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Mọi lời ca ngợi và tán dương đều kính dâng Allah, Đấng đã tạo các
tầng trời và trái đất, Đấng đã tạo ra mọi sự u tối và ánh sáng, thế mà
những kẻ Kafir (người ngoại đạo) lại chống đối Ngài Al-An-a'm: 1.
Tạ ơn Allah, Đấng không nhận lấy ai làm con trai (của Ngài) cả, cũng
không có một ai chia sẻ quyền hành cai trị cùng Ngài, lại càng không
quá yếu đuối nhờ người bảo hộ để giúp đỡ Ngài Al-Isró: 111. Tạ ơn
Allah, Đấng đã ban Thiên Kinh Qur'an cho bề tôi trung kiên của Ngài
và không làm cho nó quanh co Al-Kafh: 1. Tạ ơn Allah, Đấng có
giang sơn cả các tầng trời và trái đất lẫn lời tạ ơn của ngày sau AlSabạ: 1. Tạ ơn Allah, Ðấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất, Ngài
đã chỉ định các Thiên Thần làm Rosul có cánh hai hoặc ba hoặc bốn
(đôi). Ngài thêm vào tạo hóa bất cứ cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa
khả năng làm được tất cả mọi việc Fatir: 1.
Xin 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, mọi
quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả
mọi việc, và xin chấp nhận Muhammad là bề tôi, là Rosul của Ngài, Người
đã thiết lập đặt để ra qui luật và trụ cột cho Islam, Người đã thánh chiến vì
٣

Allah với lòng đầy nhiệt quyết cho đến khi đẩy lùi sự đa thần và nêu cao
tính thuần nhất. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho
dòng dõi cùng tất cả bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ với
mọi điều tốt đẹp cho đến ngày công lý. Amma ba'd:
Anh chị em Muslim thân mến! Hãy giác ngộ mà kính sợ Allah thật
nhiều về những gì mà chúng ta đang sống, đang nghe và đang thấy. Ngày
tháng cứ trôi qua, năm cũ vừa bước qua thì năm mới lại đến như thế đấy đi
ngang qua đời ta mà chúng ta vẫn vô tư, xem như không có gì xảy đến.
Hỡi con cháu của Nabi Adam , dù chúng ta có sống đến tám chục năm,
chín chục năm hoặc là hơn thế nữa thì phải biết rằng rồi có ngày nào đó
chúng ta cũng phải xuôi tay lặng lẽ mà ra đi một mình, nếu có ai nói rằng:
"Tôi chờ đến bốn năm chục tuổi thì tôi mới có thể an tâm mà hành đạo".
Than ôi! Số mạng của con người không biết còn sống đến giờ phút nào?
Trong khi Allah phán:
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Tất cả mỗi người đều phải nếm cái chết Ali I'mron: 185.
: ا افz { z y xwv u t s r qpo n{XW
٣٤
Allah phán: Và tất cả mỗi cộng đồng đều có một thời hạn ấn định, bởi
thế khi thời hạn đã mãn họ sẽ không thể trì hoãn lại được một giờ
khắc nào và cũng không thể ra đi sớm hơn giờ ấn định Al-A'raaf: 34.

Nabi Nuh  đã sống chín trăm năm chục năm để kêu gọi truyền bá
Islam cho quần chúng của Người có lần một người đến hỏi Nabi Nuh : Thưa Rosul ! Ông thấy cuộc đời này như thế nào? Người trả lời: - Tôi cảm
thấy cuộc đời này tựa như nguời ta bước vào căn nhà bằng cửa trước và
ra đi bằng cửa sau.
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Khi Thần Chết đến rút hồn
Nabi Musa  và bảo: hãy đáp lại mệnh lệnh của Allah. Nhưng Nabi
٤

Musa  đánh cho bạt tay làm Thần Chết đuôi mắt với hình hài đó
Thần chết trở về trình diện với Thượng Đế, rồi bẫm: Ngài đã cử bề tôi
đến rút hồn bề tôi của Ngài trong khi Y không muốn chết.
Thế là Allah ban cho con mắt Thần Chết trở lại bình thường, rồi
phán bảo: ngươi hãy trở lại gặp (Musa) và bảo Y: nếu Ngươi yêu
thương cuộc sống thì hãy đặt bàn tay của mình lên lưng con bò đực,
bàn tay che được bao nhiêu cọng lông thì Ngươi sẽ sống được bấy
nhiêu năm.
- Nabi Musa  hỏi: rồi sau đó sẽ ra sao, thưa Thượng Đế ?
- Allah đáp: là cái chết.
- Nabi Musa  nói: thế thì bề tôi muốn chết ngay bây giờ."
Hadith do Muslim ghi lại.
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Ông Abu Huroiroh  kể: Nabi  viếng thăm mộ mẹ rồi khóc làm cho
mọi người xung quanh khóc theo, rồi Người nói: "Ta đã xin phép
Thượng Đế Ta cho Ta được xin Ngài tha thứ cho bà nhưng không
được và Ta xin Ngài được viếng thăm mộ mẹ thì Ngài cho phép, cho
nên hãy viếng thăm mộ phần đi, quả thật điều đó làm cho các người
nhớ đến cái chết." Hadith do Muslim ghi lại.
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Hãy nhắc nhở thật nhiều
điều làm cắt đứt đi sự hưởng thụ tức cái chết." Hadith do Al-Tirmizy
ghi lại và đây là Hadith Hasan (tốt).
Đúng, tất cả mỗi người đều phải nếm cái chết dù là vua chúa có
quyền cao trọng vọng hay là một người ăn mày sống đầu đường xóa chợ,
dù đó là người già nua yếu đuối hay là một thanh niên có sức khỏe cường
tráng hay một đứa bé sơ sinh vừa trào đời đều không thoát được cái chết.
Anh chị em Muslim thân mến! Hãy cảnh giác mà kính sợ Allah, hãy
nhìn cuộc đời và thời gian trôi qua như sấm sét, ngày tháng trôi qua mà
chúng ta không cảm giác được gì, nó là phương tiện đưa chúng ta đến cuộc
hành trình cuối cùng của cuộc đời mà chỉ những người nào luôn nghĩ về
cái chết mới cảm giác được. Mỗi ngày trôi qua, nó đưa chúng ta xa cuộc
đời này để tiến gần cái chết hơn. Xin chúc mừng cho những ai đã thấu hiểu
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và thu hoạch được kết quả tốt lành, đã hành đạo để tạo dựng hành trang
đầy đủ cho ngày sau, nhưng cũng hối tiếc thay cho những ai đã làm mất đi
cơ hội quí báu, không chịu tụng niệm, tưởng nhớ đến Allah để rồi phải hối
hận sau này.
Anh chị em Muslim thân mến! chúng ta đang ở trong những ngày
cuối cùng của năm 1430 theo niên lịch Islam và nay mai đây sẽ bước qua
năm mới 1431. Như vậy, quyển sổ năm cũ sẽ được xếp lại cuối năm và
trang giấy mới của quyển sổ mới sẽ được mở ra để chào đón năm mới và
cuộc đời mới. Cho nên, mỗi người trong chúng ta hãy tự nhìn lại là chúng
ta đã làm được gì trong năm vừa qua? Nếu đó là những điều tốt lành thì
hãy chân thành tạ ơn Allah, và nếu ngược lại thì hãy ăn năn, sám hối cầu
xin với Allah tha thứ đi, quả thật Allah rất mực Độ Lượng và Khoan Dung.
Con người, ai ai cũng hiểu rằng ngày tháng trôi qua thật mau, nhưng
ít ai nghĩ đến những ngày tháng trôi qua đó là những ngày thu ngắn cuộc
đời của mình, những ngày trôi qua đó cũng đã ghi chép sự hành đạo của
chúng ta, và những ngày trôi qua đó báo hiệu chúng ta gần kề ngôi mộ.
Ngày mà chúng ta sẽ đơn thân ra đi, không biết được mãnh đất nào là nơi
chôn thân của chúng ta? Ngày mà ai đó sẽ đón nhận sự vui mừng hoặc
buồn rầu đau khổ khi nằm xuống lòng đất để trở về với Đấng Cao Cả đã
tạo ra họ...
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Và không một ai biết được vật gì mà y sẽ kiếm được vào ngày mai và
cũng không một ai biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. Luqman:
34.
Anh chị em Muslim thân mến! Mặt trời khi bình minh đến thì mọc
lên và hoàng hôn xuống lại phải lặn xuống đấy là hết một ngày và ngày
hôm đó nó vĩnh biệt chúng ta ra đi và nó sẽ không bao giờ quay trở lại lần
nữa. Ngày hôm sau, nếu Allah cho phép thì nó sẽ mọc trở lại, nếu Ngài
không cho phép thì mặt trời cũng như mặt trăng sẽ không bao giờ mọc lên
được, vì tất cả là do sự định đoạt của Ngài. Qua hình ảnh đó, nhắc nhở
chúng ta rằng cuộc đời này không bao giờ vĩnh viễn, chỉ là nơi tạm thời mà
thôi, chúng ta đã từng chứng kiến năm này hôm qua mới đến rồi nay lại đi,
mới ngày nào chúng ta tiếp đón năm mới nhưng hôm nay chúng ta lại từ
biệt nó để chào đón năm mới đến sau nó.
Câu hỏi được đặt ra ở đây: “Trong năm qua, chúng ta đã làm được
gì? Và có dự định sẽ làm gì tốt đẹp hơn cho năm tới hay chưa ?”
Chúng ta hãy dừng lại giây phút mà suy nghĩ đến bản thân của
chúng ta đã làm được gì suốt năm qua: chúng ta có dâng simen đầy đủ mỗi
ngày năm lần chưa, có nhịn chay trọn tháng Romadon không, có làm tròn
bổn phận là người con, người chồng và người cha chưa… nếu đã tốt đẹp
thì cố gắng làm thêm cho hoàn hảo hơn, nếu rằng bất lành thì hãy dứt bỏ
٦

nó và sám hối cho những lỗi lầm đã qua rồi tranh thủ làm mọi điều tốt cho
thật nhiều, bởi vì những gì tốt đẹp lành mạnh sẽ xóa bỏ đi những gì bất
lành, như Allah phán:
١١٤ :د# هz ¦¥¤ £ ¢{XW

Quả thật, những điều tốt lành sau khi phạm phải sẽ xóa bỏ đi những
gì bất lành trước đó Hud: 114.
Anh chị em Muslim thân mến! hãy tự động kiểm thảo lại bản thân
chúng ta trước, vì có thể với sự thương xót và ân lộc của Allah sẽ làm cho
chúng ta thay đổi được tốt đẹp, lành mạnh hơn vào ngày mai (Insha Allah),
bởi vì chúng ta không biết việc gì sẽ xảy ra vào những ngày tới đây, chỉ có
Allah duy nhất biết được mà thôi. Hãy tính toán kiểm thảo việc hành đạo
của chúng ta hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và hằng năm, vì những
ngày tháng trôi qua đó, nó là những kho tàng tích trữ sự hành đạo của
chúng ta, nếu không thì sẽ ân hận mà không biết còn có cơ hội để chuộc lỗi
lầm hay không? Rosul  đã nói với ý nghĩa: “Hỡi nhân loại, các người
có hướng đi của các người hãy dựa vào đó mà đi, ai cũng có điểm cuối
cùng, hãy đến với mục đích cuối cùng tốt lành đó. Đối với người có đức
tin có hai điều để họ lo lắng: thứ nhất những gì đã qua trong quá khứ
họ không biết Allah sẽ xét xử ra sao!!! Còn những gì sắp đến, lại càng
không biết Allah sẽ an bài như thế nào? Cho nên mọi người phải cảnh
giác về linh hồn của mình, hãy xây dựng những gì từ cuộc đời này dành
cho ngày Sau, hãy lợi dụng lúc khỏe mạnh, trẻ trung trước khi già nua,
yếu đuối, hãy lợi dụng cuộc sống trước khi chết đến.”
Ông Abu Bakr  nói trong buổi giảng thuyết có đoạn: “Chúng ta
tranh đấu với cuộc sống và rồi cũng xuôi tay theo thời gian mà chúng ta
không biết kết quả sẽ ra sao! Chỉ có cách duy nhất là hãy cố gắng tạo
dựng những gì tốt lành để mong sao cho có kết quả tốt sau này”.
Ông Umar  nói trong bài giảng thuyết có đoạn: “Hỡi con người!
Hãy kiểm thảo và xét xử bản thân của các người trước khi bị Allah xét xử,
hãy cân đo bản thân mình trước khi bị Allah cân đo, hãy cảnh giác mà sợ
Đấng Tối Cao”.
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Allah đã phán: Vào ngày đó, các ngươi sẽ được triệu tập để xét xử,
không một điều bí mật nào của các ngươi hãy còn bị giấu giếm nữa
Al-Haqqoh: 18.
Anh chị em Muslim thân mến! Khi nhắc đến năm cũ sắp tàn và vui
mừng đón chào năm mới, chúng ta cũng đừng quên nhắc nhở bản thân ta
cái chết cũng gần kề và nhất định sẽ viếng thăm chúng ta, cái chết là vị
٧

khách không mời mà đến. Chúng ta hãy nhìn những biến chuyển của thế
gian, biến chuyển cuộc sống xung quanh ta, biết bao nhiêu trẻ nít được
sanh ra đời và biết bao nhiêu người già trẻ đã vĩnh biệt thân nhân và từ biệt
cuộc đời để ra đi với nhiều lý do khác nhau, biết bao nhiều người nghèo
khó đã trở thành giàu có và ngược lại, biết bao nhiêu nhân vật tối cao bị
mất quyền hành và ngược lại...
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Allah phán: Hãy bảo (họ Muhammad): ‘Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi
quyền hành! Ngài ban quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu
hồi quyền hành từ kẻ nào Ngài muốn, Ngài ban vinh dự cho người nào
Ngài muốn và hạ nhục kẻ nào Ngài muốn. Mọi điều tốt đều do tay của
Ngài cả. Quả thật, Ngài có quyền trên tất cả mọi vật * Ngài làm cho
ban đêm nhập vào ban ngày và làm cho ban ngày nhập vào ban đêm,
Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra khỏi cái sống. Và
Ngài cung dưỡng một cách vô kể cho người nào Ngài muốn Ali
I'mron: 26 - 27.

Với ý nghĩa cao quí của dòng thiên kinh Qur’an trên, chúng ta đã
hiểu được sự biến hóa thay đổi của cuộc đời do sự an bài của Allah như thế
nào, từ đó mà áp dụng vào cuộc sống để mong đạt được kết quả tốt đời đẹp
đạo.
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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 chúng ta 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 tội lỗi đi, quả thật Ngài là Đấng vô cùng độ
lượng vô cùng khoan dung.
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Phần II
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Tạ ơn Allah Đấng ban cho sự tập hợp và lễ tết này trở lại, Đấng hủy
diệt mọi đoàn kết của quân (địch), Đấng đã nâng cao bảy tầng trời không
cần trụ cột chống đỡ, tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng
đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác cũng
không có đối tác cùng Ngài, và xin chấp nhận Muhammad là bề tôi, là
Rosul của Ngài. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho
dòng dõi cùng tất cả bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ với
mọi điều tốt đẹp cho đến ngày tận thế. Amma ba'd:
Có người hỏi chữ Al-Hijry là gì và nó có từ bao giờ ?
Đa số những người Muslim hoặc không phải Muslim thường hiểu
lầm rằng, dựa vào niên lịch Al-Hijry của Islam thì tôn giáo Islam chỉ mới
xuất hiện trên trái đất này, sau hai tôn giáo khác là Do Thái giáo và Thiên
Chúa giáo hay những tôn giáo khác mà người ta đặt tên cho sự xuất xứ của
nó. Như chúng ta đang sống vào những ngày cuối cùng của năm 1430 niên
lịch Islam. Quan niệm về sự hiểu biết này hoàn toàn sai lầm, vì Islam đã
xuất hiện trên trái đất từ khi có mặt vị tổ tiên của nhân loại là Nabi Adam
 chứ không phải Islam mới có từ thời của Rosul Muhammad  hay chỉ
mới có được 1430 năm nay. Niên lịch Al-Hijry của Islam bắt đầu bởi ý
kiến ông Umar bin Al Khottob  vị lãnh đạo thứ nhì của Islam và được
Rosul  chấp nhận kể từ năm Rosul  di cư bỏ quê cha đất mẹ Makkah
đến lánh nạn và lập sự nghiệp đạo pháp ở Al-Madinah. Cho nên chữ AlHijry xuất phát từ chữ Al-Hijroh (Al-Hijroh nghĩa là di cư) với niên lịch đó
đến nay đã được 1430 năm.
Nhân đây xin vắn tắt sơ lược qua tiểu sử của Nabi Muhammad ,
Người tên Muhammad con ông Abdulloh con ông Abdul Muttalib con ông
Hashim con ông Abdul Manaf con ông Koisy con ông Kilab con ông
Adnan. Ông Adnan thuộc dòng tộc của Nabi Ismael  con Nabi Ibrohim
, được sinh ra tại Makkah, đến năm bốn mươi tuổi mới nhận lãnh được
wahy (thiên lệnh) của Allah truyền xuống, sau mười ba năm kêu gọi truyền
bá lý thuyết tôn thờ Allah duy nhất tức Tâuhid ở Makkah, Người đã bị
quần chúng Quraish tức thị dân thờ đa thần bạc đãi và tìm cách giết Người.
Lúc đó, chỉ có một sồ ít quần chúng từ mọi thành phần nghèo của xã hội
đồng ý đi theo Islam, số phần đông thì họ luôn chống đối Người cho đến
khi Người nhận được lệnh di cư rời khỏi Makkah đến lập nghiệp đạo pháp
ở Al-Madinah. Người ra đi cùng với người bạn tri kỷ mà người thương yêu
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nhất trên thế gian này là ông Abu Bakr As Siđđiq , và trước khi lên
đường Người dặn dò ông Aly bin Abi Talib  như sau: "Hãy đến ngủ trên
giường và đắp chăn của Ta, rồi ngươi trao trả lại tất cả những của cải
mà quần chúng tin tưởng giao cho Ta giữ, xong hãy đến sum họp với
Ta". Khi ông Aly  nghe đến câu: "hãy đến sum họp với Ta" thì ông Aly
 không còn biết sợ gian nan vất vả là gì cả, vì ông biết chắc rằng lời nói
của Rosul  sẽ mang lại sự bình an cho tính mạng của ông, vì Rosul  chỉ
nói lên những gì do Allah truyền lệnh mà thôi. Sau khi nhận được tin
Rosul  cùng với ông Abu Bakr  đã bỏ Makkah ra đi, bọn lãnh đạo
Quraish huy động tất cả nhân lực để truy tìm nhưng khi họ đến đứng trước
hang động mà Rosul  và ông Abu Bakr  đang trốn trong đó thì họ
không hề hay biết, vì bên cạnh hai người còn có Đấng thứ ba là Allah
Đấng Quản Đại. Chính vì thế, họ treo giải thưởng rất cao: "Nếu ai bắt sống
hay giết chết Muhammad thì sẽ được thưởng một trăm con lạc đà", cho
nên mọi người dân Quraish rất hăng hái truy lùng tìm kiếm Rosul . Cuối
cùng, có một người tìm gặp cứ mỗi lần ông thúc ngựa đến để giết Rosul 
nhưng con ngựa vừa đến chỗ Rosul  thì tự nhiên con ngựa quị ngã xuống
đất (như thế xãy ra ba lần). Rosul  liền nói với ông ta : "Này ông bạn,
ông bạn muốn một trăm con lạc đà hay vương miện của Đế quốc Ba
Tư ?" (Sau này như lời hứa của Rosul  sau khi Islam đã mở mang và cai
quản vùng đất Ba Tư thì ông ta đã nhận vương miện vì lời giao ước với
Rosul  là không nói lại cho ai biết hành trình của Rosul  vào lúc đó).
Khi Rosul  cùng ông Abu Bakr  và người hướng dẫn đến Yathrib tên cũ của Al-Madinah, tất cả quần chúng tại đây ra đón chào, ai ai
cũng ân cần mời Rosul  đến trọ nhà của mình nhưng Rosul  bảo để cho
con lạc đà do Người cưỡi nó dừng chân ở đâu thì nơi đấy dựng Masjid của
Người, cuối cùng con vật dừng chân gần nhà của ông Abu Ayyub An Sory
. Thoạt đầu, vợ chồng Abu Ayyub nhường lại cho Rosul  tầng dưới để
dễ dàng tiếp khách, nhưng khi đêm đến, vợ chồng ông không tài nào chợp
mắt được vì cứ nghĩ rằng với cương vị là Rosul  mà để Người ngủ ở tầng
dưới còn chúng ta thì ngủ ở trên hay sao? Do đó, vợ chồng ông mới xin
Rosul  chuyển lên ngủ ở trên, từ đó hai vợ chồng con cái mới được yên
giấc.
Tưởng cũng nên nhắc sơ qua về nghĩa cữ cao đẹp về cuộc đời của
ông Abu Ayyub , ông đã tham gia vào tất cả những trận chiến do Rosul
 chỉ huy cho đến khi Rosul  lìa đời, vào lúc ông được 80 tuổi. Lúc đấy,
việc mở mang bờ cõi Islam lan tràn đến Istanbul thủ đô nước Thổ Nhĩ Kỳ
ngày nay, nghĩ đến cuộc chinh chiến bên cạnh Rosul  mà ông chưa được
Allah hài lòng và thỏa mãn, nên ông ra đi tham gia với bạn hữu của ông
đang chiến đấu ở biên cương Istanbul, ông đã đi bộ từ Al-Madinah hàng
ngàn cây số để đến biên cương và tham gia vào trận chiến, chính ở đây ông
được Allah hài lòng ban cho ông được tử vì thánh chiến, trước khi chết
ông nói với bạn hữu của ông là: "Hãy cố gắng đem xác của tôi đến chôn
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gần kẻ thù nhất", và họ đã lén đem xác ông đến chôn gần trại quân của kẻ
thù, để cho kẻ thù thấy mà mất tinh thần vì chiến binh Muslim không hề sợ
chết, và ông đã được bạn hữu tặng cho biệt danh là "Người đi bộ". Sau này
vì nước ngập nên người ta di chuyển xác ông về chôn chỗ cao ráo và dựng
lên một Masjid gần đó mang tên của ông cho đến ngày nay.
Rosul  đến an cư lập nghiệp đạo pháp ở Al-Madinah và đã thay
thế những ngày lễ hội ở đó cho những người Muslim bằng hai đại lễ là tết
Fitroh đến sau tháng Romadon chấm dứt và tết Odha tức lễ giết tế súc vật
vì Allah, cũng ở đây Người được tiếp nhận thêm những giáo lý Islam khác.
Tại Madinah người dân địa phương cũng như dân di cư đến họ rất yêu
thương quan tâm lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau vì Allah chứ không vì mục
đích nào cả như được Allah nhắc trong Thiên Kinh Qur'an như sau:
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Và những ai có nhà cửa và có Đức tin đã định cư tại Madinah trước
người Muhajir (tức dân di cư từ Makkah đến), họ yêu thương người
Muhajir nào đã di cư (từ Makkah) đến sống với họ và trong lòng họ
không có một chút thèm muốn những vật đã ban tặng cho (những
người Muhajir) ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhajir)
quyền ưu tiên hơn mình mặc dù họ cũng là những người thiếu thốn.
Và ai giữ được lòng mình khỏi tham lam, thì chắc chắn là những
người thành đạt Al-Hashr: 9.
Tình huynh đệ tương thân tương ái ở Madinah đã củng cố được đức
tin và tinh thần xây dựng quốc gia Islam mới, và không bao lâu sau Rosul
 với mười ngàn quân khải hoàng trở về tẩy sạch đa thần giáo ở Makkah
và từ đó có hằng hà sa số người đã chấp nhận Islam và trở về tôn thờ ở
Allah duy nhất, và Rosul  đã rộng lòng tha thứ cho quần chúng Quraish
với những gì trước kia đã chống đối và trục xuất Người ra khỏi quê hương.
Và rồi Islam đã bành trướng khắp nơi như chúng ta thấy ngày hôm nay.
Trên Chúng ta đã nhắc lại sơ qua những biến cố lịch sử của Islam,
không ngoài mục đích học hỏi và làm sống lại thời cuộc để áp dụng vào
cuộc sống thường nhật vì người Muslim luôn tuân theo sự giáo huấn
truyền dạy của Rosul Muhammad . Người đã chiến đấu, chịu đựng, kiên
nhẫn, truyền bá tôn giáo của Allah mà không ngại sự khó khăn gian nan
cực khổ. Hãy cố gắng đọc thêm nữa và thêm nữa về tiểu sử của Nabi
Muhammad  để hiểu về Islam mà chúng ta đang theo để có tinh thần
thương yêu tôn giáo Islam và thương yêu Rosul  và những bạn hữu của
Người thêm nữa, và hãy lấy từ đó mà áp dụng vào cuộc sống để mong
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được Allah hài lòng và được ở bên cạnh Rosul  vào ngày sau. Còn cuộc
sống hiện tại, đừng nên có những hành động như những người chỉ biết
thương yêu Islam và Rosul  ở đầu môi chót lưỡi mà thôi nhưng sau đó
thì quên đi những lời giáo huấn của Người.
Islam không chấp nhận làm lễ ăn mừng ngày đầu năm Al-Hijry của
Islam theo kiểu cách phung phí ăn uống no nê như những người ngoại đạo
hay tham gia bất cứ một lễ lộc nào đó của ai khác. Islam chỉ cho phép
chúng ta nhân ngày đầu năm này nên tụ họp nhau lại để ngồi nghe những
bài giảng thuyết để nhắc nhở về quá trình lịch sử khó khăn mà Rosul  và
những vị bạn hữu của Người đã đổ không biết bao nhiêu xương máu để
gầy dựng tôn giáo Islam mà chúng ta đang thừa hưởng ngày hôm nay, bổn
phận và trách nhiệm của chúng ta là phải học hỏi cho có kiến thức đúng
thật về Islam, vì hiện nay có rất nhiều người tìm hiểu Islam để phá Islam,
họ tìm mọi cách để bêu xấu danh dự và làm tổn hại đến danh nghĩa của
Islam.
Cho nên chúng ta phải học hỏi chân lý đúng thật để áp dụng vào
cuộc đời, được như vậy chúng ta mới trở thành môn đệ đi theo những gì
mà Rosul  truyền dạy. Hãy cố gắng học hỏi những gì đúng thật mà Rosul
đã truyền đạt bởi vì Nabi là tấm gương mẫu mực xứng đáng cho nhân loại
học hỏi và noi theo như những vị học giả tiền phong đã học hỏi và áp dụng
vào cuộc đời họ, như Allah đã phán:
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Chắc chắn trong các ngươi có vị Rosul của Allah, Người là một
gương đạo đức mẫu mực cho những ai hy vọng về (cuộc gặp gỡ) với
Allah và ngày (phán xử) cuối cùng và đồng thời họ tưởng nhớ Allah
thật nhiều Al-Ahzaab: 21.
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Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và mỗi người hãy tự
xét lại những điều mà y đã gởi đi trước cho y vào ngày mai. Và hãy
kính sợ Allah! Quả thật, Allah Rất mực am tường về những điều các
người làm * Và chớ đối xử như những ai đã quên lãng Allah cho nên
Ngài đã làm cho chúng quên bẵng bản thân của chúng trở lại. Chúng
là những kẻ dấy lọan, bất tuân Allah * Những người bạn của Hỏa
ngục và những người bạn của Thiên Đàng không ngang bằng nhau.
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Những người bạn của Thiên Đàng mới là những người thắng lợi AlHashr: 18 - 20.
Cầu xin Allah tha thứ và chấp nhận những sự hành đạo trung trực
của chúng ta chỉ vì Ngài, và cầu xin Ngài ban cho chúng ta những gì tốt
lành, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào hơn cho năm tới để có dịp phục vụ Ngài
cho đến hơi thở cuối cùng.
Anh chị em Muslim thân mến! Hãy biết rằng Allah đã hạ lệnh bảo
chúng ta làm một việc rồi chính Ngài là Đấng bắt đầu, Ngài phán:
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Quả thật, Allah và Thiên Thần đều Solawat cho Nabi, hỡi những
người có đức tin hãy Solawat cho Người. Al-Ahzaab: 56.
Solawat của Allah tức khen ngợi, còn Solawat của Thiên Thần tức
cầu xin sự tha thứ, còn chúng ta thì cầu xin bình an và phúc lành đến cho
Người.
Nabi  nói:
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"Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban cho y mười
lần." Hadith do Muslim ghi lại.
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"Thưa 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
Ibrohim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và
Rộng Lượng."
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"Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh tôn Islam và người
Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần cùng người thờ đa thần và hãy tiêu
diệt kẻ thù của tôn giáo."
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"Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho chúng tôi với những tội
lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi mà chúng tôi hãy còn giấu giếm
hoặc đã truyền bá, về những tội lỗi đã phạm nhiều lần, và về những tội
lỗi mà Ngài biết rõ hơn chúng tôi. Ngài là Đấng bắt đầu cũng là Đấng
kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Ngài."
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"Thưa Allah! Xin hãy cải thiện tôn giáo của chúng tôi cho chúng tôi nó
là điều bảo vệ chúng tôi, xin hãy cải thiện trần gian cho chúng tôi nó là
sự sống của chúng tôi, xin hãy cải thiện ngày sau cho chúng tôi nó là
nơi chúng tôi phải trở về, xin hãy ban cho chúng tôi thêm mọi điều tốt
đẹp trong cuộc sống và xin hãy ban cho cái chết là sự nhẹ nhàng cho
chúng tôi tránh được mọi điều xấu."
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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 hành phạt của hỏa
ngục.
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Và lời nói cuối cùng của chúng ta là tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ và
muôn loài.

Do Ibn Ysa soạn thảo
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