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Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung
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Một người đàn ông đi dạo trong khu rừng tuyệt đẹp. Trong lúc đang mãi mê
ngắm nhìn hoa lá và cây cối muôn sắc màu cũng như tận hưởng không khi mát mẻ
trong lành của khu rừng, bổng nhiên anh ta nghe thấy tiếng gầm gừ từ phía sau
lưng. Anh ta vội nhìn lại thì thấy một con sư tử rất to, nó đang nhìn về phía anh ta
và đang gầm gừ, dường như đã lâu ngày nó chưa được ăn một miếng mồi ngon nào.
Trước cảnh tượng đó, người đàn ông vô cùng khiếp đảm đến nỗi không thể cử động
được tay chân của mình, nhưng rồi anh ta lấy hết sức mình bỏ chạy, anh ta cố chạy
và chạy nhanh hơn bao giờ hết, con sư tử phóng đuổi theo sau lưng anh ta, khi nó
gần tiếp cận anh ta thì anh ta nhìn thấy phía trước mặt là một cái giếng cũ bỏ hoang,
anh ta liền dùng hết sức lực bật mạnh lên nhảy vào trong giếng, anh ta nắm được
sợi dây thòng xuống từ trên miệng giếng, đó là sợi dây người ta dùng để kéo nước
từ giếng lên, anh ta đu chặt sợi dây và thở phào vì đã thoát khỏi hàm răng sắc nhọn
của sử tử hung tợn. Chưa kịp ổn định lại tình thần từ nỗi sợ hãi và khiếp đảm vừa
diễn ra, người đàn ông lại nghe thấy tiếng khè của một thứ gì đó từ phía bên dưới
đáy giếng, anh ta nhìn xuống .. không thể tin vào mắt mình .. thì ra đó là một con
rắn khổng lồ, đầu nó to hơn cả đầu của con dê đang nằm khoanh tròn .. người đàn
ông càng siết tay bám chặt lấy sợi dây trong nỗi sợ khiếp vía .. vừa lúc đó bổng
xuất hiện hai con chuột, một con màu trắng và một con màu đen, chúng bò từ dưới
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lên, bò ngang qua người đàn ông và bò lên sợi dây.. hai con chuột bò lên đến phần
dây ở trên miệng giếng thì bổng chúng ngừng lại và bắt đầu lần lượt cắn sợi dây,
người đàn ông hốt hoảng, anh ta cố rung chuyển sợi dây hầu đuổi hai con chuột kia
nhưng không hiệu quả, anh ta nẩy người qua lại để sợi dây dao động mạnh hơn ..
trong lúc anh ta đẩy người qua lại thì anh ta va vào một thứ gì đó dính ở trên thành
giếng .. đó là sáp mật ong, anh ta dùng tay với lấy một miếng bỏ vào miệng, sự ngọt
ngào thơm lừng của mật ong rừng làm anh ta quên hết nỗi sợ hãi .. vừa lúc đó anh
ta tỉnh giấc .. thì ra đó là một giấc mơ ... anh ta vừa mới nằm mộng.
Sáng ra, người đàn ông tìm đến một vị A’lim để nhờ giải mộng, anh ta trình
bày toàn bộ nội dung giấc mơ cho vị A’lim và hỏi: Thưa Sheikh, giấc mộng đó nói
lên điều gì ?
Vị A’lim nghe xong liền nói: Giấc mộng đã rất rõ ràng chẳng lẽ anh không
hiểu ý nghĩa của nó hay sao?
Người đàn ông nói: Không, tôi thực sự chưa hiểu ra, xin Sheikh làm ơn nói
rõ cho tôi về ý nghĩa của giấc mộng đó?
Vị học giả từ tốn nói: Quả thật, con sư tử chính là Thần Chết, Thần Chết luôn
đuổi theo sau lưng anh còn anh thì cứ cố chạy trốn; cái giếng và con rắn chính là
ngôi mộ đang đón chờ anh; sợi dây mà anh đu lấy chính là tuổi đời của anh đấy,
còn hai con chuột màu trắng và màu đen chính là ban ngày và ban đêm, chúng sẽ ăn
mòn tuổi đời của anh ..
Người đàn ông nói: Vậy, còn mật ong thì sao, nó mang ý nghĩa gì?
Vị A’lim nói: Đó chính là Dunya, đó chính là cuộc sống trần gian, sự ngọt
ngào của nó làm anh quên mất cái chết và sự phán xét của Ngày Sau.
Quí đồng đạo Muslim thân hữu,
Câu chuyện là một hình ảnh thí dụ về cuộc sống trần gian. Sự ngọt ngào của
thế giới trần gian làm cho con người quên đi rằng con người sẽ phải chết mặc dù
con người thừa biết chắc chắn cái chết là điều không tránh khỏi. Sự ngọt ngào của
thế giới trần gian làm cho con người quên đi rằng con người sẽ phải trình diện trước
Allah  để chịu sự xét xử và thưởng phạt của Ngài mặc dù con người thừa biết
điều đó là không thể phủ nhận. Sự ngọt ngào của thế giới trần gian làm cho con
người quên đi và tưởng rằng con người sẽ sống mãi và sống mãi mặc dù con người
thừa biết tuổi đời của mỗi linh hồn trên thế gian chỉ là những chuỗi ngày ngắn ngủi.
Cho nên, con người hãy mau tỉnh lại, đừng quá say sưa với cuộc sống trần
gian, đừng quá mãi mê đắm chìm trong sự ngọt ngào và lạc thú của trần gian mà
quên mất đi lẽ đương nhiên và bất biến của qui luật mà Allah  đã định sẵn cho
con người như Ngài đã phán:
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Và trước Ngươi (Muhammad), TA đã không hề làm cho một người phàm nào
sống bất tử cả. Chẳng lẽ nếu Ngươi chết thì chúng sẽ sống bất tử ư? (Không),
tất cả mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết; và TA sẽ thử thách các ngươi với
điều xấu và điều tốt, và các ngươi sẽ được đưa về trình diện trước TA (để chịu
sự xét xử. (Chương 21 - Al-Ambiya’, câu 34, 35).
]43:﴾ [سورة اغفر٣٩ ِ َ ار
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Quả thật, đời sống trần tục này chỉ là một hưởng thụ ngắn ngủi và quả thật
Đời sau mới là một nơi ở vĩnh hằng. (Chương 40 – Ghafir, câu 39).
Hỡi anh em Muslim thân hữu, hỡi những người có đức tin,
Chúng ta hãy biết rằng sự ngọt ngào, sự hưởng thụ trên cuộc sống trần gian
này chỉ là sự phù phiếm đầy dối trá như Allah  đã phán:
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]02 :﴾ [سورة اْلديد٢٠ ِٱۡلك َٰوة ٱدلنكا إَِل متَٰع ٱلف ُ ور
ومففِ ة مِن ٱَّلل ِ ورِضون وما
Các ngươi hãy biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu
khiển, một sự tô điểm và khoe khoang tâng bốc lẫn nhau, chỉ là sự tranh đua
làm giàu và sinh con đẻ cái. Hình ảnh của nó giống như hoa mầu đâm trổ xanh
tươi sau cơn mưa làm mát dạ người trồng nhưng rồi nó bắt đầu héo hon,
ngươi (hỡi con người!) sẽ thấy nó vàng úa sau đó trở nên khô khan rồi vỡ vụn.
Và Đời Sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng khiếp (dành cho những kẻ tội lỗi)
đồng thời sẽ có sự tha thứ cùng với sự hài lòng nơi Allah (dành cho những
người có đức tin và làm việc thiện tốt). Và đời sống trần tục này chỉ là một sự
hưởng thụ đầy dối trá. (Chương 57 – Al-Hadeed, câu 20).
Allah  cho biết rằng và khẳng định rằng cuộc sống trần gian chỉ là một nơi
tạm bợ giống như một trò chơi, như một thú tiêu khiển, trong đó chỉ có sự khoe
khoang, tâng bốc, hơn thua, tranh giành một cách phù phiếm và đầy dối trá.
Giải thích cho ý nghĩa cuộc sống trần gian chỉ là sự tranh giành một cách phù
phiếm và đầy dối tra, một học giả đã kể một câu chuyện thí dụ, ông nói: Có một
người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp của cô ta có thể nói là truyệt trần, nếu
nhìn thấy cô ta thì không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sắc hương tuyềt trần
đó. Một chàng thanh niên đã đem lòng yêu thương người thiếu nữ đó trong lần gặp
đầu tiên và tình cờ. Chàng thanh niên là một đứa con trong một gia đình giàu có và
rất được người cha cưng chiều. Chàng thanh niên nói với người cha rằng anh ta đã
yêu thương một thiếu nữ và muốn cha cưới người thiếu nữ đó cho anh ta. Người
cha liền đồng ý và đi xem mắt cho đứa con cưng của mình. Khi đến nhà của người
thiếu nữ xinh đẹp đó, nhìn thấy dung nhan tuyệt trần của cô ta thì người cha đổi ý
không muốn cưới cho đứa con của mình nữa mà chính ông muốn cưới cô ta. Thế là
hai cha con xảy ra mâu thuẫn một cách kịch liệt đến nỗi phải đưa ra quan tòa xét
xử. Vị quan tòa lúc đầu cũng trách cứ người cha sao lại giành lấy người thiếu nữ
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mà con trai mình mong muốn cưới làm vợ nhưng người cha quyết không từ bỏ ý
định dù như thế nào. Vị quan tòa sau đó cho đòi người thiếu nữ kia đến trình diện,
khi người thiếu nữ xuất hiện trước mặt thì vị quan tòa không cưỡng lại được lòng
ham muốn khi nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của cô ta và ông quyết phải giành lấy
người thiếu nữ đó cho bằng được. Hai cha con không thể chấp nhận hành động của
vị quan tòa nên đã đem sự việc trình lên nhà vua. Lúc đầu nhà vua cũng tỏ vẻ rất
anh minh và liêm chính nhưng khi nhìn thấy người thiếu nữ kia thì nhà vua cũng
không thể cưỡng lại dục vọng của bản thân trước vẻ đẹp tuyệt sắc của cô ta và
quyết định giành lấy cho bản thân mình. Tuy nhiên, người thiếu nữ tuyệt sắc kia
không chấp nhận một ai trừ phi người nào đáp ứng được điều kiện của cô ta, đó là
phải nhảy qua một cái hố sâu .. người nào nhảy qua được cái hố sâu đó thì cô ta
đồng ý làm vợ. Thế là, người cha, người con, vị quan tòa và nhà vua vì muốn có
được người đẹp làm vợ mà bất chấp nguy hiểm, không nghỉ ngợi đến tính mạng của
bản thân. Họ đồng ý thực hiện theo điều kiện của cô ta đưa ra, họ tranh nhau nhảy
qua cái hố sâu để được sở hữu người đẹp, nhưng chẳng một ai qua được, tất cả đều
bỏ mạng dưới hố sâu kia.
Đến đây, vị học giả nói: Người phụ nữ trong câu chuyện chính là Dunya –
cuộc sống trần gian. Nó khiến bao con người, ở mọi tầng lớp phải đua nhau tranh
giành, cha tranh giành với con, quan tranh giành với dân chúng, vua tranh giành với
quân thần và bá tánh để rồi cuối cùng mỗi người chỉ ra đi với hai ban tay trắng.
Hỡi những người có đức tin,
Quả thật, cuộc sống trần gian chỉ là một cuộc sống tạm bợ đầy dối trá nhưng
đa số con người cứ cố tranh giành, cố hơn thua lẫn nhau. Có những người phải bỏ
cả đời làm việc vất vả chỉ vì muốn có được một căn nhà cao cửa rộng hầu để được
sống một cuộc sống huy hoàng; có những người làm lụng vất vả cả cuộc đời nhưng
vẫn không sao có được một căn nhà hoàn chỉnh. Đó chỉ là những ngôi nhà tạm bợ
trên thế gian mà con người đã hết mình lao lực vì nó, con người cứ hết mình vì
chúng dù không dễ dàng đạt được tí nào trong khi những ngôi nhà ở cõi Đời Sau rất
dễ dàng trong việc tìm kiếm, một người tín đồ Muslim chỉ cần thực hiện những
điều đơn giản và không tốn nhiều thời gian là có thể sở hữu được một căn nhà mỗi
ngày. Thiên sứ của Allah  nói:

ح
َ ُ َ َ ح َ حَ َ َ ح َ َ َ ح َ ً َح َ َح
َح
َ
.فَّاْلن َِّة}َّرواه مسلم
َّ ِ ََّّلَُّب ِ ِهنََّّبيت
َّ َّن
ََّ ِ فَّيومََّّوَللةََّّب
َّ ِ َّتَّعْش َّةَّركع َّة
َّنَّصّلََّّاثن ح
َّ {م

“Ai dâng lễ nguyện Salah mười hai Rak’at mỗi ngày đêm (tức lễ nguyện Salah
Sunnah Rawa-tib) thì ý sẽ được ban cho một ngôi nhà.” (Muslim).
Subha-nallah, mỗi ngày, chỉ cần người bề tôi thực hiện mười hai Rak’at
Sunnah Rawa-tib, đó là hai Rak’at trước lễ nguyện Salah Fajar, bốn Rak’at trước và
hai Rak’at sau lễ nguyện Salah Zhuhur, hai Rak’at sau Maghrib và hai Rak’at sau Isha’, chỉ cần thực hiện đơn giản có bấy nhiêu thì sẽ đổi lấy được một ngôi nhà
trong Thiên Đàng. Nếu một người siêng năng thực hiện mỗi ngày thì chắc chắn vào
cuộc sống Đời Sau y sẽ sở hữu được không biết bao nhiêu là ngôi nhà.
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Vậy mà, dường như không mấy ai quan tâm, không mấy ai cố gắng tìm kiếm
cho mình ngôi nhà ở cõi Đời Sau; họ có thể bỏ cả đời để tìm kiếm một ngôi nhà cho
cuộc sống thế gian dẫu biết chỉ là tạm bợ và nhiều lúc lại còn không tìm được và
thậm chí nhiều lúc sở hữu được nhưng không còn cơ hội để hưởng thụ; còn những
ngôi nhà vĩnh viễn và trường tồn ở cuộc sống Đời Sau không hề gian nan để tìm
kiếm, không hề nhọc nhằn để sở hữu thì họ không buồn quan tâm.
Đó là vì họ yêu thích cuộc sống trần gian này, và đó cũng là điều thực tế mà
Allah  đã phán:
]230 :[سورة آل عمران

َ
ُ
ُ
ُ ُ ِنكم ذمن ي
ُ ُ ِنكم ذمن ي
ُّ غد
َ ٱدل ۡنكَا
﴾خ َة
م
و
﴿م
ِ غد ٱِخٓأ
ِ
ِ

Trong các ngươi có người ham muốn đời sống trần tục này và trong các
ngươi cũng có người ham muốn cuộc sống ở cõi Đời Sau. (Chương 3 – Ali Imran, câu 152).
Những ai chỉ ham muốn cuộc sống cõi trần thì Allah  cho họ toại nguyện
nhưng cõi Đời Sau họ không hưởng bất cứ điều gì tốt đẹp ngoài Hỏa Ngục làm nơi
chốn ngụ.

َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َُ َ ۡ َ ۡ َۡ
ۡ ُّ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
َ َ
ُ َ
َ َٰٓ َ ْ ُ
لئِك
 أو١٥ ِكها َل ُي ۡخ ُسون
ٱدلنكَا َوزِغن َت َها ن َو ِف إَِل ِهم أَ َٰلهم فِكها وهم ف
﴿من ان ي ِغد ٱۡلكوة
َ َۡ َ ذ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ  ذٞ َٰ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ذ ذ
،23 :﴾ [سورة هود٦ طل ما انوا يعملون
ٱَّل
ِ ِين لي َس ل ُه ۡم ِِف ٱِخٓأ
ِ خ ة ِ إَِل ٱنلار َۖوح ِط ما صنعوا فِكها وب
]21

Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống trần tục thì TA sẽ trả đầy
đủ phần công lao của họ và TA sẽ không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó.
Nhưng họ sẽ là những kẻ không hưởng được gì ở Đời sau ngoài ngọn lửa nơi
Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận thấy rằng công trình của họ nơi trần gian sẽ
tiêu tan và việc làm mà họ đã từng làm nơi đó chỉ là vô nghĩa. (Chương 11 –
Hud, câu 15, 16).
Hỡi những người có đức tin,
Hãy xem cuộc sống trần gian này như là đất khách quê người bởi lẽ cuộc
sống cõi Đời Sau mới là quê hương xứ sở thực sự của chúng ta, là nơi thực sự
chúng ta phải quay trở về; hãy là một người xa lạ tha phương nơi đất khách mà cố
gắng làm việc và tích góp của cải để có cuộc sống sung túc, giàu sang và hạnh phúc
nơi quê nhà. Đó cũng chính là lời dặn dò mà Thiên sứ của Allah  đã nói với ông
Abdullah  con trai của ông Umar :

َ َ َ َ َ ُّ ح
َ ُ َ َح
ُ ح
.كَّغ ِريبََّّأ َّوََّعب ِ َّرَّسبِيل} رواه ابلخاري
َّ فَّادلنياَّكأن
َّ ِ َّن
َّ {ك

“Cậu hãy sống trên trần gian này như một kẻ xa lạ (ở chốn quê người) hoặc
như một lữ khách qua đường” (Albukhari).
Còn trong lời dẫn của Tirmizdi thì Thiên sứ của Allah  nói:
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َ َ َ َ َ ُّ ح
َُُ ُ َح َ َ َ ح ح
َ ُ َ َح
ُ ح
}ور
َِّ فَّأه
َّ ِ َّك
َّ كَّغ ِريبََّّأ َّوََّعب ِ َّرَّسبِيلََّّوعدََّّنفس
َّ فَّادلنياَّكأن
َّ ِ َّن
َّ {ك
ِ لَّالقب
“Cậu hãy sống trên trần gian này như một kẻ xa lạ hoặc như một lữ khách
qua đường; và cậu hãy luôn coi mình là cư dân nơi cõi mộ”.
Quí đồng đạo Muslim thân hữu,
Hãy kính sợ Allah  và hãy lo sợ cho bản thân mình vào một ngày mà tất cả
nhân loại phải đứng trình diện trước Ngài, ngày mà mỗi người chỉ biết lo toan cho
bản thân của riêng mình bỏ mặc tất cả dù ai đó đã từng là người yêu thương nhất
đối với y trên thế gian, Ngày mà con người sẽ nhìn thấy tận mắt Hỏa Ngục và
Thiên Đàng được mang đến trước mặt của họ và họ sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối.

َ َ ۡ َ َ ذ َ َ ذ ُ ْ َ ٓ ِ ذ َ ذ َٰٓ َ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ذ
َ َٰ اَ ُة َب ۡفتَ ٗة قَالُوا ْ َي
َ لَع َما فَ ذ ۡط َنا ف
َ ۡ ح
َٰ َ َ ِس َتنَا
ِكها
﴿قد خ ِِس ٱَّلِين َذبوا بِل ِقاء ٱَّللَِۖ حَّت إِذا جاءتهم ٱلس
ۡ ََ
َ ُ َ َ َٓ َ ََ ۡ
ُ َٰ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ُٱۡلكَ َٰوة
ٞ ٱدل ۡنكَا ٓ إ ذَل لَع
ُّ
 َول َ ذٞب َول َ ۡهو
ُ
ُلار
َ
 وما٣١ وهم َي ِملون أوزارهم لَع ظهورِهِم أَل َاء ما ي ِزرون
ِ ِ
َۖ
َ ُ َۡ َََ َ ُ ذ َ َذٞ ۡ َ َُ
] 11 ،12 : ﴾ [سورة اۡلنعا٣٢ خ ة خي ل َِّلِين يتقون أفَل تعقِلون
ِ ٱِخٓأ

Quả thật, sẽ bị thua thiệt những ai phủ nhận việc gặp gỡ Allah, mãi cho tới
khi giờ tận thế đột ngột xảy đến cho họ thì họ mới than thân: “Ôi thật khổ
thân chúng tôi về điều chúng tôi thường lơ đễnh”, và họ mang trên lưng gánh
nặng tội lỗi của họ, họ gánh nặng tội lỗi thật xấu xa. Và cuộc sống trần tục này
chỉ là trò chơi và giải trí, quả thật cuộc sống Đời Sau mới thực sự tốt nhất
dành cho những người ngoan đạo kính sợ Allah. Há các ngươi không hiểu điều
đó ư ? (Chương 6 – Al-An’am, câu 31, 32).
Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao làm vững đức tin Iman của chúng ta, xin Ngài
phù hộ chúng ta luôn toàn tâm toàn ý hướng về Ngài, và xin Ngài làm cho trái tim
của chúng ta luôn biết nghĩ cho cuộc sống Đời Sau!!!

ذ
ْ ََ ِِ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ذ
َ ْ َ حابهِ أ
َْجع ْي
َ ص
الل وَلم لَع نبِكِنا ُمم ٍد ولَع آَل وأ
َّ َو َصَّل
ِ
ِ

Và cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến cùng
tất cả bằng hữu của Người.
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