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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 mặt 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 và cũng là vị Thiên Sứ, là Rosul của Ngài.
Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo
hóa ra các ngươi ừ
t một người (là Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo
ra người vợ (là Hâuva). Rồi từ (Adam và Hâuva) Ngài đã trải ra
khắp thiên hạ rất nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah
và chớ đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám
sát mọi (lời nói và hành động) của các ngươi. Al-Nisa: 1 (chương 4).
Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và đừng bao
giờ chết ngoại trừ các ngươi là người Muslim. Ali Imron: 102
(chương 3).
Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho
thật đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các
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ngươi và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah
và Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, m ột chiến
thắng vinh quang. Al-Ahzap: 70 – 71 (chương 33).
Amma ba’d: Chắc chắn, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của
Allah và sự hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad .
Còn điều tồi tệ nhất chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới
(trong tôn giáo) là Bid-áh, mọi điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối và tất
cả sự lầm đường lạc lối sẽ ở trong hỏa ngục. Amma Ba'd:
Cứ vào mỗi tuần, có một ngày mà người Muslim gọi là ngày
Jum’at, đó là ngày thứ sáu. Vào ngày này, không riêng ai mà tấ t cả những
người Muslim, những người tin tưởng Allah, tin tưởng Rasul Muhammad
 trên thế giới đều có bổn phận đến Masjid trong vùng lân cận để hành lễ
cầu nguyện tập thể. Và trước cuộc dâng lễ tập thể này, theo đường lối của
Rasul Muhammad , sẽ có một bài thuyết giảng nhắc nhở mọi người
nhằm xây dựng và cũng cố đức tin Iman trong mỗi trái tim tín đồ.
Và hôm nay tôi ạil vinh dự được Allah ban cho cơ hội đứng đây
trước mặt quý đồng đạo để thực hiện bài thuyết giảng thiêng liêng hàng
tuần của chúng ta.
Thưa quý đạo hữu, trong bài thuyết giảng hôm nay, Insha-Allah,
tôi xin nói về đề tài “Tình Mẹ ”, một thứ tình yêu thiêng liêng mà Allah
đã ban cấp cho loài người và ngay cả loài vật. Có một câu chuyện thật
cảm động, thật đáng để cho chúng ta lắng nghe, mong rằng câu chuyện
này sẽ mang lại cho mỗi người chúng ta những giây phút suy tư và nghĩ
về mẹ của mình, người đã mang nặng đẻ đau và chịu bao nhiêu sự khó
nhọc và vất vả để nuôi dưỡng chúng ta thành người, sự hy sinh của mẹ
đối với con cái là vô bờ, tình thương của mẹ dành cho con là bao la. Qua
câu chuyện, cầu xin Allah soi sáng và hướng dẫn những ai may mắn đang
còn mẹ biết đền đáp công ơn của mẹ mình, may ra Allah sẽ yêu thương
và ban phúc cho họ.
Câu chuyện được kể qua lời của một người con về người mẹ ruột
của mình, bây giờ là nội dung câu chuyện, xin quý đồng đạo cùng lắng
nghe.
Mỗi buổi sáng có một người phụ nữ vào tuổi tứ tuần, tay ôm cái
khay đựng bánh đứng bên vệ đường lấm lét nhìn thẳng vào nhà tôi, thỉnh
thoảng bà rao vài tiếng: “Bánh nướng nóng hổi ngon đây ...” Nhưng chỉ
vài phút sau, với cái dáng lom khom của bà đã khuất dạng bởi con đường
lộ đá ngoằn ngoèo trong xóm ...
Như mọi ngày tôi đạp “ọc ạch” chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường, lần
này tôi dừng lại đ ể mua b ánh giúp b à và sẵn d ịp đ ể q uan sát xem bà ấy
như thế nào ?
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Nhìn thoáng qua, người phụ nữ này có thân hình gầy ốm, gương
mặt tiều tụy và xanh xao nhưng rất tiếc tôi không thể nhìn rõ đôi mắt của
bà, vì bà đội khăn che đầu bằng khăn choàng carô màu xanh đậm và kéo
xuống che hết nửa phần mặt, với một cái áo dài đen đã bạc màu ... khi bà
nhìn thấy tôi thì có vẻ bẽn lẽn gì đó!!!
Kể từ đó, mỗi sáng bà không còn đứng bên kia vệ đường nửa mà
bà đến trước cửa nhà chờ tôi ra để đưa bánh cho tôi, dù tôi không căn dặn
bà nhưng bà vẫn đến. Tôi nhìn thấy đôi tay bà nổi đầy gân và run run trao
cho tôi miếng bánh, bà có một cử chỉ thật là kỳ lạ mỗi khi gặp tôi, tay tôi
cầm bánh mà tôi có cảm giác là bà rất thân tôi lắm... Riết rồi thành quen,
mỗ i b uổ i sáng trước k hi đ i họ c, b à lại đ ến trước cửa trao cho tô i miếng
bánh, không nói không chào mà ch
ỉ nhìn tôi rồi tiếp tục đặt khay bánh
trên đầu, lặng lẽ bỏ đi. Có lần khay bánh hơi nặng, lúc đưa khay bánh lên
đầu thì thân người bà hơi chao đảo nghiêng người về phía trước nên bà
vội chụp vịn vai tôi để chống đỡ, bà mỉm cười nhìn tôi với ngụ ý cảm ơn
rồi lấm lét bỏ đi...
Như mọi hôm, lần này bà đưa bánh cho tôi lại còn dí vào tay tôi
một số tiền nhỏ, Bà nói: - Cháu giữ lấy để mua hàng ở trường. Dĩ nhiên
là tôi không nhận, nhưng bà cố nài nỉ làm tôi nổi cáu và lên tiếng: - Tôi
không nhận tiền của bà và từ nay tôi không mua bánh của bà bán nữa!!!
Bà thấy tôi bực dọc nên lặng lẽ quay người bỏ đi.
Kể từ hôm đó, tôi không còn nhìn thấy bà nữa, không còn nghe
tiếng rao hàng của bà mỗi buổi sáng, bầu không khí yên lặng của ngôi
làng làm tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó!!!
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôiũng
c đã chuyển trường học,
câu chuyện ấy tưởng rằng đã quên lãng trong tâm tôi. Không ngờ, một
hôm tôi vừa đến cổng trường thì thấy bà ấy đứng đó tự bao giờ… Bà định
lên tiếng nói với tôi điều chi đó, nhưng không biết lúc ấy tại sao tôi lắc
đầu nhẹ và lẳng lặng vào lớp, chẳng muốn nghe bà muốn nói gì !
Vài phút sau thì giám th
ị cho biết tôi có thân nhân đến thăm, trên
đoạn đường đi đến văn phòng đầu tôi luôn có nhiều câu thắc mắc “ai thế
nhỉ ?” Đến nơi tôi chẳng thấy ai ngoài bà ấy đang ngồi khép nép trong
một góc phòng nhỏ hẹp và được Giám thị giới thiệu: - Đây là thân nhân
của em.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà và Giám thị, bởi vì tôi chưa bao giờ nghe
tôi có thân nhân và nhất là sự quan hệ giữa tôi với bà, chẳng qua tôi với
bà biết nhau trong vấn đề mua bán trong tình lối xóm mà thôi. Hơn nữa,
nhìn cách ăn mặc của bà càng làm tôi bối rối, vì cách ăn mặc của bà
giống như những người hành khất không hơn không kém. Vì thể diện với
bạn bè nên tôi từ chối sự gặp gỡ này rồi quay bước ra khỏi phòng Giám
thị. Bà ấy có van xin tôi nán lại vài phút để bày tỏ sự tình, nhưng dù bà
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kêu gọi bằng cách nào đi nữa tôi chẳng có một chút thương tình, tôi sợ cả
lớp biết được rồi nhìn tôi với cặp mắt khinh khi, nên tôi quay lưng trở về
phòng học. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi đã rối tung, tôi không còn
tự chủ nữa và luôn luôn có những nghi vấn trong đầu: - Chẳng lẽ người
ăn mày ấy là thân nhân của mình sao? Hay bà là người đãng trí? Và kể
từ đó tôi không còn thấy bà đến tìm tôi nữa.
Thời gian trôi qua, từ niên học này sang niên học khác, cuối cùng
tôi được ra trường và đã kiếm được việc làm trong một ngành “Điều Tra
Viên” của chính quyền địa phương.
Một hôm, sau cơn giông bão có người đến báo cáo với tôi là có
một người phụ nữ đã đứng tuổi bước lên một chiếc cầu ván mục gẫy rồi
rơi xuống sông đã chết, và họ cũng cho tôi biết là có lẽ đôi mắt của bà ấy
bên nhắm bên mở. Vả lại cơn giông bão ấy vừa chấm dứt trong đêm, nên
lúc ấy không có người đi qua lại để cứu bà, và xác chết còn đang trôi trên
sông, chắc đây là ý của Allah…
Vì Allah đã Phán:
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Không một ta i họa nà o rơi xuống trá i đấ t hoặ c nhằ m v à o bả n thân
của các ngươi mà lại không được ghi trong Quyển Sổ Định Mệnh
(Al-Lawhul Mahfuz) trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, việc
đó quá dễ đối với Allah. Al-Hadeed: 22 (chương 57).
Vì tôi là “Điều tra viên” nên tôi được quyền khám thi thể của bà
để báo cáo lên trên, thi thể của bà được đặt trên một chiếc giường bằng
tre trong phòng tạm giữ nạn nhân, tôi nhìn tứ phía áo quần của bà để tìm
xem bà có giấy tờ chứng minh thân thế của bà, rất tiếc bà không có một
giấy tờ gì chứng minh b à là ai mà tô i chỉ tìm thấy vỏn vẹn một miếng
giấy trắng đ ược b ao k ỹ lại tro ng mộ t “bọc cao su” nhỏ, tôi liền mở ra
xem và trong đó có nội dung như sau:
Con của Mẹ !
Mẹ cố gắng nướng những cái bánh còn nóng để đem đến cho con
mỗi buổi sáng trước khi con đi học, đó là mục đích của mẹ. Mẹ rất muốn
săn sóc cho con và được nhìn con khôn lớn. Mẹ rất sung sướng khi được
thấy con nên người, không thể nào Mẹ diễn tả hết sự yêu thương của mẹ
dành hết cho con.
Một hôm mẹ không thể kiềm chế được. Vì quá nhớ con nên mẹ bạo
dạn đến tìm con trong lớp học. Nay đã lâu lắm mẹ cũng không muốn làm
phiền đến con và cũng không muốn làm mất thể diện của con, cho nên mẹ
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quyết định không gặp con nữa. Nhưng con có biết không? Càng không
gặp được con, càng làm cho mẹ thương nhớ con biết bao. Mẹ muốn gặp
con để tỏ lòng cho con biết rằng mẹ chính là mẹ ruột của con, để mong
mẹ con mình đoàn tụ.
Nhưng thực tế không như sự mong muốn của mẹ, nên mẹ đành
phải chấp nhận ôm sầu trong đêm. Đêm nay với cơn gió đầu mùa lạnh
buốt, mẹ cố gắng thao thức để viết vài hàng kể lại sự đau thương của mẹ
và hy vọng những dòng chữ này sẽ được Allah cho đến tay con. Mẹ muốn
cho con biết, tại sao mẹ con mình không được sống chung với nhau ?
Sau khi mang nặng đẻ đau của chín tháng mười ngày, dù gian nan
khổ cực, dù mưa to gió lớn… tất cả mẹ đều chịu đựng được. Hầu mong
sau này chính mẹ sẽ nuôi con khôn lớn, chính mẹ sẽ cho con ăn học thành
tài, chính mẹ sẽ dạy con làm một người tốt để giúp ích cho đời cho đạo…
Vì lẽ đ ó mà mẹ q uên đ i sự đ au đ ớn k hi mang thai, q uên đ i sự d ầm mưa
dãi nắng, tảo tần kiếm tiền để dành cho con ăn học…
Nhưng, khi sanh ra con, Thượng Đế đã an bài cho con chỉ có một
con mắt tố t lành, co n mắt cò n lại thì đ ã mù lò a, k hô ng đ ược d iễm p húc
như những đứa trẻ khác. Vì tương lai của con, vì con là con của mẹ nên
mẹ không do dự hay tính toán, mẹ quyết định hi sinh con mắt của mẹ, để
đổi lấy con có đủ hai con mắt như mọi người khác. Con mắt thì mẹ có
nhưng tiền bạc thì không, muốn đổi mắt thì phải có tiền làm phẫu thuật
mà tiền phẫu thuật lại quá đắt mà mẹ không thể nào có khả năng đủ để trả
hết được. Nhưng rủi đi may tới, lúc đó có một người nhà giàu tốt bụng ở
một địa phương khác, họ đồng ý chi ra số tiền lớn này để trả tiền cho Bác
sĩ giải phẫu nhưng với điều kiện là mẹ để cho họ thay thế mẹ đem con về
nuôi nấng.
Làm sao con của mẹ b iết hết sự việc này? Nếu mẹ nó i sự thật từ
sớm thì sẽ làm cho con đau khổ thêm. Nếu con biết được con là con của
một người đàn bà bất hạnh không nhà, không cửa, con có can đảm chấp
nhận hiện thực không? Hiện thực sẽ làm cho con tủi hận. Mẹ cũng bối rối
quá không biết phải làm sao ?
Hôm nay tuổi mẹ đã già và sức khỏe yếu đi, mẹ biết là mẹ không
còn sống thêm bao lâu, vì “Tre già măng mọc”, và mẹ cũng không muốn
“Lá già khóc cho lá xanh rơi” nên mẹ kể hết sự việc cho con nghe. Khi
con biết được hết sự việc này con hãy can đảm mà chấp nhận sự thật. Khi
con nhận được lá thư này của mẹ thì có lẽ mẹ đã ra đi vĩnh viễn, mẹ đã
đến một nơi mà con không thể tìm thấy mẹ.
Những nét chữ lem luốc không được rõ này, đó là những giọt nước
mắt của mẹ rơi vì mẹ sung sướng, mẹ vui chứ không phải mẹ đau khổ, vì
mẹ biết con bây giờ đã thành tài như mẹ mong muốn.
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Cám ơn Allah đã cho con tôi thành tài và nên ng
ười để sau này có
cơ hội giúp ích cho cộng đồng và xã hội.
Mẹ luôn luôn tha thứ cho con tất cả, cuối cùng mẹ cũng không quên cầu
xin Allah  ban nhiều Ân Huệ, và mọi Phước Lành (Rohmath) đến con
và cầu xin Ngài che chở và hướng dẫn con đi theo con đường ngay chánh,
cầu xin Ngài ban cho con tránh khỏi Shaytan đang rình rập, cám dỗ và
xúi dục để đi lạc hướng, Amin.
Con hãy thận trọng, vì Allah có phán:
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Để cho các ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng cuống
quýt về vật gì mà các người được ban cho. Và Allah không yê u
thương bất cứ người khoác lác khoe khoang nào.  Al-Hadeed: 23
(chương 57).
Mẹ của con ngừng bút.
"Mẹ ơi ! con là con của mẹ ..."
Những hành động có liên quan đến đời sống của con người chẳng
qua là do ý của Thượng Đế An Bài, chúng ta không làm sao chối bỏ và
trốn thoát khỏi được cái "Định Luật" mà Allah đã đặt sẵn cho mỗi người,
chúng ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận hiện thực.
Kể từ đ ó sự ăn năn đ ã làm cho tô i nghẹn ngào hố i tiếc, nhớ lại
những sự việc đã qua mà tôi không biết bảo vệ và chăm sóc lấy nó, để rồi
trong mộ t tình cờ hay cố ý nó đ ã đ ánh mất tro ng tô i tự lúc nào , có than
van trách phận giờ thì chẳng đem lại cho tôi một giải pháp nào để đánh
tan cái biến chứng cầu kỳ, đua đòi ích kỷ của người con, mà cực hình này
tôi đang mang lấy nó.
Vì Allah phán:

- , +* ) ( ' & %$ # " ! [ 8 7
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Và TA đã truyền cho con người nên hiếu thảo và ân cần với cha mẹ
của mình. Mẹ của y đã cưu mang y nặng nhọc và hạ sanh y trong đau
đớn; thời gian cưu mang và dứt sữa y là ba mươi tháng. Mãi cho đến
khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi.  Al-Ahqof: 15 (chương
46).
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Giờ đây tôi chỉ biết đưa tay cầu xin Allah mỗi lần cầu nguyện:
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Lạy Thượng Đế của tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi khả năng và sức
mạnh để bề tôi có thể đền đáp về các Ân Huệ mà Ngài đã ban cho bề
tôi và cho cha m
ẹ của bề tôi và để cho bề tôi có thể làm điều thiện
được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ với bề tôi và con cháu của
bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài và là một người
Muslim (Thần phục Ngài). Al-Ahqof: 15 (chương 46).
Thật vậy, mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi, mẹ tôi là người cao
thượng, lòng mẹ bao la quá không sao tôi kể siết. Tôi đã và đã mất mẹ
rồi.
Đó là toàn bộ câu chuyện mà người đàn ông, một điều tra viên, đã
kể lại về mẹ của ông trong sự hối tiếc và ngậm ngùi.

ُ
َ
َ � َو َ� َﻔ َﻌ، ﺎرَك اﷲُ ﻲﻟِ وَﻟَ�ُﻢْ ﻲﻓِ اﻟْ ُﻘ ْﺮآنِ اﻟْ َﻌ ِﻈﻴْﻢ
 ِِ و�ِﻳَﺎ� ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ ِ�ﻴْﻪِ  ِﻣ َﻦ اﻵﻳَﺎت
ِ
َْ
 أَﻗُﻮْلُ ﻗَ  ﻫَ َا و، ْ ﻢ
َ
ل
َ
َ
ﻮْ�ِ ﺬ
ِْﺮِ اﺤﻟَْﻜِﻴ
ﺐ
ﻧ
ِّ ذ
ُ ﻣِﻦْ ﻞﻛ
ّﺔِ ا
أَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﷲَ ﻲﻟِ وَﻟَ�ُﻢْ وَﻟِﺎﻜَﻓ
ْ�ِْﻤُﺴْﻠِﻤ
ٍ
ّ
.ﺎﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوهُ إِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ الﺮَﺣِ ﻴْ ُﻢ

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 đây rồi cầu
xin Allah tha th
ứ 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 Hai
َ ْ َ ُ َْ
َ َ َاتِ الﺴَّﺒْﻊِ ﻴ
َ َ �ُِ ﷲِِ اﺬﻟَِّي رَبِّ اﻟﻌَﺎلَﻤ
 أﺷ َﻬﺪ أن ﻻ،ً ﺑﻐ ْ�ِ  ِﻋ َﻤﺎ ٍد
ﺔ
ﻟ
َﺎﻋ
اﻓِﻊِ الﺴَّﻤَﺎو
 ر،
ِ
ِ
َ َ
َ
َ َ َ ُ ّ َ َٰ
َ  ﺻَ�َّ  ﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻰﻠﻋ،ُ ُ
 َِِ آﻪﻟ
ا
 وَأﺷْﻬَﺪُ أَنّ �ُﻤَّﺪاً �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮْﻪﻟ،َُ ﻻ ﺮﺷِ�ْﻚ ﻪﻟ
ِإﻟـﻪ ِﻻَ اﷲ
َ
 ً
َ ّ
.َﺤﺎﺑِﻪ ِ وَاﺘﻟَّﺎﺑِﻌِ�َْ لَﻬُﻢْ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎنٍ إِﻰﻟَ ﻳﻮْمِ اﺪﻟِّﻳْﻦِ وَﺳَﻠَ َﻢ � ْﺴ ِﻠﻴْﻤﺎ
Alhamdulillah, Tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và
muôn loài, Đấng đã n âng 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:
Quý đạo hữu thân mến,
Qua câu chuyện vừa kể có lẽ mỗi người sẽ có một sự cảm nhận
riêng nhưng chắc chắn tất cả chúng ta đều không phủ nhận rằng tình yêu
của mẹ đối với con cái là bao la, sự hy sinh của mẹ cho con cái là vô bờ
bến. Mặc dù bà mẹ trong câu chuyện được Allah an bài do hoàn cảnh khó
khăn bần cùng nên không thể nuôi nấng đứa con yê u thương của mình
đến khôn lớn mà phải để cho người khác nuôi thay. Thật ra không phải là
bà ngại vất vả cơ cực trong việc bươn chải cái ăn cái mặc cho con mình
mà bà chỉ muốn tương lai của con tốt đẹp và hạnh phúc hơn, bà muốn con
của mình có đ ô i mắt lành lặn tốt đẹp như mọi người, chẳng phải bà đã
cho đi cái quý giá nh
ất trên gương mặt bà cho đứa con yêu quý của bà,
chẳng phải bà đã đau lòng đến nhường nào khi phải mang núm ruột của
mình trao cho người khác.
Quý đồng đạo,
Qua câu chuyện, tôi chỉ muốn nhắ c nhở những ai đang còn cha mẹ
già bên cạnh hãy luôn thương yêu và chăm sóc họ, hãy ân cần giúp đỡ họ
và hãy nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói, đó là điều tối thiểu của một
người con đối với cha mẹ của mình vì không một sự đền đáp nào có thể
đền đáp hết công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ, và cũng vì vậy
mà Allah đã ra lệnh bảo con người phải ăn ở tự tế với cha mẹ của mình,
hãy cũng lắng nghe lời phán của Allah như sau:
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Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã sắc lệnh rằng các ngươi
chỉ được thờ phượng duy nhất một mình Ngài và phải ăn ở tự tế với
cha mẹ. Nếu một trong ha i ng ười cha mẹ của c ác ngươi hoặc cả hai
sống với các ngươi đến tuổi già thì chớ đừng bao giờ nói tiếng vô lễ
với họ dù chỉ là một tiếng thở dài "uf", và chớ xua đuổi họ, hãy ăn nói
với họ bằng lời lẽ tôn kính; hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha
mẹ và hãy câu nguyện cho họ mà nói: "Lạ y Thượng Đế của bề tôi!
Xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ của bề tôi giống như hai người họ đã
thương yêu và chăm sóc cho b
ề tôi lúc tôi hãy con bé ." Al-Isra: 23 24 (Chương 17).
Allah phán ở chương khác:
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Và TA đã truyền lệnh cho con người về việc hiếu thảo với cha mẹ.
Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu này chồng lên đau yếu khác; và
cho y bú sữa và dứt sữa y trong vòng hai năm; bởi thể hãy tạ ơn TA
và biết ơn cha mẹ của ngươi; cuối cùng ngươi sẽ trở về gặp lại TA *
Và nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt ngươi làm điều Shirk (tổ
hợp) với TA với những gì mà ngươi không hề biết đến bao giờ thì chớ
nghe lời họ, nhưng hãy ăn ở tự tế với họ ở đời này . Al-Isra: 14 – 15
(Chương 17).
Qua hai câu kinh sau khi Allah ra ệnh
l bảo con người phải thờ
phường riêng một mình Ngài thì liền sau đó Ngài ra lệnh cho họ phải ăn ở
tự tế và hiếu thảo với cha mẹ. Ngài không cho phép ai bất kính với cha
mẹ của mình dù đó chỉ là một hành động thật nhỏ đi chăng nữa, Ngài bảo
chớ đừng ba o g iờ nói tiếng v ô lễ v ới họ dù chỉ là một tiếng thở dà i
"uf", đây chỉ là một thái độ khó chịu hoặc bực mình, thí dụ như người
con vẫn luôn đối xử tự tế với cha mẹ nhưng thỉnh thoảng khi có sự khiển
trách nhỏ hay sự chê bai về món ăn gì đó thì người con lại không dám nói
lớn tiếng nhưng chỉ thở dài "u..f", một cử chỉ nhỏ như vậy thôi mà Allah
vẫn không cho phép con người tỏ vẻ trước mặt cha mẹ mình huống chi là
những lời lẽ hay những hành động bất kính khác. Và Ngài còn bảo ngay
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cả cha mẹ không phải là người Muslim và họ đấu tranh bắt chúng ta phải
theo họ thì tuy Allah không bảo chúng ta không được theo họ nhưng Ngài
vẫn bắt chúng ta phải đối xử tứ tế với họ trên đ ời này. Bỡi lẽ, đ ó là cái
tình, cái nghĩa, cái ơn to lớn mà cha mẹ đã sinh và nuôi dưỡng chúng ta
khôn lớn. Trong đó, ơn nghĩa mang nặng đẻ đau của mẹ là to lớn hơn hết,
nên Ngài đã phán bảo : Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu này chồng
lên đau yế u khác; và cho y bú ữa
s và dứt sữa y trong vòng hai năm
bởi thể hãy tạ ơn TA và biết ơn cha mẹ của ngươi.
Bởi tình mẹ bao la như "biển Thái Bình", bởi nghĩa mẹ như "nước
trong nguồn chảy ra" nên Nabi  đã bảo ở Hadith sau:

َ
َ ََ
�ََ  ا ﺴُّﻠ
ُ ْ َ
َ َ ﺟ  ِّ
َ ﺎﻫِﻤ
َ
 ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل اﷲِ ! أ َردت: �ﻘﺎل ِّ
ِﺔَ ﺟﺎءَ إِﻰﻟَ اﻨﻟَّﻰﺒ
ِ  ﺑْﻦِ ﺟَﺎﻫِﻤَﺔ ل
ﻦْ ﻣُﻌَﺎوِ�َﺔ
َ َ ْ ََ َ َ
 َْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َﻞ
ّ
ّ
ََِﺎلْﺰَمْﻬَﺎ ﻓَﺈ
)) : ﻗﺎل. �ﻌﻢ: )) لَﻚَ ﻣِﻦْ أُمٍ ؟(( ﻗﺎل:  �ﻘﺎل.أن أﻏﺰو وﻗﺪ ﺟِﺌﺖ أﺳت ِﺸ�ك
ن
َ ْ َ ْ َ َﻨ
.ﺖ ِرﺟﻠﻴْ َﻬﺎ(( واه اﻟنﺴﺎﻲﺋ
َّْﺔَ ﺤﺗ
Ông Mu-a'-wi-yah bin Jaahimah Al-Sulamy kể: ông Jaahimah đã đến gặp
Nabi, nói: Thưa Rosul ủca Allah, tôi muốn ra đi thánh chiến cùng Nabi
nên đến đây xin ý kiến của Nabi. Rosul đáp: "Anh còn mẹ không ?" Ông
đáp: thưa có. Rosul ền
li nói: " Anh hãy về ở bên cạnh mẹ, bởi thiên
đàng nằm dưới đôi chân người mẹ." Hadith do Al-Na-sa-y ghi lại.
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 các thiên thần của Ngài luôn Solawat cho
Nabi, này hỡi những ai có đức tin, hãy Solawat và cầu xin an lành
cho Người.
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:

َ َ
ْ
 ًَ�َّ ﻋَ�ََّ وَاﺣِﺪَة
ﺻَ�َّ اﷲَُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺮ ﺸًا(( رواه مﺴﻠﻢ
 ))ﺻ: ﻗﺎل

"Ai Solawat cho Ta m
ột lần, Allah sẽ
mười lần." Hadith do Muslim ghi lại.
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Solawat cho người đó

َ
َ
َ َّْ �ـ َاﻢ َصـ
ّ  ِ َو َﻋ َﻞـى آل، َُﻢَـد
ّ ﷲَ ّـ َّ َصـِّ  َﻋ َﻞـى
ُ
، ِ ـ َم
�ﺖ َﻋﻞـى ِإﺑْ َﺮا
، َُﻢَـ ٍد
ٍ
َ
َ ّ
ْ َ ّ ُ
ّ  ِ َو َﻋ َﻞـى آل، َُﻢَـد
ّ ﺎرِك َﻋ َﻞـى
، َُﻢَـ ٍد
 ﷲَ ّـَ ﺑ.  ٌِ د
ﺠ
ِ دٌ  َﻲ ـ
�
 ِﻧَﻚ َﺣ ـ، ِ ـ َم
�َو َﻋﻞـى آلِ  إِﺑ ْ َﺮا
ٍ
َ
َ َ َْ َ َ َ
َ ّ
 ٌِ د
ﺠ
 ِﻧَﻚ َحـ ِﻣﻴﺪٌ  َﻲ ـ، ِ ـ َم
� َو َﻋﻞـى آلِ  ِإﺑْ َﺮا، ِ ـ َم
�ﺖ َﻋﻞـى ِإﺑْ َﺮا
��ـاﻢ ﺑﺎر
"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 ộc
t của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối
Cao và Rộng Lượng."

َلَّ الﺮﺸِّْكَ وَا
ّ ُ
ِذ
َ
 ِ ْ لْﻤُﺮﺸِْ�ِ�َ ودَﻣِّﺮْ أَﻋْﺪَاءَ اﺪﻟِّﻳ
ﻦ
ﷲَ ّـَ  اﻹِﺳْﻼَمَ وَالْﻤُﺴْﻠِﻤِ�َْ وَأ
"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."

َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ّ
َ ّ
َ ْ ّ ُّ
، فﺎ
سر ﻧ
ومـا أ ـ، ﻦﺎ
ومـا أﻋﻠ ﻧ، سررﻧﺎ
ومـا أ ـ،  َو َمـا َﺧَﺮﻧﺎ، ِ  ْرﻧﺎ َمـا َﺪَ ْمﻧﺎ
ﻒ
ﷲَ ـَ اﻏ ـ
َ
َ
َ
َ َ َْ َ َ
ّ َ َ َ ُ ّ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ َ ُْ خ
َ.ِﻻَ أﻧْﺖ
ٰ ﻻ ِإﻟـﻪ، أﻧﺖ الﻤﻖـِّم وأﻧﺖ الﻢـَِّ ـر،ﺖ أ ْﻋ َﻞـ ُم ِﺑﻪِ  ِﻦَا
ومـا أﻧ
"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."

ّ ََ َ َ ْ ْ َ ّ
َ ُ
ُ َ َ ْ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
َ � ِ د ْ�ﻴَﺎﻧَﺎﻟَّﻲﺘ
ﻴﻬﺎ َﻣ َﻌﺎش ﻧﺎ
ﻦ
ا
ﻟ
ﺢ
ﻠ
ﺻ
أ
و
ﺎ
ﻧ
ﺮ
 ِ
م
أ
ﺔ
ﻤ
ﺼ
ﻋ
ﻮ
ِي ﻫ
َﺬﻟ
ﻦ دِﻳﻦﻧﺎ
ﻠَّﻬُﻢَ أﺻ ِﻠﺢ ﻟ ا
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ﻟَّﻲ
َ َ َ َ َ َْ
َ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ
َُ ََ َ
َ
� واﺟﻌﻞ الﻤﻮت
آﺧﺮ ﻧ
ُتﺎ ﺘِ  ِ�ﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎد ﻧﺎوَاﺟْﻌَﻞْ اﺤﻟﻴﺎة ِز�ﺎدةً ﻟﻦ اِ ﻞﻛ
ِ وأﺻ ِﻠﺢ ﻟ اﻦ
ٍ ِّ ﺧ
ٍََ َ َ َ ْ ﻞﻛُِّ ﺮﺷ
.ّ
راﺣﺔً ﻟ اﻦ
"Thưa Allah! Xin ãy
h 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 ph
ải 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 ất
t cả mọi điều tốt lành ở trần
gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa
ngục.

َ
T S R Q P O N M L K J [ : ِﻋِﺒَﺎد اﷲ
ُ ََ
 ¡ وأوﻓﻮا٩٠ : ﺍﻟﻨﺤﻞZ \ [ Z Y XW V U
َ ْ ُ َْ َ َ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َ
ُْ َ َ
َ َ َْ َ َ َْ
ُ َُْ َ
ْ
 ًِﻌَﻬْﺪِ اﷲِ إِذَا ﺎﻋﻫﺪ� ْﻢ َوﻻ �ﻨﻘﻀﻮا اﻷ�ﻤﺎن �ﻌﺪ ﺗﻮ ِ�ﻴﺪِ ﻫﺎ وﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻢ اﷲ ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻛ ِﻔﻴﻼ
ََ
ُ
َ
 ِ وَاذْﻛُﺮُوْا اﷲَ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢَ اﺠﻟَْﻠِﻴْﻞَ ﻳَﺬْﻛُﺮْ�ُﻢْ وَاﺷْﻜُﺮوهُ ﻰﻠﻋ ِﻧ َﻌ ِﻤﻪ،َّ اﷲَ �ﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ �َﻔْﻌَﻠُﻮن
َ ْ َ ُ َ ُ َ ﺰِدْ�ُﻢْ وَﺬﻟَِﻛْﺮُ اﷲِ أَ� ﺮ
َ َ ْ َ
.اﷲ �ﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﺗﺼﻨ ُﻌﻮن
ْﺒ و
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 ời
l tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi hành
động của các người.
Soạn thảo
Abu Zaytune Usman Ibrahim

13

