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ijk  

 
Bạn đã giữ mình theo đúng mệnh lệnh của Allah hay chưa? Nếu bạn 

thật sự đã làm thế thì chắc chắn Allah sẽ bảo vệ và che chở cho bạn.  
Bạn có dâng lễ Solah Fajr tập thể không khi mà Nabi  nói:  

 ِ ِ (( :قَاَل رَُسوُل ابَّ ِة ابَّ بَْح َفُهَو يِف ِذمَّ   .رواه مسلم)) َمْن َصىلَّ الصُّ
“Ai dâng lễ Solah Fajr (tập thể) thì y sẽ được Allah che chở và bảo vệ” 
Hadith do Muslim ghi lại. 
 

Bạn có hoàn thành nhiệm vụ thi hành năm cuộc dâng lễ Solah bắt 
buộc mỗi ngày không, khi mà Allah đã phán bảo:  

 { X W  I  H   G  F  E  D  C  B  Az ٢٣٨: البقرة  

Hãy giữ gìn các lễ nguyện Solah, nhất là cuộc lễ nguyện chính giữa 
(Solah Osr) và hãy đứng dâng lễ nguyện trước Allah với tinh thần sùng 
kính hoàn toàn Al-Baqoroh: 238.  

 
Ngoài ra, bạn có thực hiện thêm những lễ nguyện sunnah và mỗi ngày 

bạn có tụng niệm sám hối và cầu xin Allah tha thứ không? Allah phán bảo: 

 { X W  N  M     L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  P  Oz ٨: تحريمال  

Này hỡi những người có đức tin, hãy quay về sám hối thật thành tâm 
với Allah, may ra Thượng Đế của các ngươi sẽ xóa bỏ tội lỗi của các 
ngươi và sẽ thu nhận các người vào Thiên Đàng Al-Tahreem: 8. 

 
Một ngày mà bạn không đọc một chút gì từ kinh Qur'an thì quả thật 

đó là ngày bạn đã làm mất đi những phúc lành barkat bởi lẽ những mặc khải 
của kinh Qur'an là sự phúc lành từ Allah ban xuống, Ngài phán:  

 { X W  k  j   i   h  g   f  e  d  c  bz ٢٩: ص  

Đây là kinh sách đầy phúc lành mà TA (Allah) đã ban xuống cho 
Ngươi (Muhammad) để giúp họ nghiền ngẫm về những Câu phán của 
Nó và để cho những người thông hiểu ghi nhớ Sod: 29. 
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Một trái tim chai cứng là mối hiểm họa cho bản thân và liều thuốc cho 
nó không có gì ngoài sự tụng niệm và tưởng nhớ đến Allah, chẳng phải Ngài 
đã bảo: 

 { X W   æ  å  ä  ã     â  áz ٢٨: الرعد  

Chẳng phải với sự tưởng nhớ Allah thì những trái tim sẽ được thanh 
thản bình an Al-Ro'd: 28. 
 

Vậy bạn có nhớ lời phán dạy này của Allah mà thương xuyên tưởng 
nhớ đến Ngài không? Ngoài những tụng niệm sau các cuộc lễ nguyện bạn có 
thường tụng niệm khi rảnh rỗi không? 

 
Làm sao đức tin của bạn có thể bình an vững vàng khi mà bạn đã để 

cho đôi mắt của mình ngắm nhìn những điều cấm Haram? Chẳng phải Allah 
đã phán: 

 { X Wt  s  r  q  p   o  nu  z ٣٠: ورالن  

Hãy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn của họ xuống 
và che phủ phần kín đáo của cơ thể Al-Nur: 30. 

 
Ngày phúc lành của bạn là ngày mà bạn đã thể hiện lòng hảo tâm bố 

thí cho người nghèo hoặc bạn đã mang lại điều ích và niềm vui cho người 
đồng đạo hay bạn đã giải hòa cho ai đó đã bất hòa với nhau. 

 { X WA    P  O  N  M  L    K   J  I  H  G  F  E  D  C    B

QR    ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  Sz ١١٤: النساء  

Allah phán: Đa số những cuộc mật đàm của chúng không có điều gì tốt 
cả trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành hoặc 
hòa giải sự mâu thuẫn và tranh chấp cho mọi người, và nếu ai làm các 
điều đó chỉ mong làm cho Allah hài lòng thì chắc chắn sẽ được TA ban 
cho một phần thưởng rất lớn Al-Nisa: 114. 

 
Bạn hãy chuẩn bị hành trang cho chuyến đi trở về với Allah và hành 

trang tốt nhất cho chuyến đi ấy đó chính là lòng kính sợ Allah. 

 { X W]  \  [  Z  Y^  z ١٩٧: البقرة  

Allah phán: Và hãy mang theo hành trang cho chuyến đi xa và hành 
trang tốt nhất đó chính là lòng kính sợ (Allah) Al-Baqoroh: 197. 
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* Sau đây là những câu hỏi và trả lời, mong Allah soi sáng giúp 
bạn có thể dễ dàng bước đi trên con đường đến với những ngôi vườn 
Thiên Đàng của Ngài. 

Hỏi: Bạn đã hiểu gì về lòng nhân từ của Allah ? 
Đáp: có Hadith: 

 
َ
ِ  :قَاَل  ِ ُهَريَْرَة َقْن أ نْـَزَل ِمنَْهـا رمَْحَـًة (( :َفُقوُل  َسِمْعُت رَُسوَل ابَّ

َ
ِ ِمائَـَة رمَْحَـٍة أ إِنَّ ِبَّ

نِْس َواْكََهائِِم َوالَْهـَوامِّ فَِبَهـا َفتََعـاَطُفوَن َوبَِهـا َفرَتَامَحُـوَن َوبَِهـا َيعْ  نِّ َواْإلِ ِطـُف َواِحَدًة َننْيَ اجْلِ
ُ تِْسًعا َوتِْسِعنَي رمَْحًَة يَرَْحُم بَِها ِعبَاَدُه يَْوَم الِْقيَاَمةِ الْوَحْ  َر ابَّ خَّ

َ
َها َوأ ِ

َ رواه اكخاري )) ُش بَلَ َو
  .ومسلم

Ông Abu Huroiroh  kể: tôi đã nghe Nabi  nói: “Quả thật Allah có cả 
thảy một trăm phần nhân từ, Ngài chỉ ban một phần nhân từ xuống cho 
loài người, loài jinn (ma,quỷ), các loài động vật và sâu bọ, nhờ lòng 
nhân từ này của Ngài mà các sinh linh biết thông cảm và yêu thương 
nhau và nhờ nó mà muôn thú biết yêu thương con cái của chúng, Allah 
đã giữ lại chín mươi chín phần nhân từ để dành cho những bề tôi của 
Ngài vào ngày sau.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Người mẹ có nhẫn tâm ném con mình vào lửa không ? 
Đáp: có Hadith: 

اِب  ٌة ِمْن السَّ  قَِدَم بَلَ اجَّيِبِّ  َقْن ُقَمَر بِْن اخْلَطَّ
َ
إَِذا اْمَرأ

يْبِ قَْد حَتْلُُب ثَْدَفَها تَْسـيِق َسيْبٌ فَ
رَْضَعتُْه َفَقاَل 

َ
لَْصَقتُْه بِبَْطِنَها َوأ

َ
َخَذتُْه فَأ

َ
يْبِ أ

تَُرْوَن َهِذهِ (( :َجَا اجَّيِبُّ  :ِإَذا وََجَدْت َصِبيًّا يِف السَّ
َ
أ

َها يِف اجَّارِ  َ َ ْن َال  ،َال  :قُلْنَا ))؟ َطارَِحًة َو
َ
رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن (( :َفَقاَل  . َيْطرََحهُ َويِهَ َيْقِدُر بَلَ أ

َ
ُ أ َبَّ

َها ِ
َ   .متفق عليه)) َهِذهِ بَِو

Ông Umar bin Khattab  kể: Nabi  đến một ngôi làng Sabyun, Người đã 
gặp một người đàn bà đã vội chạy ra lấy đứa trẻ và ôm vào lòng rồi cho nó 
bú, Người nói với các vị Sohabah đi cùng: “Các người có cho rằng người 
đàn bà này nỡ để con mình vào trong lửa không ?” Tất nhiên không, chắc 
chắn là không, các Sohabah đáp ngay như thế, Nabi  bảo: “Tình thương 
của Allah đối với bầy tôi của Ngài còn hơn tình thương của người đàn 
bà kia đối với con của mình.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có biết gì về ân phúc của việc bố thí, lòng vị tha và sự 

khiêm nhường không ? 
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Đáp:  có Hadith: 

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ِ   َقْن أ ُ َقبْـًدا  َما َغَقَصْت َصَدقَةٌ (( :قَاَل  َقْن رَُسوِل ابَّ ِمْن َمـاٍل َوَمـا َزاَد ابَّ

 ُ ِ إِالَّ َرَفَعُه ابَّ َحٌد ِبَّ
َ
ا َوَما تََواَضَع أ   .رواه مسلم)) بَِعْفٍو إِالَّ ِعزًّ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Việc bố thí không làm hao hụt 
tiền tài; một bề tôi có lòng vị tha sẽ được Allah ban cho sự huy hoàng và 
sự khiêm nhường khúm núm vì Allah sẽ được Ngài đưa lên trên cao.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có biết ân phúc của chương kinh Qur'an này không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ 
َ
ْص  قَاَل اجَّيِبُّ  :قَاَل  َقْن أ

َ
 ثُلُـَث (( :َحابِهِ ِأل

َ
ْن َفْقـَرأ

َ
َحـُدُكْم أ

َ
َفْعِجـُز أ

َ
أ

ْلَةٍ  َ ِ  :فََشقَّ َذلَِك َعلَيِْهْم َوقَالُوا ))؟ الُْقْرآِن يِف  نَا يُِطيـُق َذلِـَك يَـا رَُسـوَل ابَّ فُّ
َ
ُ (( :َفَقـاَل  ؟ك ابَّ

َمُد ثُلُُث الُْقْرآنِ    .رواه اكخاري)) الَْواِحُد الصَّ
Ông Abu Sa-i'd Al-Khudry  kể: Nabi  đã nói với các vị Sohabah của 
Người: “Đọc một phần ba kinh Qur'an trong một đêm có quá khả năng 
cho ai đó trong các người không ?”. Điều đó quả là khó khăn cho các vị 
Sohabah nên họ đã nói: Ai trong chúng tôi có khả năng làm như thế chứ, 

thưa Rosul của Allah ?  Người  bảo:  {  E  D  C  B  Az ١: اإلخالص  

bằng một phần ba kinh Qur'an.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại 
 
Hỏi: Bạn có muốn được ân phước như người nhịn chay, người đứng 

dâng lễ nguyện trong đêm và người chiến đấu vì con đường chính nghĩa của 
Allah ? 

Đáp: có Hadith Nabi  nói: “Người hỗ trợ cưu mang đàn bà góa và 
người nghèo khó giống như người đi chiến đấu vì con đường của Allah, 
giống như người đứng dâng lễ nguyện ban đêm và nhịn chay ban ngày.” 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có biết chỗ thấp nhất trong Thiên Đàng dành cho người 

được thu nhận cuối cùng là như thế nào không? 
Đáp: có Hadith: 

 ِ ْهـِل اجْلَنَّـةِ (( :قَاَل اجَّيِبُّ  َقْن َقبِْد ابَّ
َ
ْهِل اجَّاِر ُخُروًجا ِمنَْهـا َوآِخـَر أ

َ
ْعلَُم آِخَر أ

َ
ِّ َأل

 إِ
ْـ َ

ِييَها َفيَُخيَّـُل إِ
ْ
ُ اْذَهْب فَاْدُخْل اجْلَنََّة َفيَأ غََّهـا ُدُخوًال رَُجٌل خَيُْرُج ِمْن اجَّاِر َكبًْوا َفيَُقوُل ابَّ

َ
ِه ك
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ِييَها َفيُخَ 
ْ
ى َفيَُقوُل اْذَهْب فَاْدُخْل اجْلَنََّة َفيَأ

َ
ى َفرَيِْجُع َفيَُقوُل يَا رَبِّ وََجْدُيَها َمْأل

َ
ْـِه َمْأل َ

يَّـُل إِ
ى َفيَُقوُل اْذَهْب فَاْدُخْل اجْلَنَّـَة فَـإِنَّ لَـَك ِمثْـَل 

َ
ى َفرَيِْجُع َفيَُقوُل يَا رَبِّ وََجْدُيَها َمْأل

َ
غََّها َمْأل

َ
 ك

ْغيَا َفيَُقوُل تَْسَخُر ِمـينِّ  ُّ ْمثَاِل ا
َ
ِة أ ْو إِنَّ لََك ِمثَْل َعرَشَ

َ
ْمثَالَِها أ

َ
َة أ ْغيَا وََعرَشَ ُّ ْو تَْضـَحُك ِمـينِّ ا

َ
أ

نَْت الَْمِلُك 
َ
ِ  ))َوأ يُْت رَُسوَل ابَّ

َ
َّ بََدْت نََواِجُذُه َواَكَن َفُقـوُل  فَلََقْد َرأ َ (( :َضِحَك َح ْد

َ
َذاَك أ

لَةً  ْهِل اجْلَنَِّة َمزْنِ
َ
  . ومسلم رواه اكخاري)) أ

Ông Abdullah  thuật lại lời Nabi : “Quả thật ta biết người cuối cùng 
ra khỏi Hỏa Ngục và là người cuối cùng được thu nhận vào Thiên Đàng 
đó là người để ra khỏi Hỏa Ngục y đã phải bò rất khổ sở. Allah, Đấng 
Tối Cao phán bảo y: Nào, hãy đi và vào Thiên Đàng đi nào. Y đến Thiên 
Đàng nhưng bị ảo giác cứ ngỡ Thiên Đàng đã đầy không còn chỗ nữa 
vậy là y quay lại và nói: Thưa Thượng Đế, bề tôi thấy Thiên Đàng đã 
đầy rồi ạ. Allah Đấng Tối Cao lại bảo: Hãy đi và vào Thiên Đàng đi. Y 
lại ra đi và vẫn bị ảo giác thấy Thiên Đàng đã đầy rồi lại quay về thưa: 
bẩm Thượng Đế, Thiên Đàng đã đầy rồi ạ. Allah Đấng Tối Cao lại bảo: 
Hãy đi và vào Thiên Đàng đi, Quả thật ngươi sẽ được ban cho một 
vương quốc vĩ đại hơn cả mười lần của thế gian trần tục, y bảo: há Ngài 
đùa với bề tôi sao trong khi Ngài là Đấng Chúa Tể!” Nabi  đã cười lộ 
cả rằng hàm của Người và bảo: “Đó là chỗ ở thấp nhất của người dân nơi 
Thiên Đàng.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có biết là trong Thiên Đàng có một cái lều dành cho người 

có đức tin không ? 
Đáp: Nabi  nói: “Quả thật người có đức tin trong Thiên Đàng, y 

sẽ được ban cho một cái lều được làm từ một viên ngọc trai rỗng duy 
nhất có đường kính sáu mươi dặm.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi 
lại. 

 
Hỏi: Bạn có biết là trong Thiên Đàng cũng có chợ không? 
Đáp: có Hadith: 

 ِ نَِس بِْن َمال
َ
ِ   ٍك َقْن أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
تُوَغَهـا لُكَّ مُجَُعـٍة َفتَُهـبُّ (( :قَاَل  أ

ْ
إِنَّ يِف اجْلَنَِّة لَُسوقًا يَأ

ْهِلـيِهْم وَ 
َ
َماِل َفتَْحثُو يِف وُُجوِهِهْم َوِعيَابِِهْم َفزَيَْداُدوَن ُحْسنًا ومََجَاًال َفرَيِْجُعـوَن إىَِل أ قَـْد ِريُح الشَّ

ْغتُْم ازَْداُدوا ُحْسنًا وَ 
َ
ِ لََقْد ازَْدْدُيْم َنْعَدنَا ُحْسنًا ومََجَاًال َفيَُقولُوَن َوأ ْهلُوُهْم َوابَّ

َ
مَجَاًال َفيَُقوُل لَُهْم أ

ِ لََقْد ازَْدْدُيْم َنْعَدنَا ُحْسنًا ومََجَاًال    .رواه مسلم)) َوابَّ
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Ông Anas bin Malik  thuật lại lời Nabi : “Quả thật trong Thiên Đàng 
có chợ, nơi mà người dân trong Thiên Đàng sẽ đến vui chơi vào mỗi 
ngày thứ sáu, khi đến đó có một làn gió từ phía bắc thổi đến lướt qua 
gương mặt và quần áo của họ và làm cho họ trở nên đẹp càng thêm đẹp, 
khi trở về, họ khen nhau: thề bởi Allah, đúng là các anh (chị) ai cũng 
đều đẹp thêm cả.” Hadith do Muslim ghi lại.  

 
Hỏi: Bạn đã nghe về cái cây trong Thiên Đàng chưa? 
Đáp: có Hadith: 

نَِس َقْن 
َ
اِكُب يِف ِظلَِّهـا(( :قَاَل  َقْن اجَّيِبِّ  َمالٍِك  بِْن  أ ِمائَـَة  إِنَّ يِف اجْلَنَِّة لََشَجَرًة يَِسرُي الرَّ

  .متفق عليه)) َخٍم َال َفْقَطُعَها
Ông Anas bin Malik  thuật lại lời Nabi : “Quả thật trong Thiên Đàng 
có một cái cây to mà một người phi ngựa tốc độ mất một trăm năm vẫn 
chưa qua khỏi tàn cây của nó.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có biết là trong Thiên Đàng không có người độc thân 

không? 
Đáp: có Hadith: 

ْضـَوإِ (( :قَاَل 
َ
يِت تَِليَهـا بَلَ أ ْلَـَة اْكَـْدِر َوالَـّ َ َل ُزْمَرٍة تَْدُخُل اجْلَنََّة بَلَ ُصوَرِة الَْقَمـِر  وَّ

َ
إِنَّ أ

َماِء ِللُكِّ امْ  ْعَزُب َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ يِف السَّ
َ
رواه اكخـاري )) ِرٍئ ِمنُْهْم َزوَْجتَاِن اثْنَتَاِن َوَما يِف اجْلَنَِّة أ

  .ومسلم

Nabi  nói: “Quả thật nhóm người đầu tiên vào Thiên Đàng họ sẽ được 
ban cho vẻ đẹp của ánh trăng rằm, nhóm tiếp sau đó có vẻ đẹp của ánh 
sao lấp lánh trên bầu trời và mỗi người được ban cho hai người vợ, và 
trong Thiên Đàng không có người độc thân.” Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn đã nghe về hình ảnh phụ nữ nơi Thiên Đàng chưa? 
Đáp: có Hadith: 

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ِ  :قَاَل   َقْن أ ْغيَا (( :قَاَل رَُسوُل ابَّ ُّ لََعْت إىَِل ا ْهِل اجْلَنَِّة اطَّ

َ
ًة ِمْن أ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
لَْو أ

ْت َما بَيْنَُهَما ِريَح الِْمْسِك َولَُطيَِّب َما بَيْنَُهَما
َ
  .رواه اكخاري)) لََمَأل

Ông Anas bin Malik  thuật lời Nabi : “Nếu một người phụ nữ nơi 
Thiên Đàng xuất hiện ra trái đất thì chắc chắn cả bầu trời sẽ tỏa sáng và 
phủ đầy hương thơm.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 
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Hỏi: Bạn có biết người trong Thiên Đàng cơ thể của họ sẽ bài tiết như 
thế nào không? 

Đáp: Nabi  nói: “Người trong Thiên Đàng họ ăn, họ uống, họ 
không đại tiện, không tiểu tiện, họ cũng không khạc nhổ và hỉ mũi 
nhưng thức ăn của họ sẽ được bài tiết ra ngoài bằng mồ hôi mang 
hương thơm của xạ hương.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có thể hình dung ra những gì mà Allah đã chuẩn bị trong 

Thiên Đàng dành cho những người ngoan đạo không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرَة 
َ
ِ  :قَاَل  َقْن أ ُ  :قَاَل رَُسوُل ابَّ ـاحِلِنَي  َيبَارََك َوَيَعاىَل  قَاَل ابَّ ْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ

َ
أ

ُذٌن َسِمَعْت َوَال َخَطَر بَلَ قَلِْب برََشٍ فَاقَْرُءوا إِْن ِشئْتُمْ 
ُ
ْت َوَال أ

َ
s  r  q  p  } َما َال َقنْيٌ َرأ

  }  |  {  z   y      x  w  v  u  tz رواه اكخاري. ١٧: السجدة.  
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Allah, Đấng Tối Cao phán 
bảo: TA đã chuẩn bị cho bầy tôi ngoan đạo của TA những thứ mà 
không có đôi mắt nào từng nhìn thấy, không đôi tai nào từng nghe và 
cũng không một trái tim người phàm tục nào từng nghĩ đến. Và hãy đọc 
lời phán của Allah nếu các người muốn: Không một linh hồn nào biết 
được niềm vui sướng đã được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về 
những việc thiện mà họ đã làm trên thế gian Al-Sajadah: 17. Hadith do 
Al-Bukhory ghi lại. 

 
Hỏi: Có con đường đưa lối đến Thiên Đàng, bạn có muốn đi trên con 

đường ấy không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ِ  :قَاَل   َقْن أ ـ نِيَـِدهِ (( :قَاَل رَُسـوُل ابَّ ِ ِي َغْف

َّ َّ  َوا َال تَـْدُخلُوَن اجْلَنَّـَة َحـ
ٍء إَِذا َفَعلْتُُمـو ْ َ ُدلُُّكـْم بَلَ 

َ
َوَال أ

َ
َّ حَتَـابُّوا أ ـَالَم تُْؤِمنُوا َوَال تُْؤِمنُوا َح فُْشـوا السَّ

َ
ُه حَتَـابَبْتُْم أ

  .رواه مسلم ))بَيْنَُكمْ 
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Thề bởi Đấng đã nắm giữ linh 
hồn Ta rằng các người sẽ không vào được Thiên Đàng cho tới khi nào 
các người có đức tin nhưng các người sẽ không có đức tin cho tới khi 
nào các người biết yêu thương nhau. Há ta đã không dạy các người một 
việc nếu như các người thực hiện nó thì chắc hẳn các người sẽ yêu 
thương nhau đó sao? Hãy chào Salam đến nhau.” Hadith do Muslim ghi 
lại. 
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Chào Salam là nói: "ـ "مْ كُ يْ لَـعَ  مُ َال السَّ  “Assalamu alaykum” có nghĩa là 

“cầu xin an lành cho bạn”. 
 
Hỏi: Bạn có biết những người Shaheed (tử trận trong chiến đấu vì 

chính đạo của Allah) sẽ được Allah bạn tặng thứ gì cho sự cao quý của họ 
không ? 

Đáp: có Hadith: 

نَِس َقْن 
َ
ُ (( :قَاَل  ْن اجَّيِبِّ قَ  َمالٍِك  بِْن  أ َ ْغيَا َو ُّ ْن يَرِْجَع إىَِل ا

َ
َحٌد يَْدُخُل اجْلَنََّة حُيِبُّ أ

َ
َما أ

اٍت لَِما  ْغيَا َفيُْقتََل َعرْشَ َمرَّ ُّ ْن يَرِْجَع إىَِل ا
َ
ِهيُد َفتََمىنَّ أ ٍء إِالَّ الشَّ ْ َ رِْض ِمْن 

َ
يََرى ِمْن َما بَلَ اْأل

  .ه اكخاري ومسلمروا)) الَْكَراَمةِ 
Ông Anas bin Malik  thuật lại lời Nabi : “Không người nào đã vào 
Thiên Đàng mà thích được trở lại trần gian trừ những người Shaheed, 
họ ước mơ được quay lại trần gian để được chết thêm mười lần nữa vì 
họ đã thấy phần thưởng dành cho việc làm đó vĩ đại như thế nào.” 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

  
Hỏi: Bạn có biết phần thưởng của việc cưu mang và hổ trợ cho trẻ mồ 

côi như thế nào không? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ِ  قَاَل   َقْن أ ُ (( :قَاَل رَُسـوُل ابَّ َ َتِـيِم 

ْ نَـا وَُهـَو َكَهـاَينْيِ يِف اَكفِـُل ا
َ
ْو ِلَغـرْيِهِ أ

َ
 أ

بَّابَِة َوالْوُْسَطى ))اجْلَنَّةِ  َشاَر َمالٌِك بِالسَّ
َ
  .رواه مسلم. َوأ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Ta và người cưu mang đùm 
bọc cho trẻ mồ côi trong Thiên Đàng giống như thế này đây" rồi Người 
đưa tay duỗi hai ngón trỏ và ngón giữa để biểu đạt (sự gần nhau). Hadith do 
Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn được Allah chuẩn bị cho bạn một chỗ ở nơi Thiên 

Đàng không? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ْ (( :قَاَل  َقْن اجَّيِبِّ   َقْن أ ُ ِمْن اجْلَنَِّة  َمْسِجدِ َمْن َغَدا إىَِل ال َ ُ نُُز َ  ُ َعدَّ ابَّ

َ
َوَراَح أ

ْو َراحَ 
َ
  .رواه اكخاري ومسلم)) لُكََّما َغَدا أ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Ai rời nhà để đi đến Masjid 
thì cứ mỗi lần ra đi Allah sẽ chuẩn bị cho y trong Thiên Đàng một chổ 
ở.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
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Hỏi: Bạn có muốn Allah ban phúc lành cho bạn không ? 
Đáp:  

ا(( :قَاَل  ُ َعلَيِْه َعرْشً َّ َواِحَدًة َصىلَّ ابَّ   رواه مسلم)) َمْن َصىلَّ يلَعَ
Nabi  nói: “Ai Salawat (cầu xin phúc lành) cho Ta một lần thì Allah sẽ 
ban phúc lành cho người đó mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Hình thức salawat là nói: 

 آلِ  ىـوََعلَ  مَ ـإِبَْراِهي ىـَعلَ  لَّيَْت ـَص  اـَكمَ  ،دٍ ـحُمَمَّ  آلِ  ىـوََعلَ  دٍ ـحُمَمَّ  ىـَعلَ  لِّ ـَص  مَّ ـاللَّهُ 
ي إِنََّك  ،مَ ـإِبَْراِهي ي دٌ ـمَحِ  ىـَعلَ  بَاَرْكَت  اـَكمَ  ،دٍ ـحُمَمَّ  آلِ  ىـوََعلَ  دٍ ـحُمَمَّ  ىـَعلَ  بَارِكْ  مَّ ـاللَّهُ  .دٌ ـجَمِ
ي ِميدٌ ـحَ  إِنََّك  ،مَ ـإِبَْراِهي آلِ  ىـوََعلَ  مَ ـإِبَْراِهي   دٌ ـجَمِ

(Ol lo hum ma sol li a' la Mu hâm mách va a' la a li Mu hâm mách, ka ma sol 
lây ta a' la Íp ro h.i.m va a' la a li Íp ro h.i.m, in na ka ha mi đum ma j.i.đ 
Ol lo hum ma ba rík a' la Mu hâm mách va a' la a li Mu hâm mách, ka ma ba 
rấk ta a' la Íp ro h.i.m va a' la a li Íp ro h.i.m, in na ka ha mi đum ma j.i.đ) 

Ý nghĩa: {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.} 

Hoặc nói:  ََصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّم 
(Sol lol lo hu a lai hi và sal lam) 
Ý nghĩa: {cầu xin Allah bình an và phúc lành cho Người} 
 
Hỏi: Bạn có muốn đến gần Allah không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ِ   َقْن أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
قَْرُب َما يَُكـوُن الَْعبْـُد ِمـْن َربِّـِه وَُهـَو َسـاِجٌد (( :قَاَل  أ

َ
أ

َخءَ  ُّ ْكرِثُوا ا
َ
  .رواه مسلم)) فَأ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Khoảng cách gần nhất giữa bề 
tôi và Thượng Đế của y là lúc y Sujud (cuối mọp đầu quỳ lạy trong dâng 
lễ Solah), cho nên lúc đó hãy cố gắng cầu xin cho thật nhiều.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có nghe lời di huấn này chưa ? 
Đáp:  

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ِ َخِلييِل بِثََالٍث  :قَاَل   َقْن أ وَْصا

َ
يَّاٍم ِمْن لُكِّ  :أ

َ
ُموَت َصْوِم ثََالثَِة ك

َ
َّ أ َدُقُهنَّ َح

َ
َال أ

َ َونَْوٍم بَلَ ِوتْرٍ    .رواه اكخاري ومسلم. َشْهٍر وََصَالِة الضُّ
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Ông Abu Huroiroh  nói: "Rosul đã di huấn tôi ba điều, tôi sẽ không bỏ cho 
đến khi chết: nhịn chay ba ngày mỗi tháng, dâng lễ Solah duha hai rak-at và 
dâng lễ witir trước khi đi ngủ." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Giờ Đuha là giờ kể từ sai mặt trời mọc đến trước giờ Zuhr. 
 
Hỏi: Bạn có muốn việc làm thiện tốt của mình sẽ được duy trì và tiếp 

diễn sau khi bạn đã qua đời không ? 
Đáp: Hãy xây cất Masjid, đào giếng, dạy bảo con cái làm điều thiện, 

và hãy để lại kiến thức tôn giáo cho đời, như Hadith sau:  

ِ ُهَريَْرَة 
َ
ِ  َقْن أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
نَْساُن اْغَقَطـَع َقَملُـُه إِالَّ ِمـْن ثَـَالٍث (( :قَاَل   أ إَِذا َماَت اْإلِ

 ُ َ ٌ َصاِلٌح يَْدُعو  َ   . رواه مسلم)) َصَدقٌَة َجاِرَيٌة وَِعلٌْم يُنْتََفُع بِِه َوَو
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Khi một người chết đi thì việc 
làm của y sẽ bị cắt đứt trừ ba việc sau: bố thí Sadaqah Jaariyah (như 
xây cất Masjid, đào giếng, xây dựng trường học và những phúc lợi khác 
cho người còn sống), kiến thức có ích và lời cầu nguyện của những đứa 
con ngoan đạo.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn lời cầu nguyện của mình được Allah chấp nhận 

không ? 
Đáp: có Hadith: 

رَْداءِ  َّ ِ ا
َ
ِ  قَاَل   َقْن أ ِخيِه بَِظْهِر الَْغيِْب إِالَّ (( :قَاَل رَُسوُل ابَّ

َ
َما ِمْن َقبٍْد ُمْسِلٍم يَْدُعو ِأل

  .رواه مسلم ))قَاَل الَْملَُك َولََك بِِمثْلٍ 
Ông Abu Darđá  thuật lại lời Nabi : “Không một bề tôi Muslim nào 
cầu nguyện cho người anh em đồng đạo của y một cách thầm lặng sau 
lưng mà không được vị Thiên thần cầu nguyện: Xin cho anh (chị) cũng 
được như thế.” Hadith do Muslim ghi lại.  

Nếu bạn được các Thiên thần cầu nguyện cho mình thì chắc chắn sẽ 
được Allah chấp nhận và ban phúc. 

 
Hỏi: Bạn có muốn được Allah tha thứ tội lỗi cho bạn dù bạn đã phạm 

rất nhiều không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ِ   َقْن أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
ِ (( :قَاَل  أ ٍة  َمْن قَاَل ُسبَْحاَن ابَّ َوحِبَْمـِدهِ يِف يَـْوٍم ِمائَـَة َمـرَّ

ْت َقنُْه َخَطايَاُه َوإِْن اَكنَْت ِمثَْل َزَبِد اْكَْحرِ    .رواه اكخاري ومسلم ))ُحطَّ
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Ai nói: )) ُِسبْـَحاَن اِهللا َوحِبَْمـِده((  

trong ngày một trăm lần thì sẽ được xóa sạch những tội lỗi của y cho dù 
có nhiều như bọt biển.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Cách đọc: (Súp ha nol loh và bi hâm đih) 

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng 
tán dương} 
 

Hỏi: Bạn có muốn một ngôi nhà trong Thiên Đàng không? 
Đáp: có Hadith: 

مِّ َحِبيبَةَ 
ُ
غََّها قَالَْت  َزْوِج اجَّيِبِّ   َقْن أ

َ
ِ  :ك َمـا ِمـْن َقبْـٍد (( :َفُقـوُل  َسِمْعُت رَُسـوَل ابَّ

 ُ َة َرْكَعًة َيَطوًُّخ َلرْيَ فَِريَضٍة إِالَّ َنـىَن ابَّ ِ لُكَّ يَْوٍم ثِنيَْتْ َعرْشَ ُ بَيْتًـا يِف اجْلَنَّـةِ ُمْسِلٍم يَُصيلِّ ِبَّ َ   ((
  .رواه مسلم

Bà Um Habeeb  vợ của Nabi  kể: tôi đã nghe Nabi  nói: “Bề tôi 
Muslim nào dâng lễ mỗi ngày mười hai Rak-at ngoài các cuộc dâng lễ 
bắt buộc thì y sẽ được Allah dựng cho một ngôi nhà trong Thiên Đàng.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn được ban sự bình an và tình thương yêu từ bề trên 

không ? 
Đáp: có Hadith: 

َ  يَْذُكُرونَ  قَْومٌ  َفْقُعدُ  الَ : (( اجَّيِبِّ  قَاَل  تُْهمْ  إِالَّ   ابَّ  َونََزلَْت  الرَّمْحَةُ  وََغِشيَتُْهمْ  ئَِكةُ الَْمالَ  َحفَّ
ِكينَةُ  َعلَيِْهمْ  ُ  وََذَكَرُهمْ  السَّ   .رواه مسلم)) ِعنَْدهُ  ِفيَمنْ  ابَّ

Nabi  nói: “Bất cứ nhóm nào ngồi tưởng niệm Allah đều được các 
Thiên Thần vây quanh, được bao trùm bởi ân huệ và được ban cho sự 
điềm tĩnh đồng thời được Allah khoe với các vị (Thiên Thần) xung 
quanh Ngài.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn đã từng suy ngẫm về lời di huấn này chưa ? 
Đáp: có Hadith: 

ُ بَِهـا َسـيِّئَاتِِه َكَمـا : (( اجَّيِبِّ  قَاَل  ـَر ابَّ ًذى َشْوَكٌة َفَما فَْوَقَها إِالَّ َكفَّ
َ
َما ِمْن ُمْسِلٍم يُِصيبُُه أ

َجرَ    .رواه اكخاري ومسلم ))ُة َوَرَقَهاحَتُطُّ الشَّ
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Nabi  nói: “Không một người Muslim nào gặp phải những rủi ro bị 
một cái gai đâm và những gì lớn hơn ngoại trừ đều được Allah xóa tội 
như thể lá cây bị tuốt lá vậy.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn được ân phước như đã dâng lễ nguyên đêm không? 
Đáp: có Hadith: 

ـبَْح يِف : (( اجَّيِبِّ  قَاَل  غََّما قَاَم نِْصَف اللَّيْـِل َوَمـْن َصـىلَّ الصُّ
َ
َمْن َصىلَّ الِْعَشاَء يِف مَجَاَعٍة فََكك

غََّما َصىلَّ اللَّيَْل لُكَّهُ 
َ
  .رواه مسلم)) مَجَاَعٍة فََكك

Nabi  nói: “Người nào dâng lễ Isháa tập thể thì giống như y đã đứng 
dâng lễ đến nữa đêm và người nào dâng lễ Subuh tập thể thì giống như 
y đã dâng lễ trọn nguyên đêm.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn công đức của mình to như những quả núi không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ِ   َقْن أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
َ فَلَُه ِقرَياٌط َوَمْن َشِهَد (( :قَاَل  أ َّ يَُصيلِّ َمْن َشِهَد اجْلَنَاَزَة َح

ُ ِقرَياَطانِ  َ َّ تُْدَفَن اَكَن  رواه )) ِمثْـُل اجْلَبَلَـنْيِ الَْعِظيَمـنْيِ (( :قَـاَل  ؟َوَما الِْقرَياَطانِ  :ِقيَل  ))َح
  .اكخاري ومسلم

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Ai chứng kiến người chết cho 
đến khi người chết được dâng lễ cầu nguyện thì sẽ được ban cho một 
Qirot và ai chứng kiến người chết cho đến khi người chết được chôn cất 
thì sẽ được ban cho hai Qirot". Có lời hỏi: Qirot là gì? Nabi  bảo: 
"Giống như hai quả núi vĩ đại." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn được ở trong sự che chở của Allah không ? 
Đáp: có Hadith: 

 ِ بَْح َفُهَو يِف ذِ (( :قَاَل رَُسوُل ابَّ ِ َمْن َصىلَّ الصُّ ِة ابَّ   .رواه مسلم)) مَّ
Nabi  nói: “Người nào dâng lễ Subuh thì y sẽ được ở trong sự che chở 
của Allah.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn được Allah giữ xa khoảng cách với lửa địa ngục 

bảy mươi năm không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ َسِعيدٍ 
َ
ِ  :قَاَل  اخْلُْدرِيِّ  َقْن أ ِ إِالَّ (( :قَاَل رَُسوُل ابَّ َما ِمْن َقبٍْد يَُصوُم يَْوًما يِف َسِبيِل ابَّ

َْوِم وَْجَهُه َقْن اجَّاِر َسبِْعنَي َخِريًفا ْ ُ بَِذلَِك ا   .رواه اكخاري ومسلم)) بَاَعَد ابَّ
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Ông Abu Sa-i'd Al-Khudry  thuật lại lời Nabi : “Người bề tôi nào nhịn 
chay một ngày vì Allah thì Allah sẽ giữ xa khoảng cách mặt của y với 
lửa địa ngục cho ngày hôm đó bảy mươi năm.” Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn có muốn một lối đi đưa bạn đến với Thiên Đàng không ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ ُهَريَْرَة 
َ
ِ  :قَاَل  َقْن أ ُ (( :قَاَل رَُسوُل ابَّ َ  ُ َل ابَّ َمْن َسلََك َطِريًقا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما َسـهَّ

  .رواه مسلم)) َطِريًقا إىَِل اجْلَنَّةِ 
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Ai tìm đường để học hỏi kiến 
thức đạo giáo thì Allah sẽ mở lối đi dễ dàng cho y đế với Thiên Đàng.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Hỏi: Bạn không có khả năng tìm được một ngàn ân phước sao ? 
Đáp: có Hadith: 

ِ  قَاَل  :قَاَل   َقْن ُمْصَعِب بِْن َسْعدٍ  ْن يَْكِسـ(( :َفَقاَل  رَُسوِل ابَّ
َ
َحُدُكْم أ

َ
َفْعِجُز أ

َ
َب لُكَّ أ

لَْف َحَسنَةٍ 
َ
ُ َسائٌِل ِمْن ُجلََسائِهِ  ))؟ يَْوٍم أ َ

َ
لْـَف َحَسـنَةٍ  :فََسأ

َ
َحـُدنَا أ

َ
 :قَـاَل  ؟َكيَْف يَْكِسـُب أ

لُْف َخِطيئَةٍ ((
َ
ْو حُيَطُّ َقنُْه أ

َ
لُْف َحَسنٍَة أ

َ
ُ أ َ   .رواه مسلم)) يَُسبُِّح ِمائََة تَْسِبيَحٍة َفيُْكتَُب 

Ông Mus-a'b bin Sa'd  thuật lại lời Nabi : “Chẳng lẽ trong các người 
không có ai có khả năng tìm được một ngàn ân phước cho mỗi ngày 
sao?” Có người trong nhóm hỏi: Thưa, làm thế nào để tìm được một ngàn ân 
phước? Người đáp: “Y cứ việc Tasbih một trăm lần thì y sẽ được ghi 
nhận cho một ngàn ân phước hoặc sẽ được xóa đi một ngàn tội lỗi.” 
Hadith do Muslim ghi lại.  

Tasbih là nói: ‘ اهللاِ  انَ حَ بْ سُ  ’ ‘Sub ha nol loh’. (Vinh quang thay Allah) 

 
Cầu xin Allah luôn yêu thương và hướng dẫn cho đám bầy tôi của 

Ngài ! 
Xin Ngài hãy che chở cho những ai đang cố gắng tuân theo mệnh lệnh 

của Ngài ! 
Xin Ngài đón nhận tất cả những việc làm của đám bầy tôi đang cố sức 

để làm hài lòng Ngài ! 
Xin Ngài hãy bỏ qua những sai sót mà chấp nhận tất cả những việc 

làm của họ ! 
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Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất trên 
thế gian này và những gì tốt nhất ở ngày sau và xin Ngài hãy cứu chúng tôi 
thoát khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục ! 

Amin. 
 

Tác giả: Abu Abdur Rohman 
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman  


