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Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã sắp xếp sự khác
biệt rõ ràng giữa vạn vật với nhau từ tiền định đến quyền lực
của mỗi vật nhằm thử thách họ ai mới là người có kết quả tốt
nhất trong hành động và sự sáng suốt nhất trong cư xử. Tôi
xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ
phụng ngoại trừ Allah duy nhất, Ngài không có đối tác cũng
như không có cộng tác, Ngài rất mực sáng suốt trong việc hạ
sắc lệnh và trong việc tạo hóa, và tôi xin chứng nhận
Muhammad là Bề Tôi, là Nô Lệ, là Thiên Sứ, là Nabi và là
Rasul của Ngài, Người là tấm gương hoàn hảo nhất cho việc
tạ ơn thiên lộc, là Người kiên cường nhất có tính chịu đựng
cao nhất khi đối diện với khó khăn và nạn kiếp. Cầu xin
Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cùng gia quyến,
cùng tất cả bằng hữu của Người và cho tất cả những ai theo
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tấm gương cao quí của Người cho đến ngày phân xử cuối
cùng được thiếp lập, sau đó:
Nabi Muhammad  có nói:
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“Các người hãy nhìn vào những ai thấp kém hơn mình,
chớ có ngẫng đầu nhìn lên những ai cao hơn mình. Có
thế các người mới cảm thấy hài lòng mà không khi dễ
những thiên lộc Allah đã tặng cho các người.” Hadith do
Al-Bukhary và Muslim ghi lại.
Anh chị em đạo hữu thân mến, chúng ta sẽ không
sao đếm xuể hồng phúc hay thiên lộc mà Allah đã rộng
lượng ban cho chúng ta dù trong tôn giáo hay ở trần đời
giống như sức khỏe, sự bình an, bổng lộc, tiền tài đến con
cái..., chúng ta sẽ không ngờ được rằng đôi khi chúng ta đã
rơi vào tuyệt vọng đến tột cùng, bổng Allah ban cho chúng
ta lối thoát trong khi chúng ta không hề hay biết là từ đâu.
Anh chị em Muslim, chỉ cần một hồng phúc duy
nhất thôi chúng ta cũng chẳng làm sao kể cho hết, giống như
hơi thở cứ mỗi một phút thì con người hít vào và thở ra
khoảng mười hai đến mười lăm lần giúp y sinh tồn thoải
mái, mỗi một nhịp đập của con tim là làm cho máu chạy đều
khắp cơ thể người đồng thời rút lại những loại máu dơ mang
trở lại con tim để lượt lại trở thành máu sạch rồi tiếp tục
truyền đi khắp cơ thể, vậy mà trong mỗi một phút con tim lại
nhịp đến bảy mươi hai lần nhằm giúp con người trở nên thật
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linh hoạt và sáng suốt. Ngoài ra, chưa để đến việc con người
còn được ban cho bộ óc biết suy nghĩ, được ban cho cặp mắt
để nhìn thế giới muôn sắc màu, được ban cho đôi tai nghe
muôn ngàn âm thanh, được ban cho cái miệng để nói chuyện
thon thoát và thưởng thức thực phẩm tuyệt hảo, rồi đến kết
hôn lập gia đình... làm sao con người chúng ta có thể đếm
cho xuể, đếm cho hết được. Âu tất cả mọi thứ đó là sự ân
sủng, là sự rộng lượng mà Allah ban tặng cho loài người
chúng ta, trong khi không một ai trong chúng ta có khả năng
tạo ra nó một khi bị mất và lại càng không thể bảo vệ nó nếu
như Allah muốn lấy nó ra khỏi chúng ta.
Chúng ta phải biết nâng niu những hồng phúc mà
Allah đã ban cho, hãy sử dụng nó vào đúng mục đích làm
Allah hài lòng về ta, chớ nhìn những hồng phúc này bằng
cặp mắt xem thường khinh rẻ kẻo bị rơi vào tủi nhục và bị
thất bại hoàn toàn ở trần gian và ngày sau.
Anh chị em đạo hữu, Nabi  đã di huấn chúng ta
cách nhìn đời một cách rất hoàn mỹ để chúng ta tự nhận biết
được hồng phúc mà Allah đã ban cho mỗi người trong chúng
ta. Người đã ra lệnh chúng ta hãy nhìn vào những ai thấp
kém hơn mình để nhận biết được chính bản thân chúng ta đã
được diễm phúc biết bao.
Đối với những ai đã được Allah ban cho tiền tài với
khả năng y kiếm được thì hãy nhìn vào những ai không có
tiền để ăn, những ai đang bị nghèo khó thì hãy nhìn vào
những người nghèo khó hơn mình, những ai có con ít thì hãy
nhìn vào những cặp vợ chồng chẳng có ngụm con đâu để ẵm
bồng, những ai có sức khỏe yếu ớt thì hãy nhìn vào nhưng ai
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bị bệnh liệt giường chỉ nằm một chổ, những ai hơi bị lảng tai
thì hãy nhìn vào những người bị điếc vĩnh viễn, những ai chỉ
còn thấy mờ mờ thì hãy nhìn vào những người bị mù mãi
mãi còn những ai bị tật nguyền thì hãy nhìn vào những
người cả đời không tự sinh hoạt.
Tương tự thế đối với tất cả những hồng phúc khác
có được trên người chúng ta, nếu phần nào đó trên cơ thể
không làm chúng ta hài lòng thỏa mãn thì hãy nhìn vào
những người thiếu xót nó thì chúng ta sẽ cảm nhận được giá
trị của nó lúc bấy giờ, những ai đã từng bị nạn kiếp thì hãy
nhìn vào những người đã từng bị nạn kiếp kinh khủng hơn,
để biết được rằng chúng ta vẫn còn được may mắn.
Này hỡi những người có khối óc suy nghĩ, cuộc
sống trần gian là thế đó nó không bao giờ được hoàn hảo và
cuộc đời không mãi là màu hồng, nhưng chúng ta hãy biết tự
hài lòng, biết nhìn vào thực tại để có được cuộc thiết thực
hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Từ đó mỗi người mới biết
giữ gìn và biết nâng niu những gì đang có, rồi tự động cúi
mọp đầu mà tạ ơn Allah đã rộng lượng ban cho.
Có một câu chuyện do Sheikh Tiến sĩ Muhammad
bin Abdur Rahmaan Al-Aree-fi kể với nội dung như sau: Có
lần tôi đi ngang qua một túp lều rách nát nằm ngoài sa mạc
hoang vắng, tôi nghe được một giọng nói của người đàn ông
cất ra từ lều: “Tạ ơn Allah đã ban cho bề tôi là người tốt đẹp
nhất trong khi những người khác thì không.” Câu nói này
được người đàn ông đó lặp đi lặp lại mãi, tôi lấy làm ngạc
nhiên nên hiếu kỳ mạng phép bước vào lều xem ông ta đã
được Allah ban cho những gì. Sự ngạc nhiên của tôi không
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dừng lại ở lời nói của ông ta mà lại xảy ra ngay trên cơ thể
và hoàn cảnh khốn khổ của ông, bởi ông là một người mù
mắt, tay chân thì tật nguyền, lại ở trong một túp lều xơ xác
nằm ngoài sa mạc hoang du và trong lều không có vật gì quí
giá cả. Sau khi chào hỏi ông bằng lời chào Salam (cầu chúc
bình an) xong tôi mạng phép hỏi ông: Này ông, tôi nghe ông
lặp đi lặp lại mãi câu nói: “Tạ ơn Allah đã ban cho bề tôi là
người tốt đẹp nhất trong khi những người khác thì không.”
Vậy ông được ban những gì ?
- Ông hỏi ngược lại tôi: Trên đời này có bao nhiêu
người bị khùng ?
- Tôi đáp: Có vô số không đếm xuể.
- Ông nói: Alhamdulillah, tạ ơn Allah đã ban cho tôi
khói óc bình thường. Ông hỏi tiếp: Trên đời này có bao
nhiêu người bị câm ?
- Tôi đáp: Có vô số không đếm xuể.
- Ông nói: Alhamdulillah, tạ ơn Allah đã ban cho tôi
có cái lưỡi linh hoạt và biết tạ ơn Ngài. Ông hỏi tiếp: Trên
đời này có bao nhiêu người tôn thờ và quỳ lại bụt tượng, cây
cối ?
- Tôi đáp: Có vô số không đếm xuể.
- Ông nói: Alhamdulillah, tạ ơn Allah đã ban cho
tôi là một người Muslim chỉ biết thuần phục tôn thờ Ngài
duy nhất. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó không đủ để cho tôi nói lên
lời tạ ơn Ngài hay chăng !
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- Tôi hỏi tiếp: Ông ở đây một mình à, còn việc ăn
uống sinh hoạt thì ra sao ?
- Ông đáp: Không, tôi sống với một đứa cháu trai,
nhưng sáng giờ bảo nó ra đi tìm thức ăn mãi đến giờ vẫn
chưa thấy về. Mong rằng ông có thể tìm nó giúp tôi.
Tôi bước ra ngoài tìm xung quanh xem có thấy cậu
bé nào không, thật không ngờ là tôi lại thấy một xác của cậu
bé trai đã bị sói ăn thịt nằm cách lều không xa. Tôi vội qua
về tìm lời an ủi ông ta nhưng không biết phải nói sao. Cuối
cùng tôi hỏi ông: Này ông, giữa ông và Nabi Ayyoob  ai
mới là người gặp nạn kiếp nhiều hơn.
- Tất nhiên là Nabi Ayyoob  rồi, ông đáp.
- Bây giờ ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây, cháu
của ông đã bị chó sói ăn thịt rồi. Nghe được hung tin ông
sửng người đột quỵ mà chết.
Qua câu chuyện chắc mỗi người có mỗi sự suy nghĩ
riêng nhưng tất cả chúng ta đều phải công nhận rằng: Chúng
ta là những người được diễm phúc hơn người đàn ông trong
câu chuyện rất nhiều nhưng trong chúng ta có mấy ai thường
xuyên nói lên câu mà người đàn ông đã lặp đi lặp lại mãi.
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٣٤ -

Allah là Đấng đã tạo hóa ra các tầng trời và trái đất,
Ngài đã ban mưa từ trời cao xuống đất để làm mọc lên
vô số thực phẩm nhằm cung cấp cho các người. Ngài đã
chế ngự sông ngòi, biển cả bằng quyền lực của Ngài để
các người di chuyển thuyền bè được thuận lợi * Ngài đã
chế ngự mặt trời, mặt trăng, ban ngày lẫn ban đêm, Ngài
sắp xếp chúng bơi theo một vĩ đạo nhất định * Và Ngài
đã ban cho các người tất cả mọi điều mà các người yêu
cầu ở Ngài, nếu như các người có đếm ân huệ của Allah
thì chắc chắc các người sẽ đếm không hết đâu, nhưng
loài người chỉ là những kẻ chuyên làm đều sai quấy và
phủ nhận. (Chương 14 – Ibrahim, câu 32 - 34).

�
ْ ََ ُ ْ ِﻤ
َ َ َ�َاﻟْ ُﻘ ْﺮ ْ َ ْ و
َﺎرَك
ِ ﻔﻌ ِ� وَ ِ�ﻳﺎ�ﻢ ﺑ ـﺎ ِ�ﻴـﻪ،ِآن اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ
ِاﷲُ ﻲﻟِ وَﻟَُﻢْ ﻲﻓ
ِ
ْ ِّﺬﻟ
َّﻓ
� ﺬَا
 أَﻗُﻮْلُ  ﻗَﻮِْ  َﻫ وَأَﺳْﺘَﻐ ْﻔِﺮُ اﷲَ ﻲﻟِ وَﻟَ�ُـﻢْ وَﻟِﺎﻜَ ـ ِﺔ،َِﻦ اﻵﻳَﺎتِ وَا ﻛ ِﺮ َﻜِﻴْﻢ
ْ
ٍ ذَﻧْﺐ
.ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوهُ إِﻧّﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ الﺮَّﺣِ ﻴْ ُﻢ
ُُِّﺴﻠِﻤِ�َْ ﻣِﻦْ ﻞﻛ
َ
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 bầy tôi 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. Tất
cả 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 hai
ُ
ُ ّ
 َوْدَع
ِﺒُـﻪ
ُ� ـﺎدِهِ الْﻤُـﺆْﻣِﻨِ� � ََﺒَّـﺔَ ﻣَـﺎ
ﻋِﺒ
ﺪُ �ِِ اﺬ أ
َ ِِّيَ ﻲﻓِ ﻗُﻠـﻮب
َ
َ ﻟ
َ
َ ُ ْ ُ َّوَ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ٰ ﻪَ ِﻻ
ُ ﻓَﺎﻜَﻧَﺖْ �ََﺒَّﺘُﻬ،ُﺿَﺎه
�ِّﻢْ ﻣُﻘَﺮ
 أﺷـﻬﺪ أن ﻻ إِﻟــ،َِـﺔًإِﻰﻟ اﷲ
اﷲ وَﺣـﺪَه ﻻ
ْ ْ
 وَأَﺷْﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤَّﺪاً �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُـ،ُ ﺷَﻬَﺎدَةَ مُ ﺆْﻣِﻦٍ ﺑِﻠِﻘَﺎه،َُ ﻪﻟ
ﻮْﻪﻟُُ اﺬﻟَِّي اﺧﺘَـﺎر َُه
َ
أَﺻْﺤ
َ
ْ َُ ْ ﻄَ َ ُ � َّ ُ ﻋ
 أَﻣَّ ﺎ،ًﺎﺑِﻪِ وﻣَﻦْ ﺗَﻮَﻻَّهُ وَﺳَﻠَّﻢَ �َ ﺴْﻠِﻴْﻤﺎ
َ َ َ  َ اﷲ ﻠﻴﻪِ َ آﻪﻟِِ و،اﷲ وَ اﺻ ﻔﺎه
ْ
:َ�ﻌ ُﺪ
0T

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã đặt để vào con
tim của những người có niềm tin lòng yêu thích mọi điều
làm Ngài yêu thương và thỏa mãn, sự yêu thương đó còn là
sự dâng hiến kính lên Ngài. Tôi xin tuyên thệ không có
Thượng Đế nào thờ phụng ngoài Allah duy nhất, Ngài không
có đối tác cũng như không có cộng tác, với lời tuyên thệ này
người có đức tin sẽ được trực diện Ngài, và tôi xin chứng
nhận Muhammad là Bề Tôi, là Nô Lệ, là Thiên Sứ, là Nabi
và là Rasul của Ngài, Người đã được Allah lựa chọn và sàn
lọc. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành đến cho Người,
cho thân tộc, cho tất cả bằng hữu của Người và tất cả những
ai thừa kế việc truyền bá của Người, và sau đó:
Quí đạo hữu thân mến, hãy biết kính sợ Allah mà
đứng dậy thi hành mọi sắc lệnh đã được Ngài giao phó,
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trong những nhiệm vụ đó là hãy biết thương yêu nhau vì
Allah, hãy biến lòng yêu thương và sở thích của mỗi người
trong chúng ta luôn phục tùng mọi sắc lệnh làm Ngài hài
lòng và thỏa mãn. Để được thế, chúng ta cần phải yêu
thương tất cả mọi điều, mọi việc, mọi người và mọi nơi đã
được Allah thương yêu, đồng thời ghét bỏ tất cả những gì bị
Allah ghét bỏ, đó chính là đức tin Iman thật sự. Nabi  đã
từng nói:

ُ
ُ
ُ ْﻳَ� ْﻮ َن ﻫَﻮَ ُاه �َﺒَﻌﺎ ً ل ِﻤَ ﺎ ﺟﺌ
ﺖ ﺑِﻪِ (( واه اﺒﻟﺨﺎري
َّ أَﺣَﺪُ�ﻢْ ﺣَﻰﺘ
ُ)) ﻳُﺆْﻣِﻦ
ِ

“Đức tin của các người không được hoàn hảo, không đạt
được toàn mỹ cho đến khi nào sở thích của các người
luôn noi theo những gì Ta mang đến.” Hadith do AlBukhary ghi lại. Có lần một người hỏi Nabi  về việc mọi
người yêu thương nhóm người nào đó và luôn ao ước được
xum họp với họ thì Người bảo:

لْﻤَﺮْءُ ﻣَﻊ  ﻣَﻦْ أَﺣ
َﺐَّ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
َ
))

“Mỗi người sẽ được ở cùng với người mình yêu thương
(ở ngày sau).” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại,
Nabi  nói ở Hadith khác:

َِ ))ﻦْ أَﺣَﺐَّﻗَﻮْﻣﺎًﺣُﺮ
.�ﺸ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺮﺒا
“Ai yêu thương nhóm người nào đó, y sẽ được phục sinh
cùng với họ.” Hadith do Al-Tabaraa-ny ghi lại. Bởi, một khi
con người yêu thương vấn đề nào đó thì luôn nghiên về nó,
mong muốn đạt được nó. Cho nên, nếu là người một lòng
thương yêu Allah thì phải luôn sùng kính Ngài, chỉ biết làm
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những điều được Ngài hài lòng, luôn luôn qui phục sắc lệnh
và giáo điều Islam, đồng thời từ bỏ và tránh xa hết tất cả mọi
điều khoản bị Ngài cấm đoán. Tương tự, một khi yêu thương
Rasul  là phải hết lòng tìm tòi, học hỏi và noi gương theo
Sunnah (đường lối) của Người, tuyên truyền với mọi người
về Sunnah đã biết, sẵn lòng ra sức biện luận chân lý và giải
thích rõ ràng tường tận để bảo vệ Sunnah và danh dự của
Người một khi bị xúc phạm hoặc bị hiểu sai lệch. Ngoài ra
còn biết yêu thương đến những bầy tôi ngoan đạo đức hạnh
của Allah, lấy niềm vui và nổi buồn của họ làm niềm vui và
nổi buồn của chúng ta, ra sức bảo vệ che chở họ với khả
năng có thể. Bởi tình thương dành cho Allah, dành Rasul 
và dành cho bầy tôi ngoan đạo đức hạnh của Ngài chính là
động lực tối ưu của sự chiến thắng vinh quang, là niềm tin
vững chắc của Iman. Nabi  đã từng nói:

ُ
َ ْ ﺟﻌ
َ ْ وﺪﻟَِهِ وَاﺪﻟِِهِ واﻨﻟَّﺎسِ أَﻤ
ّ أَﺣَﺪُ�ﻢْ ﺣَﻰﺘ
((�ـ
َ َْ  أَﺣَﺐَّ إِﻴﻟَْﻪِ ﻣِﻦ
ُ)) ﻳُﺆْﻣِﻦ
َ
ِ
.رواه مﺴﻠﻢ

“Các người sẽ không trở thành được người có đức tin
hoàn thiện đến toàn mỹ cho đến khi các người thương
mến Ta hơn cả con cái, cha mẹ và tất cả mọi thứ trên đời
này.” Hadith do Muslim ghi lại, Nabi  nói ở Hadith khác:

ُ
ﻼَث
َ ُ ْ َ َوَ َ َ ﺣَﻼَوَةَ ﻤ
َّرَﺳُـﻮﻪﻟُ أَﺣَـﺐ
ُ ـﻮن ا
ﷲ
�َ أن ﻳ:ﺎن
))َ ٌﻣَﻦْ �ُﻦَّ ِ�ﻴﻪِ ﺟﺪ
ِ اﻹﻳ
ِ
ُ َﻴﻟَْﻪِ مِﻤَّ ﺳِﻮ
�َاﻫﻤَ وَأَنْ �ُِـﺐ ّ الْﻤَـﺮْءَ ﻻَ �ُِﺒُّـﻪُ إِﻻَّ  وَأَنْ ﻳ
ْـﺮَهَ أَنْ �َﻌُـﻮدَ ﻰﻓ
ﺎ
َ
ِِ�
ِ
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َّﻰﻓِ اﻨﻟ
ـﺎر(( واه اﺒﻟﺨـﺎري
ِ

 َْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َﺎ ﻳَ�ْـﺮَهُ أَنْ �ُﻘْـﺬَف
اﻟ�ﻔ ِﺮ �ﻌﺪ إِذ أَ�ﻘَﺬَه ِﻣﻨﻪ
.ومﺴﻠﻢ

“Có ba điều ai sở hữu được chúng sẽ thấy được sự ngọt
ngào của niềm tin Iman: Dành trọn tình thương cho
Allah và Rasul mà không gì có thể so sánh đặng, không
yêu thương một người nào đó ngoại trừ là vì Allah và
ghét cay đắng việc qua lại phủ nhận đức tin (vào Allah)
sau khi đã là người Muslim thuần phục giống như việc sợ
hãi bị sa vào hỏa ngục.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim
ghi lại.
Ông Abdullah bin Abbaas  nói: “Ai có lòng yêu
thương, lòng ranh ghét, lòng phục tùng và lòng chống đối
chỉ vì Allah thì sẽ luôn được Ngài bảo vệ y, và một người
Muslim sẽ không cảm nhận được sự ngọt ngào của đức tin
Iman cho dù có dâng lễ Salah và nhịn chay thật nhiều ra sao
cho đến khi biết yêu, biết ghét vì Allah. Nhưng ngặc nổi đa
số mọi người chỉ còn biết lợi lộc trước mắt ở trần gian nên
chẳng mấy ai trong họ nếm được mùi vị đó.”
Các đồng đạo thân thương, thật đáng thương thay
cho cộng đồng Muslim ngày nay họ chỉ biết đeo đuổi dục
vọng và vương quyền, họ chỉ biết kết thân với những ai qui
phục nghe lời họ hoặc có thể nhờ vả đến, họ không ngó
ngàng gì đến việc làm cũng như hậu quả do hành động mù
quáng của họ để lại. Trong khi đức tin Iman thật sự của
người Muslim chân chính là một lòng nhất nhất làm Allah
và Rasul  hài lòng, hơn nữa tình yêu thương đó lại là việc
hành đạo kính dâng lên Allah nhằm đạt được thành quả mỹ
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mãn ở trần gian và ngày sau. Quả thật, những ai đến với
nhau hoặc xa cách nhau vì Allah sẽ được Ngài che mát vào
một ngày mà không có bóng mát nào ngoài bóng mát của
Ngài. Thế nên, ai thấy được lòng mình luôn phụ thuộc vào
tình thương dành cho Allah và Rasul  thì hãy tạ ơn Allah
cho thật nhiều và cầu xin Ngài ban cho kiên định đến hơi thở
cuối cùng, còn đối với những ai thấy lòng mình làm ngược
lại thì hãy tranh thủ thay đổi và hết lòng cầu xin Allah ân
sủng và ban thành công.

ۡ ُ
ـ
َ َ
ُ ُٓ َ ُ ُٓ
 [قــل إِن �ن َءابَــاؤ� ۡم َو� ۡ� َنــاؤ� ۡم:ﻋُــﻮذُ ﺑِــﺎﷲِ ﻣِــﻦَ الﺸَّـﻴْﻄَﺎنِ الــﺮِّ ِﺟﻴْ ِﻢ
َ ُ ُ ۡ
َ ۡ َ ۡ َ ٞ َ ٰ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ٌَٰ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
ُ
ـون
�خ َ�ٰن� ۡم َوأ ۡز َ� ٰ ُج� ۡم َو َعشِ ـ�ت�م وأمـ�ل ٱ���تموهـا وت ِ�ـرة �ش
َ َ
ّ
َ َ
َ ِ ُ إِ�َۡ�ُـم مِّـنَ ٱ�َِ َورَس
َ ادَه
�ِ ج َهـا ٖد
َّا وَم َ�ٰ�ِنُ تَرۡضَوۡ�َ هآ أَحـب
س
ِ ـو�ِۦ و
ۡ
م
َ
ۡ
ۡ
َ
َ ِۦۗ وَٱ�َ � َ� ۡهدِي ٱل َق ۡو َم ٱل َ�ٰسِ ـق
ُّ
َ َ ٰ ّ �َِۦ �َ�َ� َ ّصُواْح
Z٢ �ِ
بِ يلِه
َ يأ ِ� ٱُّ بِأَۡرِه
٢٤ :ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

Hỡi (Muhammad) hãy bảo (những người Muslim) rằng:
Nếu họ xem cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, người
thân gia quyến của họ cùng với tài sản mà họ thu gom
được cộng với cuộc trao đổi mua bán mà họ sự phải thất
bại và những căn biệt thự (xinh đẹp lộng lẫy mà họ sở
hữu) đã làm họ hài lòng hơn việc qui phục Allah, qui
phục Rasul và việc xuất binh thánh chính vì chính nghĩa
của Ngài thì các người cứ việc chờ đợi đi, rồi Allah sẽ hạ
sắc lệnh phân xử các người. Và chắc chắn Allah sẽ không
bao giờ dẫn dắt nhóm người dấy loạn bất tuân. AlTâubah: 24 (chương 9).
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ۡ
َ ُ َ ُّ َ َ َس
و�ۥ َول ۡو
[َِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱ�َِّ وَٱ�َۡومِ ٱ�خِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱ�َ ور
ُُل
َ ٰ ٓ �ْخۡ�َٰ�َهُمۡ أَوۡ عَشِ�َ�َهُمۡۚ أُو
َ ك َك َت
ب ِ� ق و� ِ ِه ُم
َِنُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ �َ�ۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إ
ِ �َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ّ
َ
�َدۡخِلُهُمۡ ج
َ
َ �ِ ٰ� َُٰت �ري مِن �ت ِها ٱ�ن�ٰر
ِين
ُ �َ�ِۡي�َٰنَ وَ�َيََّهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ و
ِ ٖ
َ
ُ ّ
َُّ �َنۡه ُۡم وَرَضُواْ �َنۡهُۚ أُوْ�َٰٓ�ِكَ حِزۡبُ ٱ�َِّۚ �َ�ٓ إِنَّ حِزۡبَ ٱ�َِ ه ُم
�اۚ رَ�َِ ٱ
ۡ ۡ
َ
٢٢ : ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔZ٢ ٱل ُمفلِحُ ون

Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm
người tin tưởng Allah và tin tưởng ngày tận thế lại kết
thân với những kẻ chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài
cho dù họ là cha mẹ hay con cái hay anh em hay bà con
ruột thịt của họ. Những người (có đức tin) đó đã được
Allah khắc ghi đức tin vào quả tim của họ và Ngài đã
tăng cường cho họ tinh thần từ Ngài. Rồi Ngài sẽ thu
nhận họ vào những ngôi vườn (thiên đàng) bên dưới có
các dòng sông chảy để họ vào trong đó sống đời đời.
Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ hài lòng về Ngài. Họ
thuộc đảng phái của Allah, quả thật chỉ có đảng phái của
Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi Al-Mujadalah: 22
(chương 58).
Anh chị em Muslim thân mến,
Allah đã hạ lệnh cho chúng ta một điều và chính
Ngài là Đấng bắt đầu mệnh lệnh đó với lời phán:
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َ ْـلُّ ا
َ
ّ
َ
َ
ِنَ مَ� َٰٓ�ِك
ِۥ يُصَلُّون �ََ ٱ�ّ�ِِّۚ �َٰٓ��ُّهَـا ٱ�َِّيـنَ ءَامَنُـواْصَ و َعل ۡيـه
[
َُتَه
ً َو َس ّل ُِمواْ � َ ۡ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).
Nabi  nói:

َّ َّ �
� ًَوَاﺣِﺪَة
ُ ﺻََّ ا
ً ْ ﷲ َﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺮ
ﺸا(( رواه مﺴﻠﻢ
َ))َﻦْ ﺻ

“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại.
Allah thì gởi trực tiếp bình an và phúc lành cho Nabi
, còn Thiên Thần thì cầu xin Allah ban cho Người bình an
và phúc lành.

َّ
َّلﻠ
َ
َ
َ ِّ
، ﻛَﻤَ ـﺎ ﺻَ ـ ﻴْﺖَ ﻋَ ﻠـﻰ إِﺑْ َﺮاﻫِ ﻴـ َﻢ، وَﻋَ ﻠـﻰ آلِ َُﻤَّ ـ ٍﺪ،ُﻬـَّ ﺻَ ـ ﻋَ ﻠـﻰ َُﻤَّ ـ ٍﺪ
َ ٌَ لﻠَّ ُ َّ َ ْ ﻋَ َ َُﻤَّ وَﻋ
َ
ََ ِﻧَّﻚ
ٌ
،وَﻋَ ﻠـﻰ آلِ إِﺑ ْ َﺮاﻫِ ﻴـﻢ
َِ
ِ ﻠـﻰ آل، ﻬـ ﺑﺎرِك ﻠـﻰ ـ ٍﺪ.�ﻴـﺪ
َِ ﺣﻴـﺪ
ْ َ َ ََﻤ
َ
َ
ٌ
ٌ ََ ِﻧَّﻚَ ﺣ
�ﻴـﺪ
، وَﻋَ ﻠـﻰ آلِ إِﺑْ َﺮاﻫِ ﻴـﻢ،ﺎر�ﺖَ ﻋَ ﻠـﻰ إِﺑ ْ َﺮاﻫِ ﻴـ َﻢ
 ﻛ ـﺎ ﺑ،َُﻤَّ ـ ٍﺪ
َِ ـﻤِ ﻴﺪ
"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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ْ ِّ� وَأَﻋْﺪَاءَ اﺪﻟ
ْ
َ ِ�َِْ وأَذِلَّ الﺮﺸِّْكَ وَالْﻤُﺮﺸ
َ �َِّ أَﻋِﺰَّ اﻹِﺳْﻼَم وَالْﻤُﺴْﻠِﻤ
َ
ِﻳﻦ
"Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh đạo
Islam và người Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần, người
thờ đa thần và kẻ thù của tôn giáo."

َّلﻠ
َْ ْ
ْ َّﺪ
َ ْ
َ ََّﺧ
َ ْ
 وَ َﻣـﺎ، وَ َﻣـﺎ أَﻋﻠﻨﻨَﺎ،أَﺳـ َﺮ ْرﻧﺎ
 وَ َﻣـﺎ، وَ َﻣـﺎ ْﺮﻧﺎ،ُﻬـَّ اﻏ ِﻔـ ْﺮﻧﺎ َﻣـﺎ َ ﻣﻨَﺎ
َّْ َ ْ َ وَ َ َ ْﺖَ ْ َ ُ ِﻨَّ َ ْﺖَ ْ ُ ﻘَ ُ وَ َ ْﺖَ ْ ُ َﺧِّ ُ َ َ ﻪَ ِﻻ
 ﻻ إِﻟ ٰـ، أﻧ الﻤ ـِّم أﻧ الﻤـ ـﺮ، ﻣـﺎ أﻧ أَﻋﻠـﻢ ﺑِﻪِ ﺎ،أَﺳـﺮ�ﻨﺎ
َأَﻧْﺖ
"Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội cho chúng tôi với
những tội lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi mà
chúng tôi còn giấu giếm hoặc đã truyền bá, 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."

َّﻟُْﻦ ْ وَ �َ ُ ُ ِﻚَ َ ْ َُد
 ﻌـﻮذ ﺑ أن ﻧ،ﺒ
ِ
َْ ﻋَ ﺬ
َوَ �َ ُ ُ ِﻚ
ِﻌـﻮذ ﺑ ِﻣـﻦ ـ اب

ُ ُ َ� َلﻠَّ ُ َّ ِﻧَّ �َ ُ ُ ِﻚَ ﻦَ ْ ُ ْ و
َﻮذ ﺑﻚَ ِﻣـﻦ
ِ  ﻌـ، ِﻬـ ﺎ ﻌـﻮذ ﺑ ِﻣـ ﺒﻟﺨﻞ
َ َ
ْ
ْ ّ َْ ْ
َ�َ ُ ِﻚ
،ﻟُ�ﻴَﺎ
 وَ ُﻌـﻮذ ﺑ ِﻣـﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ،إِﻟـﻰ أ ْرذَلِ اﻟ ُﻌ ْﻤـ ِﺮ
َْﻘ
اﻟ ﺒْـ ِﺮ
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"Thưa Allah! Quả thực, chúng tôi cầu xin Ngài che chở
tránh khỏi sự keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, tránh khỏi sự
yếu ớt khi về già, tránh khỏi sự thử thách của Đadjal và
tránh khỏi sự hành phạt ở dưới mộ."

َّﻨ
ﻢَّإِﻧَّﻚ �َ ﺗ
ﻔُﻮٌّ ﺤُِﺐُّ اﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻓَﺎ�ْﻒُ �َ ﺎ
َ
"Thưa Allah! Quả thật, Ngài là Đấng Độ Lượng rất
thương yêu sự tha thứ, cầu xin hãy tha thứ cho bề tôi."

َ ْ َ ُ َُ ﻮَ ْ ﻤ
ََ
َ � ْ ﻨﻟََـﺎ ُد ْ�ﻴَﺎﻧَـﺎ َّـﻲﺘ
ﻴﻬـﺎ
ِ ِ
َّﻬُﻢَّ أَﺻْﻠِﺢْ ﻨﻟََﺎ ِدﻳنﻨﺎ ﻟَِّي ﻫ ﻋِ ﺼ ﺔ أم ِﺮﻧﺎ َأَﺻْـﻠِﺢ
َ�َ َّﻲ
ُ
ُ ََ َ
ْ ُِّﺎدﻧَﺎ اﺟْﻌَﻞْ اﺤﻟَْﻴَﺎةَ زِ�َﺎدَةًﻨﻟََﺎ ﻞﻛ
�َﺧ
َﻣ َﻌﺎﺷﻨَﺎ َأَﺻْﻠِﺢْ ﻨﻟََﺎ آﺧِ ﺮ ﻨَﺎ ِﺘ ِ�ﻴﻬﺎ ﻣﻌ
ٍ
ّ ٍ َُِّاﺟْﻌَﻞْ الْﻤَﻮْتَ رَاﺣَﺔًﻨﻟََﺎ  ﻞﻛ
َ ﺮﺷ
"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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ْ َإِﻧَّ �َ ُ ُ ِﻚَ ْ ْ َ �َ ْ ُ وَ ْ ﻗ
ْ َ� ْ ََ َ ْ ُ و
ْ َ
ُ �َﺸ
ـﺒَﻊ
ـﺲ ﻻ
ٍ َّﻬُﻢَّ ﺎ ﻌﻮذ ﺑ ﻣِﻦ ﻋِ ﻠ ٍﻢ ﻻ ﻨﻔَﻊ ﻣِﻦ ﻠﺐٍ ﻻ �ﺸَﻊ ﻣِﻦ ﻔ
َ ُ َ َوَ ْ ْ َ ُ ْ ﺘ
ﺎب ل َﻬﺎ
ﻣِﻦ دَﻋﻮَةٍ ﻻ �ﺴ ﺠ
"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi
mọi kiến thức vô bổ, con tim không biết kính sợ (Ngài),
tấm lòng tham lam và lời cầu xin không được chấp
nhận."

ْ
َْ َ ف
َﻰ
ُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َﺴْ ﺄَل ُﻚَ الْﻬُﺪَى و
�َ َاﺘﻟُّﻘ وَ اﻟ َﻌﻔﺎ وَ اﻟ ِﻐ
"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài ban cho sự hướng
dẫn, lòng kính sợ (Ngài), mạnh lành và giàu có."
:ﺍﻟﺒﻘ�ﺮﺓ

ٗ
ٗ
ۡ
Z٢ ِ[ َ�ّنَآ ءَاتِنَا �ِ ٱ�ُّ� َيا َح َس َنة َو ِ� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َنة َقِنَا عَذ َابَ ٱ�َّـار
٢٠١

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. Al-Baqoroh: 201 (chương
2).

ۡ َّ ّ
َ َ
ۡ َُ يَأمُرُ ِٱلۡعَدۡلِ وَٱ�ِۡحۡ�َٰنِ �يتَآيِ ذِي ۡٱلق
ٰ َ ـر
�
 [إِنَ ٱ:ﷲ
ِ ﻋِ ﺒﺎد ا
ٕ
َ ّ َ َ ّ�ُمۡ تَذ ك
َ ٰ َ َو َ� ۡن
: ﺍﻟﻨﺤﻞZ٩ ََرُ ون
َِعِظُ�ُمۡ لَعل
� ع ِن ۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱ�َۡ�ۡ �  ي
ُ ْ َ� َ
ْ َِﻫَ ﻗ
ُ ْ ََﻫ
َ َْ ﻤ
َ ـﺎن َ� ْﻌ
ـﺪ ﺗَﻮ ِ�ﻴـﺪ ﺎ وَ ـﺪ
�َ وَأَوﻓُﻮا ﺑِﻌَﻬْﺪِ اﷲِ إِذَا ﺎﻋ ﺪ� ْﻢ وَ ﻻ ﻨﻘ ُﻀﻮا اﻷ٩٠
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ْ َ ْ ُ ُ ْ َو
ُ ْ َ� َ ْ َ� َ َّإِن
اﷲ اﻟ َﻌ ِﻈـﻴْ َﻢ
 اذﻛـﺮوا،َاﷲ ﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﻔ َﻌﻠـﻮن
ًَﻌَﻠْﺘُﻢُ اﷲَ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻛَﻔِﻴْﻼ
َ ْ َ� ُ َ�ْﺮ َ ُ و
ُ ْ
اﷲ ﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ
 ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻳَﺰِدْ�ُﻢْ وَﺬﻟَِﻛْﺮُ اﷲِ أَ ﺒ
ََﻠِﻴْﻞ ﻳَﺬْﻛُﺮ� ْﻢ وَاﺷْﻜُﺮُوهُ ﻰﻠﻋ
َ
َ ُ َ ْ َﺗ
.ﺼﻨﻌﻮن
Hỡi anh chị em Muslim! 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 sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho
và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi hành
động của các người.
Soạn giả
1T

Abu Hisaan Ibnu Ysa
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