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Phầ một bài thuyết giảng thứ sáu ngày 
12/02/1433 H (nhằm 06/01/2012) 

 
ِد، وََجَعَل َذلَِك فِتْنًَة  الَْدُ  ِ�ِ 

َ
وال
َ ْ
ْمَواِل َواأل

َ ْ
َِ َم ى َعَ ِيبَاِدهِ بِاأل

ى
اي

ََساَاِة 
ْ
ِِ ال يُُ  َذلَِك َييََعُ   َِ ْ  يُ َِ َيلَيِْم، ِمدى َواِج

ْ
َُل ال

ْ
تَِنَ َمْ  َمُعْوُح بِال َْ ْْ ِرَ َُ َ ل

َوَ�الِ 
ْ
 . َوال

َ
ْن ال

َ
ُ  أ ََ ْش

َ
 اهللاُ َوأ

ى
َم ِِال ٰه ُدتََعاُل،  ِِلَ

ْ
َكِبْ�ُ ال

ْ
ُ، الَدِلُك ال

َ
نَْك ل ِ

ََ  
َ
وَْدَ هُ ال

َى اُهللا  ََ اِل،  ََ ِ
ْ
ِْ  ال ََ  ِِ َِليَْعِة 

ْ
َِ فَاَل ال

ى
ُ اي

ُ
نى ُمَدى اً َ بُْ ُه َواَُ ْول

َ
ُ  أ ََ ْش

َ
وأ

ْْ بِإِْدَساٍن َما 
َُ َ َىابِِعْ�َ ل َاابِِم َوا َْ يىاُح َواللىيَاِل، َيلَيِْم وََعَ ِِلِ َوأَ

َ ْ
َعَعاَببَِ  األ

ا َ�ْع ُ  مى
َ
ِِْ�اً، أ

ََ َْ ََْسِليْداً   :وََ لى

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã ban cho bầy tôi 
của Ngài hưởng thụ từ tiền tài và con cái, Ngài biến điều đó 
thành cuộc thi để thử thách họ ai là người hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và ai sẽ là người thảm bại nặng nề. Tôi xin tuyên 
thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng 
ngoại trừ Allah duy nhất không có đối tác cũng như không 
có cộng tác cùng Ngài, Ngài là Đấng Chúa Tể, Đấng Vĩ Đại, 
Đấng Tối Cao, và tôi xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là 
Rasul, là Nabi của Allah, một nô lệ trội nhất, cao quí nhất 
trong tất cả tạo vật. Cầu xin bình an và phúc lành cho Người, 
cho gia quyến, cho Sahabah của Người và cho tất cả những 
ai noi theo tấm gương cao quí của Người khi ngày đêm hãy 
còn luân chuyển, Ammaa Ba’d: 
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Hỡi đồng đạo Muslim, hãy hết lòng kính sợ Allah 
Đấng Cao Cả, hãy cúi đầu tạ ơn Ngài đã ban cho chúng ta 
hồng phúc hưởng thụ từ con cái, hãy biết rằng chính hồng 
phúc đó lại là cuộc thi để thử thách mỗi người trong chúng 
ta, ai sẽ là người hưởng được niềm vui tột đỉnh, sự thoải mái 
của con tim và thành đạt trọn vẹn ở trần gian và Ngài sau, ở 
trần gian thì được hưởng được sự hiếu thảo của con cái và 
mát lòng khi thấy chúng là những người ngoan đạo còn ở 
ngày sau thì cùng nhau tụ họp ở thiên đàng vĩnh cửu như 
Allah đã hứa: 

َ�َۡ�ُٰهم ّمِۡن ]
َ
� ٓ ََّتُهۡم َوَما ِ ّّ ُُ ََا ِِِهۡم  ۡۡ َ ۡۡ َ

ٰن  � ََ َُّتُهم ِِِِ� ِ ّّ ُُ َ َوّّبَعَتۡتُهۡم  َُ و َوّّيِ�َن َموَم
ّ ّۡمرِ  ُُ م�   ۡ ََ ِِِهم ّمِن  ََ َّهِٞ�  �ََ ا َكَسَب  ََ ِ ِ٢ Z ٢١: الطور 

Và đối với những người có đức tin được con cái noi theo 
họ bằng niềm tin (vào Islam) thì chúng sẽ được TA 
(Allah) ban cho hội ngộ cùng cha mẹ chúng (trong thiên 
đàng vĩnh cửu) mặc dù việc hành đạo của chúng chưa 
được như thế, nhưng vẫn được TA ban cho chúng đầy đủ 
không thiếu thứ chi, trong khi mỗi bản thân chỉ được 
thưởng thành quả do những gì đã tích lũy trước. Al-
Toor: 21 (chương 52). 

Trong cuộc thi này, mỗi người làm cha hay làm mẹ 
đều có nhiệm vụ như nhau, cả hai cùng nhau giáo dục dạy dỗ 
con cái nên người để chúng trở thành người hữu dụng giúp 
ích cho gia đình, cho xã hội và cộng đồng mai sau. Riêng 
người cha trong việc giáo dục con cái phải gánh vác nhiệm 
vụ trọng đại hơn, khó khăn hơn bởi chính anh ta là trụ cột 
gia đình, anh ta toàn quyền quyết định chuyện gia đình bởi 
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anh ta là vị vua trên một vương quốc thu nhỏ gồm vợ và con 
cái. Nabi  đã từng nói: 

 َ ْ  َاِ يىتِِم، ((
ْْ َمْسُُول  ُُ

� ُُ ْْ َااٍ،، َو ُُ � ْهِلِم وَْهَو ... ُّ
َ
ّىُجُل َااٍ، ِف أ َوال

 .متفل يليم)) َمْسُُول  َ ْ  َاِ يىِتمِ 

“Tất cả mọi người là người giám sát... và người đàn ông 
là người giám sát gia đình anh ta và phải chịu trách 
nhiệm cho việc giám sát đó.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại. 

Cuối cùng anh ta phải chịu sự chấp vấn của Allah về 
nhiệm vụ quán xuyến vợ con. Đối với bề tôi làm tốt nhiệm 
vụ giữa y với Allah thì Ngài sẽ ban cho y có mối quan hệ tốt 
đẹp với mọi người xung quanh nhưng đòi hỏi ở y phải có 
được sự định tâm tốt đẹp, nghị lực cao cộng với lời khẩn cầu 
Allah thật nhiều và dóc hết sức có thể mới hồng có đạt được 
thành quả mỹ mãn. Trong Qur’an Allah đã kể lại lời khẩn 
cầu của bầy tôi ngoan đạo của Ngài rằng: 

ُۡ لُ َن ] ُ�� َوّّيِ�َن َ� َۡ َ
ََا ُُّرةَ أ ِ ٰت ّّ ِ ّّ ُُ ََا َو ِٰن َٰ �ۡ

َ
َا ِمۡن أ ََ ََا َهۡب  ّن ََا  َّ ِۡ َوّۡنَت

ّتَِۡ� إَِماًما  َُ ِۡ ِ  ٧٤ :الفرقان ٧Zل

Và những ai cầu xin: “Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin ban 
cho vợ chồng, con cái (người thân) của bầy tôi là những 
ngoan đạo và xem việc tôn thờ Ngài là niềm vui, là lẽ sống 
và xin hãy biến bầy tôi thành Imam (người chỉ đạo) những 
người sùng đạo (đến với chân lý chính thống).” Al-
Furqaan: 74 (chương 25). Họ (những người đã cầu nguyện) 
chẳng hề ngồi một chổ sau lời cầu xin đó, bởi họ luôn nhận 
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thức được rằng phải tìm lý do để đạt được mục đích chứ 
không phải tự nhiên mà có. Bởi vậy, khi cầu xin Allah ban 
cho bổng lộc thì phải lao động, phải mua bán, phải làm việc 
thì mới có được tiền chứ đồng tiền không hề rơi từ trời 
xuống, khi cầu xin Allah ban cho con cái thì phải lập gia 
đình chứ con cái không hề từ đất chui lên và để được con cái 
nên người, trở thành niềm vui trong mắt mỗi cha mẹ thì mỗi 
người làm cha và làm mẹ phải hết lòng dạy dỗ chúng ngay 
từ khi còn ấu thơ hồng sau này về già mới hưởng được niềm 
vui hiếu thảo từ chúng. 

Điều kiện thứ hai để hưởng được hồng phúc từ con 
cái là phải quán xuyến chúng, bắt buộc chúng thi hành 
nhiệm vụ của một người Muslim tức bắt chúng hành lễ 
Salah, nhịn chay... có nhiều người cha chỉ biết đi Masjid một 
mình, hành đạo một mình còn con cái thì mặc chúng đi lông 
bông ngoài đường trong khi chúng cũng đã đến tuổi phải 
hành lễ Salah và bắt buộc phải hành đạo như anh ta. Có lẽ 
những người đó chỉ biết tìm đến vợ mỗi khi muốn giải tỏa 
sinh lý riêng tư, sau đó con cái như thế nào cũng mặc, không 
quan tâm giáo dục chúng nên người. Trong khi đó là nhiệm 
vụ mà Allah bắt buộc ở mỗi người làm cha thì anh ta lại lơ 
đễnh, thì làm sao Allah cho anh nếm được trái ngọt từ con 
cái, ngược lại anh ta sẽ chỉ ăn toàn trái đắng bất hiếu do 
chính thành quả gieo trồng xưa kia, anh ta trở thành người 
hoàn toàn thất bại ở trần gian và ngày sau, trở thành kẻ ăn 
năn hối hận cho hành động mù quáng của mình, và sẽ trả lời 
ra sao với câu hỏi của Allah về việc giáo dục con cái ? 
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َ� َ�ٰلَِك ُهَ  ]
َ
ةِ� � ََ ۡهِِيِهۡم �َۡ َم ّۡلَِۡ�ٰ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
َ أ ٓوو ِٰ�ََِن ّّيِ�َن َخِ�ُ ََ ُُۡ  إِّن ّۡل

عُِ�  َُ ۡ وُن ّل َ�ُۡ�ّۡ١Z ١٥: الزمر 

Hãy bảo họ (Muhammad): “Các người hãy biết rằng kẻ 
thua thiệt thật sự là những kẻ khiến chính bản thân và gia 
đình y rơi vào thất bại thảm thương trong ngày phán xử 
cuối cùng. Đó mới là thất bại thật sự thảm khóc.” 
(Chương 39 – Al-Zumar, câu 15). 

Thật sai lầm thay cho nhóm người chỉ biết bù đầu 
toan tính làm thế nào để có được nhiều tiền, làm thế nào để 
tiền khỏi bị hau hụt nên họ phí hết thời gian suy nghĩ về tiền 
và họ quên bẵng đi gia đình và con cái, vậy tiền tài đối với 
họ mới có giá trị ư, còn gia đình và con cái chẳng là gì 
chăng? Sao họ không chịu bỏ nhiều thời gian lúc còn khỏe 
mạnh để suy nghĩ và tìm cách giáo dục con cái nên người, và 
cúi đầu tạ ơn Allah đã ban cho họ hưởng được hồng phúc 
này trong khi Allah đã cấm rất nhiều và rất nhiều người cũng 
là đàn ông và cũng có vợ nhưng chẳng có đến ngụ con. 

Đồng đạo Muslim thân mến, hãy lắng nghe đây sắc 
lệnh của Allah Đấng Tạo Hóa loài người và vạn vật phán 
rằng: 

� َوُُ ] ّٗ ۡهِِيُ�ۡم نَا
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
َ أ َ ُُٓ و َُ و ّ�َها ّّيِ�َن َموَم

َ
� َ َّةُ َٰ َِجا ۡۡ َها َّّاُس َوّ ُُ  

ََۡفَتُِ َن َمـا �ُـۡؤَمُروَن  َمَرُهۡم َو
َ
َ َمآ أ َّ ُُ َن ّ َكَِةةغ ِ�َظٞ  ِدَاوُٞ ّ� َ�ۡت َٰ َِۡيَها َم ََ

٦Z ٦: التحريم 
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Hỡi những người có đức tin! Hãy bảo vệ bản thân và gia 
đình các ngươi tránh khỏi hỏa ngục mà chất đốt chính là 
những kẻ (vô đức tin) và bụt tượng, do những Thiên 
Thần lạnh lùng và nghiêm nghị quản lý, Họ không bất 
tuân Allah về điều gì mà Ngài đã ra lệnh và thi hành 
đúng những điều Họ nhận được lệnh. Al-Tahreem: 6 
(chương 66). Câu Kinh là sắc lệnh từ Allah, Ngài đã phong 
chức cho chúng ta những nam nhi trai tráng là trụ cột của gia 
đình, người quán xuyến mọi việc trong ngoài, cho nên phải 
có nhiệm vụ tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và con cái 
thoát khỏi lửa ngọn bùng cháy khủng khiếp của hỏa ngục. 
Hãy suy nghĩ thật kỷ về sắc lệnh này, Allah không hề bảo 
chúng ta tự bảo vệ bản thân mình rồi dừng lại đó. Không, 
Ngài đã hạ lệnh rất khẳng khái rằng các người hãy tự bảo vệ 
bản thân, bảo vệ gia đình và con cái các người tránh khỏi lửa 
hỏa ngục. Nhưng tiếc thay cho những ai lơ là trước sắc lệnh 
này, nếu như vợ hoặc con cái họ bị phỏng bởi lửa của trần 
gian thì họ trở nên tất bật chạy tìm bác sĩ để chữa lành vết 
phỏng đó cho dù có tan gia bại sản, trong khi đó họ lại mực 
mực thờ ơ trước cái nóng kinh hoàng của hỏa ngục ngày sau, 
họ chẳng tìm bất cứ gì để che chở cho vợ con mình. Vậy, 
đâu là tình thương, đâu là tình yêu thật sự của anh ta dành 
cho vợ con ? 

Đồng đạo Muslim thân, mỗi người trong chúng ta 
phải giám sát gia đình và con cái trong mọi hoàn cảnh từ cái 
đi, cái đứng, cái ra, cái vào của chúng, xem bạn bè chúng là 
ai để chúng ta là người hiểu biết con cái như lòng bàn tay 
nhằm thấy được mặt tốt của chúng làm ta hài lòng và kịp 
thời chấn chỉnh chúng nếu làm sai hoặc chúng chơi cùng bạn 
xấu, đừng hở mỗi cái mỗi giận đùn đùn làm cho tình cảm 



Bắt Buộc Giám Sát Gia Đình & Con Cái 

 

9 

cha con ngày càng xa lạ hơn và chúng từ từ xa lánh chúng ta 
hơn.  

Nếu mỗi người đàn ông trong gia đình không giám 
sát nhất cử nhất động của gia đình và con cái mình, vậy ai sẽ 
là người làm việc giám sát đó? Chẳng lẻ giao phó cho một 
người dưng nước lả ở ngoài đường, không hề có chút huyết 
thống giám sát chúng chăng? Hay những người đàn ông đó 
muốn bỏ mặc chúng sống sao thì thích, làm gì thì làm rồi 
chúng trở thành côn đồ, thành rác của xã hội, chẳng biết 
Allah là ai, chẳng biết tôn trọng bất cứ ai, chẳng biết đâu là 
phải trái, đâu là đúng sai... và cuối cùng chúng trở thành 
đảng phái của lũ Shaytaan ngoại trừ Allah muốn ai tốt đẹp 
hơn.  

Có một số người nói rằng: Con cái tôi nay đã lớn 
khôn chúng thường cãi lại mỗi lần dạy dỗ chúng. Đúng, sự 
thật là thế đó, nó đã xảy ra trong mọi thời đại, nhưng nguồn 
nguyên nhân chính là do bậc làm cha. Đúng, chính anh đã bỏ 
mặc chúng trước kia, anh chẳng hề quan tâm đến chúng, 
chẳng hề hỏi thăm chúng có gặp phải khó khăn nào cần giải 
quyết không, anh chưa từng ngồi ăn cơm với chúng buổi 
sáng hay buổi chiều. Từ đó làm cho tình cảm cha con anh có 
khoảng trống rất lớn vô phương lấp đầy, chính anh đã tự bỏ 
đi quyền của một người cha với chúng lúc hãy còn thơ ấu, 
đến bây giờ anh muốn chúng nghe lời anh, nghe lời chỉ đạo 
của anh ư? Tất nhiên là rất khó. Nếu ngay từ đầu anh biết 
kính sợ Allah mà làm tròn nhiệm vụ của người cha với con 
cái là Allah đã ban cho gia đình anh cuộc sống tốt đẹp ở trần 
gian và ngày sau rồi: 
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ّ�َها ّّيِ�َن ]
َ
� َ َٰ �ٗ َُۡ َ َ َوُُ لُ و َّ ّ َ ُۡ و َ ّّب َُ و ِِۡح  ٧و  َسِا�اٗ َموَم ُۡ لَُ�ۡم �ُ

ۡا فَاَ� فَۡ ً�و  َۡ َُّس َ�ُۥ َ� َ َو َّ ّ ِِ ِِ ُُنُ َنُ�ۡم  َوَمن �ُ فِۡر لَُ�ۡم  ۡۡ ََ َُِٰ�ۡم َو ََ َۡ َ
أ

ا  ًَ ِظي ََ٧  Z ٧١ – ٧٠: األحزاب 

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 ngươi và tha thứ cho các 
ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah và Rasul 
(Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến 
thắng vinh quang. Al-Ahzap: 70 – 71 (chương 33). 

Này các bậc làm cha, con cái chúng ta ngoài việc 
học ở trường phổ thông và làm bài tập ở nhà ra, thời gian 
còn lại là chúng rãnh rỗi. Đặc biệt là vào mùa hè hoặc là trẻ 
không đi học thì suốt ngày chúng chẳng có gì làm, chớ để 
chúng tự do rong chơi tùy thích mà hãy dạy chúng cách tận 
dụng thời gian đó làm những việc hữu ích cho bản thân 
chúng, cho gia đình anh và cho xã hội mai sau như động 
viên chúng đến trường hỏi về Islam vào mỗi tối hoặc bảo 
chúng đọc sách với những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi 
chúng, hoặc bảo chúng tiếp gia đình quản lý nhà cửa, trông 
coi em út hoặc trong việc mua bán kinh doanh... bằng không 
chúng sẽ tụm năm tụm bảy kéo nhau đi chơi game online, 
chơi đánh bài, thụt bi da hoặc tệ hại hơn là chúng tìm đến 
những sách báo khiêu dâm, ăn chơi trác tán, hút chích... mà 
người ân hận nuối tiếc chính là các bậc làm cha mẹ. 

Nhân đây tôi muốn nhắc nhở một điều không kém 
phần quan trọng, đó là các em học sinh sau khi học xong ở 
trường Islam thì các em lại quẳn tập đi nơi khác như bỏ lại 
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tại lớp hoặc ném vào sọt rác hoặc ném trên đường đi hoặc 
góc nào đó ở nhà... chẳng màn đến trong đó có tên Allah, có 
Kinh Qur’an, có Hadith, có lời nói của Ulama về giáo luật 
Islam hay không, và cả cha mẹ cũng chẳng quan tâm đến 
điều đó. Hãy thu gom lại để dành ôn lại trong thời gian rãnh 
rỗi hoặc bị quên hoặc mang tặng cho người khác để được ân 
phước hoặc đem đốt đi nếu thấy dư thừa không cần đến. Chứ 
còn việc ném đầu này hay góc kia chẳng phải là hành động 
của một học sinh và cũng chẳng biết mang ơn Allah đã ban 
cho việc học hành đó. 

Khẩn cầu Allah ban thành công cho bầy tôi với 
những nhiệm vụ Ngài đã bắt buộc, xin hướng bầy tôi đến với 
con đường chính đạo của Ngài, xin hãy tha thứ cho bầy tôi 
và toàn thể cộng đồng Muslim, bởi Ngài là Đấng Khoan 
Dung, Độ Lượng. 

ْْ بَِدٰا ِييِْٰم  ، َوَ�َفَعِ� َو�ِيَاُ� ِْ َعِظيْ
ْ
ِِن ال ّْ ُع

ْ
ِِ ال  ْْ ُُ

ِِ َولَ بَااََ  اُهللا 
فىِٰة  ََ ْْ َوِل ٰ ُُ ِِ َولَ ُّ اَهللا  ْ ٰتَْغِف

َ
ُْْوُل َْْوِه َهَ ا َوأ

َ
، أ ِْ َِكيْ

ْ
ِّ ال

ْ
ِمَ  ا يَاِذ َواُيَ

ُ ذَ  ُُ ُدْسِلِدْ�َ ِمْ  
ْ
ُْ ال ّىِديْ َغُفوُا ال

ْ
وُه ِِّىُم ُهَو ال ُّ ٍَ فَاْ تَْغِف

ّْ. 

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. 

 

1TSoạn giả 
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Abu Hisaan Ibnu Ysa 


