﺪ� ْﻢ َوﻻ �ﻨﻘ ُﻀﻮا اﻷ� َﻤﺎن َ�ﻌﺪ ﺗﻮ
ن
ََْ
َ ُ َْ
ُ ُ ْ َ ْ ْ
  وَاذْﻛُـﺮُوْا اﷲَ اﻟْﻌَﻈِـﻴْﻢَ اﺠﻟ َ ِﻠﻴـﻞ ﻳَـﺬﻛ ْﺮ� ْﻢ٩١ ،٩٠ : ﺍﻟﻨﺤ�ﻞZ �ﻌﻠ ُﻢ َﻣـﺎ �ﻔ َﻌﻠـﻮن
َ ْ َ ُ َ ُ َ ِﻪِ ﻳَﺰِدْ�ُﻢْ وَﺬﻟَِﻛْﺮُ اﷲِ أَ�ْﺮ
َ َ ْ َ
.اﷲ �ﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﺗﺼﻨ ُﻌﻮن
 ﻧِﻌَﻤ
ََْﻜُﺮُوهُ ﻰﻠﻋ
ﺒو
Anh chị em Muslim thân, Quả thật, Allah ra lệnh thi hành nền
công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con ruột thịt,
đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và bất công. Ngài dạy
bảo các người như thế để may ra các người lưu nhớ (đến phúc
và tội) Al-Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao kèo mà mọi người đã
cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã khẳng định
trong khi Allah đã ban cho mọi người quyền cai quản, quả thật
Allah thấu hiểu mọi điều các người làm. Hãy tưởng nhớ Allah
Đấng Vĩ Đại, Đấng Cao Quí đi và sẽ được Ngài nhớ đến các
người, hãy tạ ơn Allah với những hồng ân đã ban tặng và sẽ được
Ngài thêm cho và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại, chắc chắn Allah
am tường mọi hành động của các người.
Tác giả
Abdul Muhsin Al-Qosim
Dịch Thuật
Abu Hisaan Ibnu Ysa

19

