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Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã tạo hóa ra con người với hình
hài hoàn hảo, Đấng đã tôn trọng họ và ban cho họ vô số bổng lộc hơn bao
tạo vật khác. Tạ ơn Ngài với biết bao hồng đã và đang liên tiếp ban cho
con người. Cám ơn Ngài và với lời cám ơn đó lại được ban thêm, tôi xin
tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có
Allah duy nhất không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, Ngài đã ra lệnh
con người luôn ra sức bảo vệ những bổng lộc đó bằng cách tạ ơn Ngài và
ngăn cấm làm mất bổng lộc kia bằng cách hống hách tự phụ, và tôi xin
chứng nhận Muhammad là bề tôi và là Thiên Sứ của Ngài, Allah đã cử
Ngài xuống để hoàn hảo các đức tính tốt đẹp và hướng dẫn mọi người đến
với chân lý. Sự cử phái đó là lòng nhân từ dành cho nhân loại và là nhân
chứng trước tất cả mọi tạo vật. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành khi
ngày đêm hãy còn luân chuyển cùng với gia quyến và tất cả các bằng hữu
đức hạnh thanh tao, Amma Ba'd:
Anh chị em Muslim thân mến! Hãy luôn kính sợ Allah và tạ ơn Ngài
với đại hồng ân Islam. Phải biết rằng chúng ta đã và đang ở trên một tôn
giáo vĩ đại đã được Allah lựa chọn cho cộng đồng Muslim này, đây cũng là
tôn giáo của ông tổ Ibrohim đã di huấn và là tôn giáo của tất cả mọi vị
Nabi đã được Allah cử phái xuống trước đó, chẳng những thế Islam còn là
sự thuần túy tinh hoa của cuộc sống và là tôn giáo cuối cùng được Allah
mặc khải, như Allah đã phán:

 x w v u t s r q p o nm l k j i{XW
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Allah đã qui định cho các người tôn giáo (Islam) mà Ngài đã truyền
xuống cho Nuh và cũng là (tôn giáo) mà TA đã mặc khải cho Ngươi
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(Muhammad), cho Ibrohim, cho Musa và cho Ysa với lời phán: "Hãy
thành lập tôn giáo và chớ phân chia rẽ nhau trong tôn giáo." Đối với
những người đa thần điều mà Ngươi (Muhammad) mời gọi họ chấp
nhận thật là khó khăn. Allah chọn cho Ngài người nào Ngài muốn và
hướng dẫn về với Ngài người nào biết quay về sấm hối. Al-Shuro: 13.
Và Nabi Muhammad  của chúng ta là vị Nabi tốt đẹp nhất của loài
người, là vị Nabi hoàn hảo nhất được mặc khải và là vị Nabi cuối cùng
được cử phái đến với con người và loại ma, Người đã mang đến cho chúng
ta hồng ân từ Allah và xua đuổi khỏi chúng ta mọi sự tối tâm của ngu dốt,
của tính đa thần, của sự bất công và thù hằn, như Allah đã phán:

 Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´{XW
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Chắc chắn Allah đã gia ân nhiều cho những người có đức tin khi
Ngài đã lựa chọn một vị Rosul trong số họ để truyền cho họ các lời
mặc khải của Ngài, để tẩy sạch họ, để dạy họ Kinh Sách và chân lý
trong khi trước đó họ là những người hoàn toàn lầm lạc không biết
gì. Ali I'mron: 164.
Allah đã ra lệnh chúng ta phải bám chặt cái đạo này và phải bắt
chước theo những gì được Nabi  mang lại với lời phán:

 wv u t s r q p on m l k j{XW
[  : ]ﻷﻧﻌﺎz } | { z y x
Và hãy biết rằng đây là con đường ngay chính của TA. Hãy theo nó
và chớ theo con đường nào (khác) e rằng nó sẽ đưa các người lệch khỏi
con đường của Ngài. Ngài truyền bảo các người như thế để mong các
người là những người ngay chính biết kính sợ Allah. Al-An-a'm: 153.
Anh chị em Muslim thân mến! Trước mặt chúng ta là con đường
chân lý, con của đường hạnh phúc đang rộng mở, con đường chiến thắng
vinh quang vậy tại sao chúng ta không bước vào đó mà đi ? tại sao chúng
ta lại khước từ nó để bước vào con đường bất hạnh, con đường dẫn đến sự
thất bại ?
Rằng các bạn có từng nghe hay từng thấy trong Islam bảo làm điều
gì đó tệ hại hay chưa? Cả trong việc giáo dục có điều nào làm cho con
người trở thành hư đốn hay bị hủy diệt hay không? Hoặc có điều nào dẫn
đến sự điên rồ hay chưa? Không, không bao giờ và dù có chăng đi nữa
chẳng qua là lời châm chích của kẻ thù muốn biu xấu Islam hay một thành
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phần bại hoại nào đó mang danh nghĩa Islam làm mà thôi... chứ Islam
không hề sai bảo bởi tôn giáo Islam là con đường của hạnh phúc, của sự
chiến thắng, là sự bảo vệ con người được bình an đến ngày phục sinh.
Trong Islam không một điều tốt nào, không một phép lịch sự nào mà lại
không được Islam ra lệnh phải làm và không một điều nào làm mất đi
phẩm chất con người, làm hủy hoại cuộc đời mà không bị Islam ngăn cản,
bên cạnh đó cảnh báo luôn hành phạt đối với những ai vi phạm. Vậy đó,
mà có rất nhiều người lại chẳng màng đến sự khuyên răn kia mà cứ nhắm
nghiền đôi mắt bước theo con đường hủy diệt, họ bắt chước theo những gì
do người Kafir kẻ thù của Islam, kẻ thù của Allah và Rosul Muhammad 
mang lại, họ xem thường mọi lệnh cấm của Allah và Rosul , trong lòng
họ cho rằng những gì do kẻ thù mang đến mới là chân lý, mới là tốt đẹp
trong khi Allah phán bảo:
[ : ]ﻟﻜﻬﻒz © ¨ § ¦{XW
Việc đổi chác này của những kẻ làm điều sai quấy thật là xấu xa. AlKahf: 50.
Anh em chị em Muslim thân mến! Quả thật những người Muslim
chân chính, những người Muslim thật sự kính sợ Allah, sợ ngày phục sinh,
sợ ngày mà họ phải đối diện với những gì mà bản thân đã làm gởi đi trước,
họ không bao giờ hài lòng thay đổi tôn giáo của mình cho dù có bị thiệt hại
ra sao kể cả sinh mạng của họ bị đe dọa, họ luôn kiên nhẫn chịu đựng bám
chắt lấy Islam không bao giờ thay đổi điển hình như Bilaal bin Robaah 
người chuyên Azaan của Rosul  đã từng bị hành hạ rất đau khổ và bị
đánh đập bằng mọi cách, có lần bọn Kuffaar Quraish đã trói chặt ông rồi
cho bọn trẻ kéo lê ông ra chợ giữa trưa nắng gay gắt rồi họ dùng tảng đá
thật to đè lên ngực ông với yêu cầu ông bỏ đạo Islam nhưng ông luôn
miệng nói: "duy nhất, duy nhất". Tức Allah duy nhất.
Còn Khobeeb bin Al-Robe'  khi bị Musailamah vua nói dối bắt
ông và bảo:
- Hãy nói "La i la ha il lol loh" thì ông nói theo "La i la ha il lol loh"
- Và y bảo tiếp: "hãy nói tôi chứng nhận Musailamah là Rosul của
Allah,"
- Ông đáp: "tôi không nghe."
Khi đó, ông bị Musailamah cắt ông từng phần từng phần một mà
ông vẫn không chịu nói Musailamah là Rosul của Allah cuối cùng ông đã
trở về trình diện Allah với lòng kiên nhận và chịu đựng.
Còn Abdullah bin Huzafah Al-Sahmy  bị vua Hi lạp người Thiên
Chúa giáo bắt làm tù nhân và đức vua đã dụ dỗ ông bằng mọi cách từ việc
chia nửa giang sơn cho ông, cả việc dùng mỹ nhân đẹp nhất thời đó đến dụ
dỗ ông chỉ muốn ông bỏ đạo Islam mà thôi, vậy mà ông không hề xiu lòng
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kể cả họ khiên ông định ném ông vào chảo dầu đang sôi ùn ục, khi đến gần
chảo dầu thì ông bật khóc, vua Hi Lạp cho ngưng việc hành quyết và hỏi
ông: anh đã thay đổi ý kiến phải không, anh chịu bỏ đạo của anh phải
không ?
Ông bảo: không, không phải tôi khóc vì sắp bị ném vào chảo dầu
này, tôi khóc vì mình chỉ có một cái xác mà thôi, ôi ước chi tôi có được thể
xác nhiều như thể số lông trên người rồi tất cả được ném vào cái chảo dầu
này vì chính nghĩa của Allah để được vào thiên đàng khỏi phải bị tính toán.
Còn Ammaar bin Yaasir  cả cha mẹ và người thân của ông bị bọn
Kuffaar Quraish hành hạ với ý muốn họ bỏ đạo Islam nhưng họ đã kiên
nhẫn và bám chặt lấy Islam, lúc đó Nabi  đi ngang chổ họ đang bị hành
hạ và bảo họ: "Hãy kiên nhân đi gia đình Yaasir, quả thật điểm hẹn
của các người chính là thiên đàng."
Còn Khabbaab Ibnu Al-Irt  đã bị bọn đa thần dùng cực hình hành
hạ ông muốn ông bỏ đạo Islam nhưng ông đã kiên nhẫn chịu đựng, trong
những cách hành hạ của bọn chúng đó là: họ nhóm lửa lên rồi kéo ông đè
lên ngọn lửa cháy bùn và mở từ lưng ông đã dập tắt ngọn lửa đó nhưng
lòng ông không hề lung lay hay rung chuyển.
Anh chị em Muslim thân mến! Trên chỉ là một vài tấm gương mẫu
chỉ muốn được ở trên chân lý, muốn được đi trên đường hạnh phúc, mong
được chết là người Muslim mà thôi dù có bị hành hạ ra sao nhưng lòng họ
vẫn vững chắc như kiền ba chân không hề lay động. Để bảo vệ tôn giáo
Islam họ sẵn sàng hy sinh tất cả từ tiền tài đến sinh mạng họ sẵn sàng từ bỏ
tất cả để thi hành mệnh lệnh Rosul  như rời bỏ quê hương nơi chôn nhao
cắt rốn để di cư đến miền đất lạ hồng làm hài lòng Allah và Rosul  của
Ngài, họ làm thế chẳng qua là họ hiểu được rằng Islam mới chính là tôn
giáo chân lý, tôn giáo của hạnh phúc, tôn giáo dẫn đến chiến thắng vinh
quang, điều đó nó ăn sâu vào máu, vào xương, vào con tim, vào tâm khảm
của họ, họ xem trọng hơn cả bản thân mình, hơn cả gia đình con cái và tài
sản của mình, trong số họ có người nói: "Khi gặp phải khó khăn hãy đưa
tài sản đi trước bảo vệ bản thân và khi trời yên biển lặng hãy đưa bản thân
đi trước để bảo vệ tôn giáo."
Hỡi các bề tôi của Allah! Mọi người cảm thấy ra sao đối với những
ai ngày nay đã đánh đổi tôn giáo của mình bằng tôn giáo khác, đánh đổi
kiến thức tôn giáo Islam bằng kiến thức Kafir, họ không hài lòng về giáo
lý Islam do chính Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài đặt ra nhưng lại hài
lòng về pháp lý do chính kẻ thù của tôn giáo đặt để. Ngày nay, có rất nhiều
người Muslim đã bắt chước theo người Kafir trong mọi điều về trang phục,
về lời nói, về ngoại hình của họ để được giống như những người Kafir như
để móng tay dài, cạo râu cằm để râu mép, đeo nhẫn bằng vàng... kể cả
phong cách ăn uống cũng vậy họ ăn bằng tay trái... chẳng những thế còn
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uống rượu, quan hệ nam nữ trước hôn nhân và biết bao nhiêu điều khác đã
bị Islam cấm nhưng họ lại vẫn làm.
Anh chị em Muslim thân mến! Cho dù tất cả loài người và ma quỉ
cùng nhau chống đối Allah hay qui phụng Allah thì cũng không giúp ích
hay gây thiệt hại gì đến uy quyền và giang sơn của Ngài cả, Allah phán:
[  : ]ﺤﻣﻤﺪz Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È{XW
Và nếu các người có quay lưng (rời bỏ Islam, không tuân lệnh Ngài
chống đối lại Ngài) thì Ngài sẽ đưa một đám người khác đến thay thế
các người rồi họ sẽ không giống như các người. Muhammad: 38.
Bạn có biết Islam bảo các tín đồ làm gì không ?
Islam ra lệnh chỉ tôn thờ Allah duy nhất, phải hiếu thảo với cha mẹ
đối xử với họ phải ân cần nhỏ nhẹ, không được lớn tiếng với họ, không
được cấm đoán họ cho dù họ là người ngoại đạo.
Islam ra lệnh phải kết nối tình nghĩa dòng tộc, đối xử tốt với người
nghèo, trẻ mồ côi và hàng xóm láng giềng, phải chính trực công minh, phải
tử tế hiền lành, phải kết nối tình yêu thương, phải từ bi độ lượng, phải
trung thực không gian trá,... Nói chung tất các những phẩm chất đạo đức
tốt lành đều được Islam bảo ban và khen ngợi.
Islam tuyệt đối nghiêm cấm sự bất công, gian dâm hay thông dâm,
cấm trộm cắp, cấm gây hận thù trong thiên hạ, cấm giết người vô tội, cấm
lừa lộc dối trá và nghiêm cấm mọi phẩm chất, hành vi không lành mạnh.
Và nếu như có ai đó trong tín đồ Islam sai quấy thì đó không phải là do
Islam chỉ dạy mà đích thật do chính bản thân người đó.
Islam không phân biệt da đen hay da trắng, giàu hay nghèo, người Ả
rập hay không phải người Ả rập mà sự cao quý của mỗi người đối với
Allah đó là lòng kính sợ Ngài, như Nabi  nói:
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"Quả thật, Allah không hề nhìn vào hình dạng của các người và cả tài
sản của các người mà chỉ nhìn vào con tim của các người và việc làm
của các người." Hadith do Muslim ghi lại.
Islam bảo phải tôn trọng phụ nữ, phải trao họ những gì đáng thuộc
về họ như họ phải có quyền được hưởng sự chu cấp, hưởng quyền kế thừa
tài sản, họ phải được đối xử một cách tử tế phù hợp với lẽ tự nhiên.
Islam khuyến khích sử dụng mọi phương tiện công nghệ hiện đại có
thể hỗ trợ giúp ích con người trong cuộc sống cũng như mang lại dễ dàng
và tiện lợi trong hoạt động và làm việc miễn sao chúng không đi ngược lại
giới luật của Allah.

٦

Islam giới luật của nó rõ ràng và không gây khó khăn. Mọi sự thờ
phượng đều có các văn bản giáo luật làm cơ sở cho mỗi tín đồ Muslim tuân
theo. Các bản giáo luật không phải do con người tự quy định mà nó chính
từ Allah, cho nên, bắt buộc tất cả nhân loại phải phục tùng theo nó.
Islam đấu tranh chống mọi tội phạm và triệt để trừng phạt mọi hành
vi phạm tội nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản của con người. Bởi thật,
Islam được mang đến với mục đích bảo vệ 5 yếu tố tồn tại thiết yếu của
con người: trí óc, tính mạng, sinh sản, tài sản và tôn giáo.
Islam là thế đấy có đạo nào, có tôn giáo nào bảo như Islam bảo hay
không... và đối với những ai tìm đường khác ngoài Islam mà đi thì chắc
chắn là kẻ thua thiệt ở trần gian này và cả ngày sau, Và nếu các người có
quay lưng (rời bỏ Islam, không tuân lệnh Ngài chống đối lại Ngài) thì
Ngài sẽ đưa một đám người khác đến thay thế các người rồi họ sẽ
không giống như các người. Muhammad: 38.
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Hỡi những người có đức tin! Nếu ai trong các người phản đạo (Islam)
của mình thì Allah sẽ đưa đến một nhóm người khác họ thương yêu
Ngài và họ được Ngài yêu thương, họ khiêm tốn trước những người có
đức tin khác nhưng lại rất khắt khe với những người Kafir, họ chiến
đấu vì chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách móc của
những kẻ hay chỉ trích. Đó là thiên ân mà Allah ban cho người nào
Ngài muốn, bởi Ngài rộng rãi bao la, am tường tất cả. Al-Ma-i-dah:
54.
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