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ِ ووعت أذن بِاْل
Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính
dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài
giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi
điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy
tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã
bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề 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,
Ngài hoàn toàn vô can với mọi thí dụ, mọi so sánh, mọi xuyên
tạt, mọi gán ghép, mọi tổ hợp với Ngài và xin chứng nhận
Muhammad là nô lệ của Ngài, là Rasul của Ngài, là người
được Ngài tuyển chọn, là thân tín cận kề Ngài, là tạo vật tốt
đẹp nhất của Ngài, là nô lệ trung kiên bởi sứ mạng Ngài giao
phó, Ngài cử Người đến nhằm mang hồng phúc đến cho nhân
loại, nhằm làm nhân chứng cho toàn thể loài người. Allah đã
dùng Nabi Muhammad để đưa nhân loại thoát khỏi lầm lạc,
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dạy con người thoát khỏi ngu dốt, nhân thế lực họ thêm nhiều
hơn trong khi trước kia quá ít ỏi, mang đến cho họ sự giàu sang
trong khi trước kia đói khổ. Cầu xin Allah ban bình an và phúc
lành cho Nabi Muhammad, cho dòng tộc tốt đẹp của Người,
cho tất cả bằng hữu chính trực của Người, họ là thế hệ có cái
nhìn rất tinh tế và cái nghe rất chính xác, Ammaa Ba’d:
Thân hữu Muslim thân mến, mỗi người chúng ta hãy
tự xem xét và tính toán kỷ lưỡng, tỉ mỉ về những gì mà
chúng ta đã từng làm, bởi mỗi người chúng ta sẽ phải đối
diện với tất cả hành động đó dù tốt hay xấu. Đấy chính là lời
di huấn của Chủ Nhân chúng ta đã di huấn chúng ta:
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ِ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ت
َ ٱۡل ذنةِِۚ نَ تص
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ِ
ِ
َ ُ ٓ َ تَ ذ ُ ُ ت
18 - 20 :ٱۡلنةِ ه ٱلفائِزوَّ﴾ الحشر

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và mỗi
người hãy tự xét lại những điều mà y đã gởi đi trước cho y
vào ngày mai. Và hãy kính sợ Allah! Quả thật, Allah Rất
mực am tường về những điều các người làm * Và các ngươi
chớ trở thành những kẻ quên lẵng đi sự tụng niệm Allah
(khi các ngươi quên Allah thì) Ngài sẽ quên chính bản thân
y (và những việc làm giúp ích y vào Ngày Sau). Chính
chúng là những kẻ hư đốn chuyên làm điều sai. * Những
người bạn của Hỏa ngục và những người bạn của Thiên
Đàng không hề ngang bằng nhau. Những người bạn của
Thiên Đàng mới là những người thắng lợi. Al-Hashr: 18 –
20 (chương 59).
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Nabi  nói:

ُ َح َح
َ ح َ ِّ َ َ ح َ َ َ ح َ ُ َ َ َ َ َ ح َ ح َ ح َ ح
اج َز َم حن أتبَ َع نف َسه
ِ  و ِإن الع، وع ِمل لِما بعد المو ِت،(( ِإن الكيس من دان نفسه
َ
ََ ََ َ َ َ
))لل ال َم ِان
ِ هواها َوتمَن لَع ا
“Quả thật, người có đức tin mạnh mẽ là người biết tính
toán cho bản thân và luôn đầu tư cho những gì sau cái chết,
còn người có đức tin yếu ớt là người chỉ biết làm theo sở
thích của bản thân rồi tưởng tượng hảo huyền sẽ được
Allah (tha thứ, sẽ được vào thiên đàng nhưng lại không
chịu từ bỏ tội lỗi, không chịu sám hối).” Hadith do Imam AlTirmizhi và Ibnu Majah ghi lại.
Đạo hữu Muslim, mới hôm nào đây chúng ta còn vui
vẻ và hạnh phúc bên cạnh vị khách Ramadan cao quí nhưng
giờ đây vị khách đã bỏ chúng ta ra đi và để lại trong lòng
chúng ta biết bao hạnh phúc và mơ ước, cũng từ hạnh phúc và
ước mơ đó chia cộng động Islam thành hai nhóm người rõ rệt
sau Ramadan:
Nhóm thứ nhất: Họ vui mừng vì họ được ăn uống tự
do trở lại; họ vui mừng vì đã trút bỏ được gánh nặng hành đạo
mệt mỏi trong Ramadan.
Nhóm người thứ hai: Họ vui mừng vì đã hoàn thành
được nhiệm vụ nhịn chay Ramadan; họ vui mừng vì tội lỗi của
họ đã được xóa sạch như lời Allah đã hứa với người nhịn chay
Ramadan bằng cả niềm tin và lòng hi vọng. Và hai niềm vui
này hoàn toàn khác nhau giống như sự khác nhau giữa trời và
đất.
Tín hữu Muslim, trong bộ La-to-if Al-Ma-a'-rif quyển
1 trang 244 trích lời của giới U’lama tiền nhân nói: “Dấu hiệu
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chứng minh việc hành đạo của một người đã được chấp nhận
là người đó tiếp tục hành đạo sau đó, cho nên những ai đã
hành đạo rồi liên tiếp hành đạo nối tiếp theo sau, chứng minh
việc hành đạo trước đó của y đã được chấp nhận. Còn ai đã
hành đạo rồi sau đó trở lại làm tội lỗi giống như trước khi
hành đạo thì đó là dấu hiệu báo cho biết việc hành đạo của y
đã bị từ chối.”
Tuy Ramadan nay đã bỏ mặc người Muslim sau
lưng nhưng Thượng Đế của Ramadan không hề bỏ mặc họ,
Ngài luôn sát cánh với người có đức tin và hết lòng kính sợ
Ngài, bởi Thượng Đế của Ramadan là Đấng Tồn Tại, Đấng
Sống Mãi, Đấng Bất diệt,

ََ َََذت
َََ
ً َف بهِۦ ب ُذنُوب ع َِبادِه ِۦ َخب
لَع تٱل َ ي ذ َ َ ُ ُ َ َ ي ت َ ت
يا
﴿وتوَّك
ِ
ِ ِ ِ ُ ح ٱَّلِي َل يموت وسبِح ِِبم ِده ِۦ وك
ِ
85 :الفرقان

﴾٥٨

Và Ngươi (Muhammad) hãy phó thác cho Đấng Sống Mãi
không bao giờ chết, hãy tán dương ca tụng bằng câu
Alhamdulillah (tạ ơn Allah) và chỉ cần Ngài duy nhất là
thừa khả năng thấu hiểu tội lỗi của bầy tôi của Ngài. AlFurqaan: 58 (chương 25).
Allah không những ra lệnh chúng ta phải tôn thờ
trong tháng Ramadan mà Ngài ra lệnh chúng ta phải tôn thờ
Ngài cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời:
٩٩ :﴾ الحجر٩٩

َ َ َ ت ُ ت َذ َ َ ذُ َت
ُ ك تٱلَق
ُ ِ
﴿وٱعبد ربك حَّت يَتِي

Và hãy tôn thờ Thượng Đế của Ngươi (Muhamamd) cho
đến khi cái chết đến với Ngươi. Al-Hijr: 99 (chương 15).
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Ngoài ra Allah còn di huấn đám nô lệ trung kiên của Ngài với
lời khuyên:

َ َ
َُ
َ
ُ َُ ََ
ُ َ وت ذن ِ ذَل َون
َ ِين َء َام ُنوا ْ ذٱت ُقوا ْ ذ
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
َٰٓ ﴿
﴾ ١٠٢ َّنت ُّم تسل ُِمو
ٱَّلل َح ذق تقاتِهِۦ وَل تم
ِ
٢٠١ :آل عمران

Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và
đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là những người
Muslim. Ali I’mraan: 102 – 105 (chương 3), và Allah đã căn
dặn đám nô lệ của Ngài kỷ lưỡng rằng:

َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ذ َ َ َ ت َ ت َ َ ُۢ َ ت ُ ذ
﴿وَل تكونوا كٱل َِّت نقضت غزلها ِمن بع ِد قو ٍة

٩١ :ننكُثا﴾ النحل

Và các người chớ có xử sự như một phụ nữ cứ mỗi lần
kết xong cuộc chỉ hoàn chỉnh thì lại tháo ra. Al-Nahl: 92
(chương 16).
Để được luôn là một người Muslim tôn thờ Allah
không phân biệt thời gian ngày đêm, tháng này hay ngày nọ
thì mỗi tín đồ Muslim cần phải duy trì thường xuyên các
việc hành đạo sau:
 Thường xuyên sám hối:
Trước Ramadan, tín đồ Muslim đã tự hứa với bản
thân mình phải sám hối với Allah về tất cả tội lỗi đã phạm
trước kia và quyết tâm không tái phạm thì trong những tháng
này hay bất cứ tháng nào khác cũng phải thường xuyên sám
hối, bởi Allah đã sai bảo:
١٢ :النور

َ َ ذ ُ ُت
َ
َ ُ ُ ْٓ َ ذ َ ً َ ت ت
﴾٣١ َِّيعا أيُّ َه ٱل ُمؤم ُِنوَّ ل َعلك ت تفل ُِحو
﴿وتوبوا َِِل ٱَّللِ َج

Và hãy quay về sám hối với Allah về tất cả mọi tội lỗi đã
phạm đi hỡi những người có đức tin, để may ra các
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ngươi được chiến thắng. Al-Noor: 31 (chương 24), Allah
phán ở chương khác:

ً

ُ ذ َتَ ذ

َ ْ ٓ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ ذ

َٰٓ ﴿
]8 : يأيها ٱَّلِين ءامنوا توبوا َِِل ٱَّللِ توبة نصوحا﴾ [سورة اتلحريم
Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chân thành
quay đầu sám hối với Allah. Al- Tahreem: 8 (Chương 66).
Có Hadith do Ibnu U’mar  dẫn lời Rasul  rằng:

ح
َ ُ ُ ُ
َ ُ ُ َ َ ُ َ ح َ ح ُ ُ َ ِّ َ ح َ ح
َ ُّ َ َ
الِل واستغ ِفروه ف ِإِّن أستغ ِفر الل أت
ِوب ِإَلح ِه ِف اَلَ حوم
ِ  توبوا ِإَل،((يا أيها اِلاس
ََ
))ِمائة َمرة
“Này hỡi mọi người, hãy quay về sám hối và cầu xin
Allah tha thứ tội lỗi đi. Còn riêng Ta mỗi ngày đã cầu xin
Allah tha thứ và sám hối với Ngài một trăm lần.” Hadith
do Muslim ghi. Nếu như Nabi  là người được tha thứ tất cả
tội lỗi của quá khứ, của hiện tại mà còn phải nhọc nhằn sám
hối mỗi ngày một trăm lần thì chúng ta những tín đồ Muslim
cần phải sám hối đến ngàn lần kìa.
Một Hadith khác do Abu Hurairah  dẫn lời Rasul
 trong Hadith Al-Qudsi:

َ َ َ ح
َ َ َ ُ
ََ
َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ ح
 ف ِإن ذك َر ِن ِف،  َوأنا َم َعه ِإذا ذك َر ِن، الِل ت َعاَل أنا ِعن َد ظ ِّن عبح ِدى ِب
((يقول
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ح
َح
ح
ح
َ
ح
َ
ُُ
ُُ
 َو ِإن،  َو ِإن ذك َر ِن ِف َمل ذك حرته ِف َمل خ حي ِمن ُه حم، نف ِس ِه ذك حرته ِف نف ِىس
َ َ ََ
َ ُ ح ََ ح
ح
ً َت إ ََلحه ب
ً َ
ُ ح ََ َ َ َ ً ََ ح
 َو ِإن، اع
ِ ِ  َو ِإن تقرب ِإَل ِذراع تقرب، تقرب ِإَل ب ِ ِشَب تقربت ِإَلح ِه ِذراع
ًَ َ ُ ََح
َ ََ
))أت ِاِّن ي حم ِش أتيتُه ه حر َولة

“Allah phán: “TA luôn ở cùng với suy nghỉ của bề tôi TA
về TA; TA sẽ cạnh y khi y tưởng nhớ TA; khi y tưởng nhớ
8
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TA trong thanh tâm y thì TA sẽ nhớ đến y trong thanh tâm
TA; khi y kể về TA với mọi người thì TA sẽ về y với nhóm
người khác tốt hơn họ; khi y kính dâng lên TA bằng một
gang tay thì TA sẽ đến gần y một cánh tay; khi y kính dâng
lên TA một cánh tay thì TA sẽ đến gần y một giang tay và
khi y đi bộ đến TA thì TA sẽ chạy bộ đến y”.” Hadith do AlBukhari và Muslim ghi.
 Hành lễ Salah Sunnah:
Nếu trong tháng Ramadan hồng phúc tín đồ Muslim
có cơ hội hành lễ Salah Al-Taraaweeh trọn cả tháng và hành
lễ Salah Qiyaam trong đêm ở mười ngày cuối của tháng
bằng cả nhiệt quyết thì ngoài tháng Ramadan việc Salah
Sunnah không chấm hết mà nó còn mãi cho đến ngày tận thế
như đã được khuyến khích qua những Hadith do ông Abu
Hurairah  thuật lại lời Nabi :

َ
ُ َ َح
َُ
َ َلة َب حع َد الح َفر
))يض ِة َصَلة الليح ِل
الص
ل
((أفض
ِ
ِ

“Lễ Salah tốt nhất sau các lễ Salah bắt buộc đó là lễ Salah
(Sunnah) trong đêm.” Soheeh Muslim.
Rất ít người Muslim biết được rằng lễ Salah Sunnah
tốt đẹp nhất trong tất cả lễ nguyện Salah đó chính là lễ Salah
Al-Witir, bởi đó là dấu hiệu của Người Mumin (người có đức
tin thật thụ) như Nabi  đã nói:

َ ُ ُ َ ح ح
ُ ُ ح ٌ َ َ َح
َ  فَإن ُه َدأح ُب الصاْل،ك حم بقيَامِ الليحل
ْي
((ال ُيَافِظ َلَع ال ِوت ِر إِال مؤ ِمن وعلي
ِِ
ِِ
ِ ِ
ح
َُ
ُ ِّ َ َ ٌ َ َ ح َ ُ ح َ ُ ح
َ َ َوإن قي،ك حم
))ام الليح ِل َم حط َردة لِدلا ِء َع ِن اْل َ َس ِد
 وقربة إَِل رب،قبلكم
ِ ِ
9
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“Không tín đồ nào bảo vệ được lễ Salah Al-Witir ngoại trừ
người Mumin. Các ngươi hãy hành lễ Salah Qiyaam trong
đêm đi, bởi đó là bản tính cần mẫn của nhóm người hiền
nhân thời trước các ngươi; là sự dâng hiến cho Thượng Đế
các ngươi và việc hành lễ Salah trong đêm chính là vật
chắn bảo vệ cơ thể khỏi bệnh hoạn.”
Và thời gian được phép hành lễ Salah Al-Witir là từ
sau Salah Al-I’sha cho đến giờ Azaan Salah Al-Fajr, ít nhất là
một Rak-at và nhiều nhất là mười một Rak-at, đây là lễ Salah
mà Nabi  đã khuyến khích tín đồ Muslim bảo vệ nó bằng cả
lời nói và hành động của Người như được ông Jaabir  thuật
lại lời Nabi :

َ ُ َ ح َ حُ ح َ َُ َ ح َ َ َ ح
َ ح َ َ َ ح َ َُ َ ح
َ آخ
ـر ُه
ِ  َومن ط ِمع أن يقوم،آخ ِر اللي ِل فليوتِر أول
ِ ((من خاف أن ال يقوم ِمن
ُ ح ٌَ َ َ َح
َ َ َ َ ح
َ حُ ح
)) َوذلِك أف َضل، آخ َر الليح ِل َمش ُهودة
ِ  فإِن صَلة،آخ َر اللي ِل
ِ فليوتِر

“Ai sợ phải không thức được vào cuối đêm thì hãy dâng lễ
Salah Al-Witir ngay đầu hôm và ai có lòng tin sẽ thức được
ở cuối đêm thì hãy dâng lễ Salah Al-Witir ở cuối đêm, bởi
lễ Salah vào cuối đêm là nhân chứng biện hộ và là lễ Salah
tốt nhất.” Hadith do Muslim ghi lại.
Sở dĩ lễ nguyện Salah này được khuyến khích bảo vệ
hơn bao lễ Salah Sunnah khác là do giá trị của lễ Salah này
nằm ở Hadith do Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:

َ ُ ُ َح
َ َ ُ ُّ ح
َ َ
ََ ُ ُ َ ُ َ
ُ ُُ
 أنا: فيَقول.ْي ي حم ِض ثلث الليح ِل الول
ادلنيَا ك َلحلة ِح
الِل ِإَل الس َما ِء
ْنل
ِ ((ي
َ
ح
َُ َ ح
َ ََ ح َ َ َُ َ ح
َ
ُ
ُ
ح
ُ َ
َ ح
َ َ
َح
اَّلى يسأل َِن
ِ  من ذا،ون فأست ِجيب ل ؟
ِ  من ذا،الم ِلك أنا الم ِلك
ِ اَّلى يدع
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Thờ Allah, Không Thờ Ramadan

َ َُ ح َُ َ ح
َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ح َ ح ُ ََ ح
 فَل يَ َزال كذلِك َحّت يُ ِض َء،ل ؟
اَّلى يستغ ِفر ِن فأغ ِفر
ِ  من ذا،فأع ِطيه ؟
حَ ح
))الفج ُر
“Allah hạ xuống tầng trời hạ giới vào mỗi đêm sau khi một
phần ba đầu của đêm trôi qua. Ngài bảo: “Chính TA là
Chúa Tể, chính TA là Chúa Tể, có ai van xin TA điều gì
không, TA đáp cho ?; có ai cầu xin TA điều gì không, TA
ban cho ?; có ai cầu xin TA tha thứ không, TA xóa tội cho ?”
cứ thế cho đến rạng đông xuất hiện.” Hadith do Al-Bukhari
và Muslim ghi. Qua Hadith này khẳng định rằng Allah xuống
tầng trời hạ giới mỗi đêm không phân biệt trong Ramadan hay
trong bao tháng khác trong năm.
Là người Muslim tin tưởng vào Allah và ngày tận thế
thì chúng ta đừng bao giờ bỏ lễ nguyện Salah Al-Witir dù chỉ
một Rak-at duy nhất sau khi đã hành lễ Salah Al-I’shah xong
bởi Nabi  đã nói:

َ َ َ ح
َ َ َ َ ح
َ َ َ
))ام َو ِإن قل
الِل ما د
ِ ال إَِل
ِ ((و ِإن أحب العم

“Và quả thật, việc hành đạo được Allah yêu thương nhất
là việc hành đạo thường xuyên cho dù có ít.” Hadith do
Al-Bukhari ghi lại.
 Nhịn chay Sunnah
Nhịn chay Ramadan tuy nay đã qua nhưng không
đồng nghĩa là sự nhịn chay đã chấm hết bởi ngoài sự nhịn
chay bắt buộc Ramadan, Islam còn khuyến khích nhịn chay
rất nhiều thời điểm khác trong năm như được nhắc trong
11
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những Hadith do ông Abu Ayyub Al-Ansaari  thuật lại lời
Nabi :

ً ُ َ ُ َح
َ َ َ
ح
َ
َ (( َم حن َص
))ام َر َم َضان ثم أتبَ َعه ِس ّتا ِم حن شوال َكن ك ِصيامِ ادله ِر

“Ai nhịn chay Ramadan xong rồi nhịn tiếp sáu ngày sau
đó trong tháng Shawwaal (tháng mười sau Ramadan) thì
giống như y đã nhịn cả năm tròn.” Hadith do Muslim ghi
lại.
Theo Sunnah Nabi  đã nhịn chay vào ngày thứ hai
và thứ năm và đã nói như được ông Abu Hurairah  thuật
lại:

َ ُ َُح
ََ
َ َ َ َ ُ ُّ َ ح ُ ح
َ ـو َم االثحََ ح َ ح
ال حع َم ُال يَ ح
ـرض ع َمـ ِ َوأنـا
ـيس فأ ِحـب أن يع
((تعرض
ِ
ِ ـْي واْل ِم
ِ
))َصائِ ٌم

“Tất cả việc làm được đưa lên trình (cho Allah) vào mỗi
ngày thứ hai và thứ năm, nên Ta yêu thích việc làm của
Ta được trình lên trong lúc Ta đang nhịn chay.” Hadith
do Al-Tirmizhi ghi lại.
Nabi  đã khuyên ba người bằng hữu của mình
Abu Hurairah, Abu Zar và Abu Al-Darda  nhịn chay ba
ngày ngày 13, 14 và 15 của mỗi tháng (theo lịch Islam), sự
nhịn chay đó được xem là sự nhịn chay của cả năm.
Ngoài ra, tín đồ Muslim còn được khuyến khích nhịn
chay vào những thời gian khác trong năm như: nhịn chay vào
những ngày đầu của tháng Zul Hijjah (tháng 12); “Nhịn chay
vào ngày A’rafah được xóa tội của hai năm: năm đã qua và
năm tới.” Hadith do Ahmad ghi; “Sự nhịn chay tốt nhất sau
12
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tháng Ramadan là tháng của Allah tháng Muharram
(tháng Giêng lịch Islam).” Soheeh Muslim; nhịn chay ngày
A’shura: “được Allah xóa sạch tội của năm đã qua.” Hadith
do Muslim ghi. Và sự nhịn chay Sunnah tốt nhất là nhịn chay
theo cung cách nhịn của Nabi Dawood  là một ngày và xả
chay một ngày.
 Xướng đọc Qur’an:
Thấy rằng trong tháng Ramadan, mỗi tín đồ Muslim
điều dành nhiều thời gian miệt mài bên Thiên Kinh Qur’an,
có người đã kết thúc Qur’an một vài lần nhưng chỉ vừa sau
Đại lễ E’id Al-Fit-r thì mọi người lại đặt Qur’an vào trong tủ
có lẽ họ để đến Ramadan sang năm mới đọc thì phải, chẳng
lẽ Qur’an chỉ được xướng đọc và chỉ được ban thưởng trong
tháng Ramadan duy nhất hay sao? Trong khi Qur’an là sợi
dây kết nối kiên cố giữa bề tôi với Allah, là ánh sáng chói lọi
của Allah soi sáng mọi bóng tối tội lỗi, là con đường thẳng
tấp dẫn đến Allah, là lời tụng niệm tuyệt vời nhất để táng
dương Allah. Nhờ vào Qur’an mà tín đồ Muslim biết phân
biệt thị phi, đúng sai ở trần gian, là áng sáng chiếu gọi nơi
cõi mộ tăm tối và là ánh sáng đưa người Mutaqeen (biết kính
sợ Allah) bình an qua cầu Siraat, bởi Đấng Chúa Tể đã phán:
٩ :اإلسراء

ذ
َ َت
َ ُذ َ َ ت
﴾ِه نق َو ُم
ِ ﴿ َِِّ هُذا ٱلق تر َءاَّ َي تهدِي ل ِل َِّت

Quả thật, Thiên Kinh Qur'an này sẽ hướng dẫn mọi
người đến với chân lý. Al-Isra: 9 (chương 17), ở chương
khác Allah đã phán:
2 - ٢ :طه

َ َ َ ٓ َ َتَ َ َت َ تُ ت
َٰٓ َ اَّ لِشَ تق
﴾٢ ى
 ما ننزنلا عليك ٱلقرء١ ﴿طه
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Taa ha * TA (Allah) không hề thiên khải Qur’an xuống
cho Ngươi (Muhammad) để làm ngươi đau khổ đâu.
Taaha: 1- 8 (chương 20).
Đúng vậy, Thiên Kinh Qur’an không hề làm cho con
người đau khổ bao giờ, ngược lại chính Qur’an sẽ đưa những
con tim sống trong mù quáng đến với ánh sáng hào quang, đến
với chân lý của Đấng Tạo Hóa.
Chẳng phải khoa học luôn hãnh diện về sự phát triển
và khám phá vũ trụ xung quanh sao. Tiếc thay mọi phát minh
của họ đều đi sau Qur’an hàng ngàn năm, điểu hình như gần
đây trên youtube.com có đang tải tin tức việc khoa học vừa
phát hiện được rằng giữa loài kiến có sự trao đổi với nhau bằng
ngôn ngữ và họ đã ghi âm được lời nói đó của chúng, thế là họ
vui mừng truyền tải thông tin và phỏng vấn rầm rộ. Nhưng đối
với người Muslim chuyện này đã được Đấng Sáng Suốt Allah
đề cập cách đây hơn 1400 năm rồi đó là trong chương Al-Naml
(chương 27),

َ
َ ُ
 َ َٰٓ َ ُّ َ ذ ت ُ تٞ َ ذ ت َ َ ت َ ت
ُ َ َ ْ َّت ِ ِ َذا ٓ أتَ توا
ُ َ ٱد ُخلُوا ْ َم
َٰٓ ﴿ َح ذ
سك َِنك ت َل
لَع َوادِ ٱنلم ِل قالت نملة يأيها ٱنلمل
َ ُ ُ َت َذ ُ ت ُ َت َ ُ َ ُ ُ ُُ َ ُ ت َ َت
18 :﴾ النمل١٨ َّطمنك سليمُن وجنودهۥ وه َل يقعرو
ِ َي

Mãi khi đoàn quân (của Sulaymaan) đến thung lũng
kiến thì một con kiến đứng ra báo tin mà reo: “Này hỡi
đồng bào kiến, mọi người hãy đi vào trong hang của mình
đi kẻo Sulaymaan và đoàn của Người vô tình dẫm đạp lên
các người trong lúc họ không hay biết.” Al-Naml: 1
(Chương 27). Ngoài ra còn rất nhiều sự kiện khoa học khác
mới vừa phát hiện gần đây nhờ vào máy móc tối tân.
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Tiếc thay, tín đồ Muslim lại sao lãng Qur’an, họ
không xướng đọc cũng không lắng nghe Qur’an bằng mp3
và họ lại càng không áp dụng theo lời phán của Qur’an,
chính tín đồ Muslim đã chủ động bỏ mặc không duy trì mối
quan hệ với Đấng Chủ Tể nên cộng động Muslim mới rơi
vào tình cảnh yếu ớt của ngày hôm nay, cũng bởi hành động
này làm Nabi đã than với Allah rằng:
30 :الفرقان

َ َ َ َ ذ ُ ُ ََُ ي ذ
َ َ ذَ ُ ْ َُ َ تُ ت
ُ اَّ َم ته
﴾٣٠ جورا
ب َِِّ ق تو ِِم ٱَّتذوا هذا ٱلقرء
ِ ﴿وقال ٱلرسول ير

Và Rasul đã tha van với Allah: “Lạy Thượng Đế của bề tôi,
rằng tín đồ của bề tôi đã ngoãn mặt với Qur’an này.” AlFurqaan: 30 (chương 25).
Thân hữu Muslim, như các bạn đã biết việc xướng đọc
Qur’an mang lại ân phước rất lớn cho người xướng đọc điển
hình như các Hadith sau:
Hadith do Imam Muslim ghi, Nabi  nói:

َ ً َ َ َ حَ ُ حُ ح َ َ ُ َح َح َ ح
َ ل حص
َ ـر
َ ـر ُءوا الز حه
َ  اقح،ـحاب ِه
اويح ِن
((اقرءوا القرآن ف ِإنه يأ ِت يوم ال ِقيام ِة شـ ِفيعا
ِ
َ
َح
ح
َ
َ
َ َح
ََ ُ َ َ َ ََح
َامت
َ امـة كأن ُه َمـا غ َم
َ َـو َم القي
ان فَإن ُه َمـا تَأحتيَـان يَ ح
ـان أو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ اْلقرة وسورة
ِ آل ِعمر
َ َك َأن ُه َما َغيَ َايتَان أَ حو َك َأن ُه َما ف حرقَان م حن َط حي َص َواف ُُتَاجان َع حن أَ حص
))حابِ ِه َما
ِ ِ ِ
ِ
ِ
“Hãy xướng đọc Qur’an, bởi chính Qur’an sẽ trở thành
luật sư biện hộ cho người xướng đọc Nó vào ngày phán xét.
Hãy đọc hai chương Kinh Al-Baqarah và Ali I’mraan thì
vào ngày tận thế hai chúng sẽ biến thành hai vòm mây hoặc
là hai đôi cánh chim xòe che mát và biện hộ cho người
xướng đọc hai chúng.”
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Có Hadith khác do học giả Al-Tirmizhi ghi, Nabi 
nói:

ُ َُ َ
َ َ َ َ ٌ َ حَ َ َ ُ َ ح َ ح
ََُ
َ(( َم حن قَ َرأَ َح حرفًا م حن كت
ش أمثال ِ َها ال أقول الم
ع
ب
ة
ن
س
اْل
و
ة
ن
س
ح
ه
ب
ه
ل
ف
الِل
اب
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٌَ حٌ ََ ح َ ٌ َ حٌ َ ٌَ َحٌ َ ٌ َ ح
))كن أ ِلف حرف والم حرف و ِميم حرف
ِ حرف ول

“Ai xướng đọc một chữ cái từ Kinh Sách của Allah (tức
Qur’an) thì sẽ được một ân phước, và một ân phước được nhân
lên mười ân phước tương tự. Ta không bảo: “( ”المAlif, lam,
mim) là một chữ cái mà “( ”اAlif) là một chứ cái, “( ”لlam) là
một chữ cái và “( ”مmim) là một chữ cái.”
Hiểu được ý nghĩa vĩ đại này nên giới U’lama (học
giả) xưa kia đã rất nổ lực với việc xướng đọc Qur’an như
Imam Al-Nawawi  nói: “Đa số U’lama tiền bối xưa kia cứ
mỗi bảy ngày là họ đọc xong Qur’an một lần.” Đó là trong
những tháng bình thường còn riêng tháng Ramadan thì họ còn
cố gắng nhiều hơn nữa.
 Tụng niệm Allah:
Một con người chỉ có thể xác mà không có linh hồn
thì chẳng làm được việc gì cả, bởi linh hồn mới là trung tâm
quản lý cả cơ thể, và để có được một linh hồn tinh khiết
trong sạch và lành mạnh thì người Muslim cần phải luôn
miệng tụng niệm Allah còn không thì cũng giống như cái
xác không hồn, bởi Nabi  đã nói:

َ
ُ َح
ََُ
ُ
ِّ َ ال يَ حذ ُك ُر َرب ُه َمثَ ُل الح َ ِّ ح
))ت
اَّلي
ِ اَّلي يذك ُر َربه َو
ِ ((مثل
ِ ح َوالمي
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“Hình ảnh một người tụng niệm Thượng Đế của y còn
người kia không tụng niệm, giống như hình ảnh một người
đang sống và người kia đã chết.” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi.
Chẳng những thế việc tụng niệm Allah còn tốt hơn
cả việc bố thí vàng bạc, tốt hơn cả việc đầu quân đi Jihaad,
bởi Nabi  đã nói:

َ َ
َ َ ُ ح ُ ُ ح َح َ ح
ح
َ َ َ
ُ
َ
ُ
 َوأ حزَكها ِعن َد، َوأ حرف ِع َها ِف د َر َجاتِك حم،ي أع َما ِلك حم
ِ ((أال أخ َِبكم ِِب
َ َ ح
ُ ح َ َح َ ُ ح ح ح
ُ َ َ َح
َ
ك حم م حن أَ حن تَلح َقواح
َ
 وخي ل،ب وال ِفض ِة
ِ
ِ م ِلي
ِ  وخي لكم ِمن إِعطا ِء اَّله،ككم
َ ُ ُ ح ََ ح ُ َ حَ َُ ح ََ ح
ُ َ َ ح
))ْض ُبوا أعنَاقك حم
ِ ْضبوا أعناقهم وي
ِ عدوكم فت

“Các ngươi có muốn được Ta báo cho biết một việc làm rất
tốt cho các người, nó sẽ nâng cấp bậc cho các người, nó rất
có giá trị với Đấng Chúa Tể, tốt hơn cả việc các người
mang vàng, mang bạc đi bố thí và tốt hơn cả các người đầu
quân chém giết giặc.” Mọi người đáp: Chúng tôi muốn thưa
Rasul. Người đáp:

َ َ
ُح
))الِل ت َعاَل
ِ (( ِذكر

“Đó là tụng niệm Allah, Đấng Tối Cao.” Hadith do Ahmad
và Al-Tirmizhi ghi.
 Bố thí:
Trong tháng Ramadan hồng phúc chính các bạn đã
mang đồng tiền mồ hôi của mình để bố thí vì Allah với mong
muốn được ân phước nơi Ngài thì tại sao trong những tháng
17
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khác bạn lại ngưng đi việc làm đức hạnh đó chằng lẽ bạn lại sợ
lũ Shaytaan thì thầm với bạn rằng:

ت
ٓ َ َت
ُ تَت
ذ
ُ
﴾ ِٖۖ﴿ٱلق تي َطُ ُن يَع ُِدك ُ ٱلفق َر َو َيَ ُم ُرك بِٱلف تحقاء

Lũ Shaytaan đã hăm dọa chúng sẽ làm cho các ngươi trở
thành bần hàn nghèo khổ nên đã ra lệnh các ngươi làm
toàn điều xấu xa đồi bại. còn về Allah thì sao:
١65 :﴾ البقرة٢٦٨

ُ ُ َ َُ ذ
ُ ك ذم تغف َِرة يم تِن ُه َوََ تضل ا َوٱ ذ
ٞ َّلل َوُس ٌِع َعل ِي
﴿وٱَّلل يعِد

Trong khi Allah hứa hẹn sẽ tha thứ và ban ân phước cho
các ngươi và Ngài là Đấng Bao La, Tinh Thông vạn vật.
Al-Baqarah: 268 (chương 2). Thân hữu Muslim, hãy bố thí đi
đừng ngần ngại rồi Allah sẽ đền bù lại cho các bạn, cứ mỗi
đồng tiền bố thí vì Allah sẽ được Ngài bù đắp từ mười đến bảy
trăm và đến vô giới hạn tùy vào lòng thành tâm của mỗi người.
Có Hadith vừa báo tin mừng vừa khuyến cáo rằng:

َ ح
ُ َ ُ ُ َ َ َََ َح
ُ َ َ ح َح ُ ح ُ ح
 الل ُهم أع ِط:ْنال ِن فيَقول أ َح ُده َما
ِ ((ما ِمن يوم يص ِبح ال ِعباد ِفي ِه ِإال َ ملَك ِن ي
ً ََ ً
ُ ُ ً َ َ ً ح
ح
َ
)) الل ُهم أع ِط ُم حم ِسَك تلفا: َو َيقول اآلخ ُر،ُمن ِفقا خلفا
“Cứ mỗi buổi sáng của trần gian thì có hai Thiên Thần gián
trần, một trong hai cầu xin rằng: “Lạy Allah, xin hãy gia
tăng thêm bổng lộc cho người bố thí.” Còn Thiên Thần kia
thì cầu xin: “Lạy Allah, xin hãy hủy diệt đi tài sản của kẻ ôm
lấy tài sản.”” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.
Vào ngày tận thế mỗi người sẽ đứng trình diện riêng
với Allah mà không có người thông dịch, y nhìn về bên phải
thì chỉ thấy toàn những gì y đã làm và khi nhì về bên trái cũng
chỉ thấy toàn những gì đã làm còn ở trước mặt y là hỏa ngục
18
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bùn bùn cháy và gào thét kinh hồn giận dữ bởi sự giận dữ của
Allah, vì thế mà Nabi  đã dặn dò:

ُ
َ َ َ َ
))ار َول حو بِشق ِة ت حم َرة
(( ِاتقوا اِل

“Các người hãy sợ hãi hỏa ngục cho dù chỉ nhỏ bằng nửa
quả chà là.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. Cho nên, là
tín đồ Muslim hãy bố thí đi cho dù chỉ nửa trái chà là chứ
không nhất thiết là phải bằng tiền bạc.
Trong cuộc sống con người thường hay tranh đua tiền
tài và danh lợi nhưng tất cả sẽ là hư vô, sẽ bỏ mặc họ một khi
họ rời khỏi trần gian này, trong khi đó có những thứ luôn sát
cánh bên họ nó không rời xa cho dù họ có chết nó cũng cận kề
bên họ trong mộ nhưng rất ít người muốn chiếm được nó, Nabi
 nói:

َ
َ َ َ َ ال َح َس َد إال ف اثحََتَ ح َ ُ ٌ َ ُ ُ َ ً َ ح َ ُ ح ُ ُ َ َ ح
،ار
((
ِ ِ
ِ
ِ  رجل آتاه الِل ماال فهو ين ِفقه آناء اللي ِل وآناء اِله:ْي
َُ ََ َ ُ ٌ َ ُ ُ حُ ح َ َ ح
َ َ َ َ ح
َ
ُ
َ
))ار
ِ ورجل آتاه الِل القرآن فهو يقوم بِ ِه آناء اللي ِل وآناء اِله

“Không có hạnh phúc nào bằng hai loại người: Một loại
được Allah ban cho tiền tài rồi y chia dùng để bố thí cả
ngày lẫn đêm và một loại người được Allah ban cho thuộc
lòng Qur’an rồi y thi hành theo (như xướng đọc) cả ngày
lẫn đêm.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. Đây mới thật
sự là hành phúc trường tồn sát cánh bên con người nhưng mấy
ai lại biết và suy nghĩa.
Đạo hữu Muslim, mỗi tín đồ Muslim cần phải tự hào
thể hiện mình là một người Muslim đích thực tức chỉ tin tưởng
trong lòng vẫn chưa đủ cần phải hành động thể hiện ra bề
ngoài mới chứng minh đức tin thật sự của một người Muslim,
19
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giống như Imam Hasan Al-Basri nói: “Đức tin Iman không
phải mơ ước hoặc khoát lên bộ cánh là xong mà đức tin Iman
cần phải tin tưởng trong tim và chứng minh bằng hành động.
Cho nên đối với ai nói điều tốt đẹp và hành động theo lời nói
tốt đẹp đó thì hành động của y được chấp nhận, còn ai chỉ nói
lời tốt đẹp rồi hành động trái ngược thì hành động của y bị
khướt từ.” Bởi Nabi  nói:

َ َ ُ َ ُ ح َحَ ُ ح
ُُ َ
ُ
َُح
َُ َ َح
ك حن ينظ ُر ِإَل قلوبِك حم
ِ (( ِإن الِل ال ينظ ُر ِإَل صو ِركم َوأموا ِلكم َول
َ ح
ُ
))َوأع َما ِلك حم

“Quả thật, Allah không hề nhìn vào bộ dạng và tài sản của
các ngươi, mà Ngài chỉ nhìn vào con tim và hành động của
các người.” Hadith do Muslim ghi.
Theo lẽ tự nhiên nếu như vào lúc giữa khuya vợ gọi
hớt hãi bảo con bị sốt cao và co giật thì chắc rằng mỗi người
cha sẽ vội vả mà bồng con tìm đến bệnh viện đôi khi anh
không kịp chỉnh tề quần áo, giầy dép nữa là khác bởi sự việc
đối với anh ta lúc đó không gì quan trọng bằng đứa con tội
nghiệp cả anh ta. Sau khi đưa con nhập viện và ổn định sức
khỏe thì anh ta phải quay về tiếp tục ngủ để có sức làm việc
vào sáng mai. Đến khi lời Azaan cất lên: “Hay ya a’ los
salaah, Hay ya a’ lal fa laah” thì anh ta chẳng bận tâm tí nào
đến lời gọi đó, thậm chí có cảm giác đang bị làm phiền nữa là
khác. Thế đó đâu là tình thương dành cho Allah, đâu là đức tin
của một người Muslim đích thực ? Đối với loại người này thì
làm sao y nếm được vị ngọt của niềm tin Imam bởi vị ngọt
ngào đó chỉ có trong việc đặt tình thương Allah và Rasul  lên
hàng đầu, Nabi  nói:
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َ ُ
َ
َ ُ َ َ َ ح
َََ َ َ َ َ
ُ َ َ ٌ َ ح
ُ ون
الِل َو َر ُسولُ أ َحب إَِلح ِه
ان أن يك
ِ اإليم
ِ ((ثَلث من كن ِفي ِه وجد حَلوة
ُ
))ِمما ِس َواه َما
“Có ba thể loại ai nằm trong đó là đã nếm được vị ngọt
ngào của đức tin Iman: Tình thương dành cho Allah và
Rasul của Ngài lên hàng đầu. . .” Hadith do Muslim ghi.
Thân hữu Muslim, hãy dành trọn cuộc đời, hãy dành
cả thời gian còn sống để hành đạo tôn thờ Allah trước khi mất
cơ hội và đừng đẩy thân mình rơi vào hoàn cảnh mà Allah đã
miêu tả trong Qur’an:

َ
ُ َّت ِ َذا َجا ٓ َء نَ َح َد ُه ُ ٱل ت َم تو
ُ ٱر
َ ذ
ت قَ َال َر ي ت
َ ّل نَ تع َم ُل َصُل ِحا ف
ٓ  ل َع ِي٩٩ َّو
ِيموا
ِ َٰٓ ﴿ح
ِ جع
ِ ب
ِ
ََت ُ َذ
َ ُ
ور َ ٌ ِ َ َُل يَ ت
َكٓ ِ ذن َها ََك َِم ٌة ُه َو قَآئلُ َهوا َومِون َو َرآئهو بَ ت
﴾١٠٠ َّوو ِم ُي تب َعثوو
تركت
ِ
ِ
ِِ
ِ
٢٠٠ – ٩٩ :المؤمنون

Đến khi cái chết bất ngờ túm lấy chúng thì chúng van
nài rằng: “Lạy Thượng Đế, xin hãy cho bề tôi được trở lại
(trần gian) * Hi vọng rằng bề tôi sẽ ngoan đạo làm việc
đức hạnh mà bề tôi đã bỏ lỡ.” (Allah đáp): “Chẳng bao
giờ được thế, tất cả sẽ xảy ra y như lời TA đã phán và
trước mặt chúng sẽ là cỏi Barzakh, chúng phải ở đó cho
đến ngày phục sinh.” Al-Muminoon: 99 - 100 (chương
23).
Và Allah đã réo gọi đám nô lệ trung kiên của Ngài
rằng:

ْ َ َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ت
ُ َ ت ُ ُ ْ َ ذ ُ ت َ ت َ ُ ْ تَ ت َ َ َ ذ
كت
َٰٓ ﴿
ٱرك ُعوا َوْۤاوُدُجۡ وٱعبدوا ربك وٱفعلوا ٱۡلي لعل
ٱَّلين ءامنوا
ِ يأيها
َ ُ ُت
]77 :﴾ [سورة اْلج٧٧ ۩َّتفل ِحو
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Hỡi những ai có đức tin! Hãy cúi đầu, hãy quỳ lạy (Allah
bằng lễ nguyện Salah); hãy thờ phượng Thượng Đế của các
ngươi và hãy làm điều thiện để may ra các ngươi được
thành đạt, được chiến thắng. Al-Haj: 77 (chương 22).
Hoàn thành vào chủ nhật
ngày 14/Shawwaal/1435 H
nhằm ngày 10/08/2014
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