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تَو�َْاتَْغِفُوهُت تَو�َْاتَِايْنُُه َْمُ هُ

َ
ت� ِ ّ ِِ ت تهللاََْمَ  ْورِتت،لِّن تُشُ تِمْ  تبِاِ  تَوََُا ُُْ
َماِلَا ْْ

َ
تأ ِِ َا اتَوِمْ تَيىَئ َُْفِانَ

َ
ُتت،أ

َ
تل ّّ تفَ َتَهاِدَيتت،َمْ تَهْدِ تهللاُ تفَ َتُضِل ّْ َوتَمْ تيُْللِ

ُت
َ
ت.تل

َ
تتْشَد ُتَوأ

َ
ْنتال

َ
هَتأ ـٰ تهللاتِللَ

ّ
ُتت ُتِلال

ُ
ُْْ هُتَورَُي ل َْ هللات ّنتُمَّم ا

َ
ْشَدُ تأ

َ
ُتَوأ

َ
�َلتل تَشِ

َ
توَْسَ هُتال

﴿ِ َّ َا ا� ّه
ا
ْ�تُْماُمْسلُِموناااا �

ا
اإِ�اوا� َّ ِِاوا�اُاُموُُ ِ َا ِ اُُ ّّ ااقا َّ و�ا� َُ ُّ اُوا ُو�ا� َا ي رةت[  ﴾تا

 ]۱۰۲:تتعموهللانتآل

َا ا﴿ َا ازاوْجا اِو ْ ّا لا ةٍاواخا �ِقدا ا�اْفٍساوا َْ ُ�مْاوِ َا لا ِياخا َّ ُّّ�مُا� و�ا�ا َُ ُّ َا ا�سّ ُاا� ّه
ا
اا �

ثِ�ًا ما ا�ِجا �اكا َُ اوِ ْ َّ ّا اوا ا َّ اإِّنا� �ْ�ْقا  ا اهِِِاوا اسا لاوُونا ِياس َّ ا� ا َّ و�ا� َُ ُّ � ءِسا لًاوا �اوا
لايُْ�ْما�ا�ِيبً  اعا نا ا]۱:تتي رةتهللالنااء[ ت﴾�ا

ْ�ما لاُ�ْما﴿
ا
اأ الاُ�ْم ااُْصلِْح ا ِداًد� اقاْو�اسا اواقُووُو� ا َّ ا� و� َُ ُّ ا� ُوا ُو� ا َا ِا َّ ا� َا  ّه

ا
اا �

�اْغفِْرالاُ�ْماذُا ِظيًم وا افاْوًز�اعا ْدافا زا َا ا�ا ُ �اُسو�ا اوا ا َّ ا� ِِ ِِ ااُ َْ ّاُ�ْماواوا ي رةتت[ ﴾تُُو
ت.]۷۱ت، ۷۰:تتهللاألسزهللاب

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy 
tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ 
và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy tôi xin 
quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi 
tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ 
việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật, người nào được 
Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, còn người nào bị 
Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng 
dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích 
thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất không có 
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đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là 
người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với lẽ 
mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ đừng 
chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim (qui 
phục Ngài). (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 102). 

Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, 
Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (Adam) 
và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) rồi từ hai 
người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp 
trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà các  người đòi hỏi 
(quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả 
thật Allah luôn theo dõi các ngươi. (Chương 4 - Annisa’, 
câu 1). 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy 
nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện hành 
động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và 
người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì chắc 
chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. (Chương 33 – Al-
Ahzab, câu 70, 71). 

Allah  phán trong Qur’an: 

َُم﴿  �ّ
ا
ا� َا ِ ِ � ٓا ْو

ُ
اأ َه ّاُظ ا �ا

ا
اا� ت]٤:تي رةتهللالطفف�[ ﴾٤ّوۡبُعوثُونا

Há những người đó nghĩ rằng chúng sẽ không được phục 
sinh hay sao? Al-Mutaffifin: 4 (Chương 83). 

Allah  phán hỏi những người làm điều tội lỗi, những 
người xao lãng nghĩa vụ mà Ngài đã qui định cho họ rằng 
chẳng lẽ họ tưởng họ không được phục sinh trở lại sau khi chết 
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ư? Này hỡi những người buôn bán gian lận và lường gạt, các 
ngươi nghĩ rằng các ngươi không được phục sinh để Allah xét 
xử ư? Này hỡi những người không nhịn chay vào tháng 
Ramadan, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi không được 
phục sinh trở lại để Allah hỏi tội các người sao? Này hỡi 
những người bỏ bê dâng lễ nguyện Salah, có phải các ngươi 
nghĩ rằng các ngươi chết là hết, và không được Allah  làm 
cho các ngươi sống lại từ cõi chết để phán xét và trừng phạt 
các ngươi hay sao? Này hỡi những người không dâng lễ 
nguyện Salah, các ngươi có phải là người Muslim hay không? 
Nếu phải sao các ngươi không thể hiện mình là người Muslim, 
có phải các ngươi muốn lường gạt cả Allah  nữa sao? TA là 
Allah, Thượng Đế của các ngươi mà các ngươi cũng to gan 
như thế sao? 

ا﴿ لُونا اُاۡفعا اوا ا�ا ووُونا َُ الا�وا ُو�ْاوِمااُا َا ا ِ َّ َا ا� ّه
ا
� � ووُو�ْاا٢ٰا َُ ناُا

ا
ِاأ َّ ا� تً اعِ دا َۡ ااوا ُُ كا

ا لُونا اُاۡفعا  ]۳، ۲:تي رةتهللالطفف�[ ﴾٣وا ا�ا

Hỡi những người có đức tin! Tại sao các ngươi nói ra 
những điều mà các ngươi không làm? Điều đáng ghét nhất 
đối với Allah là các ngươi đã nói ra những điều mà các 
ngươi không hề làm. Assaf: 2 - 3 (Chương 61). 

Này hỡi những người luôn miệng nói tôi là người 
Muslim, tôi là người tin tưởng Allah  và Thiên sứ của Ngài 
 nhưng lại không thể hiện mình là người Muslim như đã nói. 
Các ngươi nói các ngươi là Muslim mà các ngươi không dâng 
lễ nguyện Salah ư? Các ngươi nói các ngươi là Muslim mà khi 
tiếng Azan cất lên nhưng các ngươi vẫn vô tư ngồi tán gẫu, vô 
tư ngồi xem phim ư? Các ngươi nói các người là người Muslim 
nhưng các ngươi lại ngồi nhịp chân trong quán cà phê trong khi 
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mọi người đang hối hả đến Masjid sao? Tại sao các ngươi 
nói ra những điều mà các ngươi không làm ?  

Quả thật, Allah  rất ghét những ai nói bằng chiếc 
lưỡi của họ như thế này nhưng lại không làm theo những gì mà 
chiếc lưỡi của họ đã nói. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Một người đàn ông trung niên sống tại thành phố 
Madinah kể lại một câu chuyện về mình, ông nói: 

Tôi là cư dân thành phố Madinah Munauwarah, tôi 
năm nay 37 tuổi, đã có gia đình và con cái. 

Tôi được Allah  ban cho cuộc sống khá tốt, tôi có 
một công việc ổn định và một gia đình ấm cúng, vợ hiền con 
ngoan. 

Mặc dù tôi là người Muslim, được sống ở một nơi 
thiêng liêng, thành phố ân phúc của Nabi , nơi mà có không 
biết bao nhiêu triệu trái tim khao khát muốn được đến đây 
dâng lễ nguyện Salah dù chỉ một lần, nhưng tôi đã từng không 
biết đến ân phúc mà mình có được. Trước đây, tôi đã từng bỏ 
bê việc dâng lễ nguyện Salah, tôi ít khi đến Masjid để dâng lễ 
nguyện Salah tập thể với mọi người dù nhà tôi cách Masjid chỉ 
vài con hẻm và có thể nói tôi chưa từng đến Masjid Nabawi dù 
chỉ một lần kể từ khi tôi trưởng thành. Và khi rãnh rỗi tôi chỉ 
biết la cà tại các quán cà phê cùng với bạn bè, tôi chưa từng 
cầm Qur’an lên đọc cũng như chưa từng biết đến Zikir là gì .. 

Tôi có một đứa con trai tên là Marwan, nó khôi ngô 
tuấn tú nhưng nó bị câm điếc bẩm sinh, tuy nhiên, nó là một 
cậu bé đầy đức tin Iman, có thể nó ảnh hưởng từ người mẹ của 
nó .. bởi vì vợ tôi là người phụ nữ ngoan đạo và hiền lành .. 
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Cách đây hai năm, vào một buổi tối chỉ sau giờ 
Maghrib chốc lát, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì con tôi 
Marwan – lúc đó nó được 10 tuổi - chạy đến hỏi tôi (bằng ngôn 
ngữ tây chân mà chỉ có gia đình tôi mới hiểu được). 

Nó làm tay hỏi tôi đi đâu, tôi nói tôi đi ra ngoài gặp 
bạn. Nó lại làm tay nói: Sao ba không đi Salah? Tôi nhìn nó rồi 
mỉm cười .. nó kéo tay tôi ngồi xuống ghế rồi nó chỉ tay lên 
trời ra hiệu rằng Allah  luôn nhìn thấy tôi .. tôi vội kéo nó lại 
đặt lên đùi mình và ôm nó vào lòng .. bỗng nó gạt tay tôi ra, rời 
khỏi đùi tôi, rồi kéo tay tôi vào nhà vệ sinh, đến nhà vệ sinh nó 
liền chạy vào bên vòi nước và lấy Wudu, nó lấy Wudu thật 
đàng hoàng và đúng cách thức, dĩ nhiên không phải nó học từ 
tôi mà chính mẹ nó đã dạy cho nó .. vợ tôi không những ngoan 
đạo mà còn thuộc rất nhiều chương Kinh Qur’an .. 

Lấy Wudu xong, nó lại kéo tay tôi trở ra ngồi xuống 
ghế ở nhà trước, nó ra hiệu bảo tôi ngồi đợi .. không biết tại 
sao ngày hôm đó tôi lại ngoan ngoãn làm theo .. tôi ngồi xuống 
.. nó chạy đi lấy tấm thảm, trải lên nền nhà hướng về Qiblah, 
rồi nó dâng lễ nguyện Salah trước mặt tôi .. quả thật, từ nào giờ 
tôi chưa từng ngồi như thế này chỉ để ngắm nhìn con mình 
dâng lễ nguyện Salah .. đó là lần đầu tiên, không biết tại sao tôi 
lại ngoan ngoãn hết mực như thế nữa .. 

Thế rồi con trai tôi cũng Salah xong, vừa hoàn tất 
Salah nó vội đứng dậy chạy đi lấy quyển Qur’an trong ngăn tủ 
.. tôi cũng chưa bao giờ biết quyển Qur’an được cất ở đó .. rồi 
nó quay lại ngồi xuống bên tôi .. nó mở Qur’an ra ngay tại một 
trang mà không cần phải lật tìm từng trang một, giống như có 
ai đó đã chỉ báo nó vậy .. rồi nó đưa ngón trỏ từ từ di chuyển 
theo dòng câu Kinh cho tôi xem .. đó là một câu Kinh của 
chương Maryam: 
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�ا﴿ �ٞباوِّاٰا ذا اعا َا ّس ما ّا نا
ا
اأ ُُ خا 
ا
ِّّ اأ ِ اإ ِِ ها

ا
�ِّٗا� اوا َِ ٰ ۡي�ا َّ اوِل ونا

ُُ ا�وّر ا�اتا  ﴾٤ اَا
ت]٤٥:تي رةتضو�م[

Thưa cha, con sợ Đấng Arrahman sẽ trừng phạt cha bằng 
một hình phạt khiến cha trở thành đồng bọn của Shaytan 
(trong Hỏa Ngục). Maryam: 45 (Chương 19). 

Nó òa khóc khi chỉ xong câu Kinh cho tôi, và tôi cũng 
bật khóc .. tôi đã khóc nức nở một hồi lâu .. nó đứng dậy lấy 
tay lau nước mắt cho tôi rồi nó hôn lên đầu tôi và lên bàn tay 
tôi .. nó làm tay ra dấu rằng nó yêu tôi nhiều lắm .. nó tiếp tục 
lấy tay diễn đạt ý nó muốn nói, ý nó nói: cha hãy dâng lễ 
nguyện Salah trước khi người ta đặt cha xuống trong lòng đất .. 
Subnallah, con trai nhỏ của tôi nó nhắc nhở tôi .. lòng tôi như 
thắt lại .. tôi đứng dậy vội đi vào nhà vệ sinh lấy Wudu, nó đi 
theo sát tôi .. lấy Wudu xong tôi lấy tấm trải và định Salah thì 
nó đưa tay ra dấu bảo tôi đi Masjid Nabawi .. tôi nói: thôi cha 
con mình đi Masjid gần nhà nghe con trai! .. nó không chịu, nó 
cứ đòi tôi đi Masjid Nabawi cho bằng được .. thế là tôi cũng 
ngoan ngoãn nghe theo .. hai cha con tôi đi Masjid Nabawi, 
chúng tôi đã tiến vào bên trong và đến chỗ Rawdhah, lúc đó 
người rất đông .. khi cha con tôi vừa tìm thấy chỗ đứng thì 
cũng là lúc tiếng Iqamah được cất lên cho Salah Isha’ .. khi 
xong bài Fatihah thì Imam đọc: 

ا﴿ ُ و�ْا�ا الا�وا َا ا ِ َّ َا ا� ّه
ا
� � ِاٰا ب َّ َااا اواوا  َِ ٰ ۡي�ا َّ ِٰ ا�و ٰا ُِ َّبُِعو�ْاُخ اِا َِ ٰ ۡي�ا َّ ِٰ ا�و ٰا ُِ اُخ ِۡ

ا ٰ �ا ازا اوا  ۥ ُِ �اۡ�اتُ اوا لاۡيُ�ۡم اعا ِ َّ ا� ُُ ۡۡ افا اۡو�ا و اوا رِ 
ُا اوا�وُۡم  َا  لِ ۡۡ اهِلۡلفا ُمُر

ۡ ااۡا ۥ ُِ فانُِّ
هادٗا
ا
ٍدا� قا
ا
اأ َۡ اوِ ُ�ماّوِ َّ �ِٰ َا لِيمٞا�اوا اعا ٌِ مِي اسا ُ َّ َا  لُ اوا� ا َاَ اوا ِ�ّ َا ااُ ا َّ ي رةت[ ﴾٢ا�

ت]۲۱: هللال ر
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Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đi theo bước 
chân của Shaytan bởi vì ai đi theo bước chân của Shaytan 
thì sẽ bị nó sai khiến làm điều khả ố và tội lỗi. Và nếu 
không nhờ hồng phúc của Allah cũng như sự thương xót 
của Ngài đối với các ngươi thì không một ai trong các 
ngươi được xóa sạch tội lỗi, tuy nhiên, Allah sẽ tẩy sạch 
người nào Ngài muốn, Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng 
Biết. Al-Noor: 21 (Chương 24).  

Nghe câu Kinh này tôi đã không thể kiềm lòng, tôi đã 
bật khóc .. 

Salah xong, tôi vẫn còn khóc, con trai tôi nó lấy khăn 
giấy trong túi áo của tôi lau nước mắt cho tôi .. tôi đã ngồi lại 
trong Masjid hơn một giờ sau đó mới rời đi .. quả thật, đây là 
đêm thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi bởi vì giống như tôi 
được sinh ra một lần nữa vậy .. 

Về đến nhà, con trai tôi Marwan nó vội chạy vào khoe 
với mẹ nó: Mẹ ơi, tối nay cha đã dâng lễ nguyện Salah tại 
Masjid Nabawi .. vợ tôi đã rất vui đến bật khóc .. làm sao vợ 
tôi lại không vui cho được khi mà tôi đã trở lại với con người 
Muslim đích thực .. tôi đã được Allah  thương xót và cứu rỗi 
.. và đó cũng là kết quả mà vợ tôi đã tận tụy, kiên nhẫn trong 
việc chăm sóc nuôi dạy thật tốt cho con tôi ... 

Khoảng vài tháng sau đó, tôi kể cho vợ tôi nghe về 
chuyện của đêm hôm đó giữa tôi và con trai Marwan, tôi hỏi cô 
ấy: Anh thề bởi Allah, em hãy nói thật cho anh biết có phải em 
đã dạy và bảo con mở quyển Qur’an đúng vào câu Kinh đó hay 
không? Vợ tôi đã thề với Allah ba lần rằng cô ta không làm 
vậy rồi cô ấy nói với tôi: Tạ ơn Allah  vì đã đoái hoài đến 
anh và hướng dẫn anh! .. 
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Và Alhamdulillah, kể từ đêm hôm đó cho đến nay tôi 
không hề bỏ lỡ một lần Salah tập thể nào cùng với Imam .. cầu 
xin Allah làm trái tim tôi vững chắc trong đức tin Iman .. xin tạ 
ơn Ngài vì đã hướng dẫn tôi và ban cho tôi một người vợ 
ngoan đạo và một đứa con đức độ và hiếu thảo .. 

Và tôi cũng cầu xin Allah  đánh thức trái tim của 
những anh em Muslim đồng đạo đang ngủ quên trong thú vui 
của cuộc đời mà không hề nhớ tới nghĩa vụ của mình đối với 
Allah, cầu xin Ngài hướng dẫn và sói sáng cho họ giống như 
Ngài hướng dẫn và soi sáng cho tôi .. 

Allah  phán: 

ۡيً�ا﴿ ناِاِميلُو�ْاوا
ا
ِٰ اأ ٰا َا َّ ا�و َّبُِعونا ااا َا ِا َّ �ُرِ�ُدا� ۡيُ�ۡماوا

لا اعا ّاتُوبا نا
ا
ااُرِ�ُداأ ُ َّ وا�
ِظيمٗا عِيفٗااُرِ�ُدا�ا٢ اعا اضا َُ ٰ ء�ا ا�ۡ�ِ ّا ِ اعا ُ�ۡمۚاواُخل ناُ�اّفِفا

ا
ُاأ : ي رةتهللالنااء[ ﴾٢ اَّ

ت]۲۸

Allah muốn tha thứ cho các ngươi nhưng những kẻ đi theo 
dục vọng thì cứ muốn sa ngã vào ngõ cụt. Allah luôn muốn 
giảm nhẹ cho các ngươi bởi vì con người được tạo ra vốn 
yếu đuối (dễ sa vào vòng cám dỗ của tội lỗi). Annisa’: 28 
(Chương 4). 

Này hỡi con người, dục vọng của bản thân sẽ lôi cuốn 
các ngươi đi vào ngõ cụt, nó sẽ dẫn các ngươi đi vào trong Hỏa 
Ngục của Allah , còn Allah  luôn nhân từ với các ngươi, 
Ngài luôn muốn tha thứ cho các ngươi chỉ cần các ngươi quay 
về với Ngài, dù các ngươi có làm lỗi thế nào, có phạm điều sai 
trái lớn lao ra sao thì Ngài vẫn luôn mở rộng vòng tay tha thứ 
bao la của Ngài để đón chờ các ngươi .. tại sao? Bởi vì Ngài 
luôn biết con người được tạo ra vốn rất yếu đuối, Ngài biết 
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rằng còn người dễ sa ngã, dễ bị cám dỗ vào con đường tội lỗi, 
nên Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho con người chỉ cần con 
người biết quay về với Ngài .. 

�Theo Hadith Muslim ghi lại, ông Abu Saeed Al-
Khudri  thuật lại rằng Nabi  kể lại một câu chuyện về một 
người đàn ông ở thời trước chúng ta: Người đàn ông này đã 
cướp đi mạng sống của 99 người. Sau đó, ông ta hối hận và 
muốn quay đầu sám hối. Ông ta đã tìm đến một vị giáo sĩ và 
hỏi: Tôi đã giết chết 99 người, giờ tôi thực sự ăn năn, tôi muốn 
sám hối, tôi làm thế nào đây? Vị giáo sĩ nghe xong liền cau 
mặt bĩu môi nói: Anh đã giết 99 mạng người ư .. anh đã lấy đi 
mạng sống của 99 người giờ anh lại muốn sám hối ư .. tôi 
không nghĩ .. là anh còn cơ hội .. Nghe vị giáo sĩ trả lời như 
thế, người đàn ông đó tức giận, y liền lấy cây đao kết liễu vị 
giáo sĩ kia .. thế là y đã giết trọn một trăm người cả thảy ..  

Sau khi lấy mạng của vị giáo sĩ thì người đàn ông này 
cảm thấy hối hận và lại càng ăn năn, y muốn quay về sám hối 
tội lỗi của mình. Y tìm đến một vị học giả khác, y hỏi vị học 
giả đó rằng y đã giết hết 100 người giờ y muốn sám hối không 
biết y có còn cơ hội quay lại không? Vị học giả này đích thực 
là người có kiến thức và hiểu được điều chân lý, ông nói: lòng 
bao dung của Allah  luôn rộng mở đón nhận những ai thành 
tâm quay về sám hối với Ngài .. tuy nhiên, tôi khuyên anh hãy 
rời bỏ nơi anh đã làm điều tội lỗi, anh hãy đến một nơi khác và 
làm lại cuộc đời.  

Nghe theo lời khuyên của vị học giả này, người đàn 
ông đã rời bỏ nơi y đang sinh sống và đi đến một nơi khác để 
sám hối và làm lại cuộc đời. Trên đường đi, y đã trút hơi thở 
cuối cùng. Có hai nhóm Thiên thần xuất hiện: nhóm Thiên thần 
đón nhận những người sẽ thuộc nơi Thiên Đàng và nhóm 
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Thiên thần đón nhận những người sẽ thuộc nơi Hỏa Ngục. Hai 
nhóm tranh giành nhau và đều đưa ra lập luận có lý. Nhóm 
Thiên thần đón nhận những người sẽ thuộc nơi Hỏa Ngục nói: 
Y là người thuộc nơi Hỏa Ngục, y đã giết chết tới 100 mạng 
người, và y chưa sám hối và cũng chưa làm lại cuộc đời; nhóm 
Thiên thần đón nhận những người thuộc nơi Thiên Đàng thì 
nói: không, y là người của Thiên Đàng, y đã định tâm sám hối 
và y đang trên đường đến một nơi khác để làm lại cuộc đời và 
sự định tâm của y là trung thực. Allah  phán bảo hai nhóm 
Thiên thần đo khoảng cách từ nơi y trút hơi thở cuối cùng với 
nơi y ra đi và với nơi y đang đi đến, nếu khoảng cách của đoạn 
nào ngắn hơn thì y sẽ thuộc nơi của đoạn đó. Thế là hài nhóm 
Thiên Thần tiến hành đo và kết quả là đoạn từ nơi y trút hơi 
thở cuối cùng đến nơi y sẽ đến có khoảng cách ngắn hơn. Vậy 
là nhóm Thiên thần đại điện cho Thiên Đàng giành lấy quyền 
đón nhận người đàn ông đó, có nghĩa là y được Allah tha thứ 
tội lỗi và thu nhận vào Thiên Đàng của Ngài vì y đã thực sự ăn 
năn và thành tâm muốn sám hối. 

Còn có sự nhân từ nào bao la hơn lòng nhân từ của 
Allah! .. Này hỡi những người đang chìm đắm trong tội lỗi, 
hãy thức tỉnh và mau quay về sám hối cùng Ngài! .. 

Có một câu chuyện về một vị học giả và tên tướng 
cướp được ghi lại rằng vị học giả cùng với vợ đi đường và bị 
một nhóm cướp chặn đường cướp lấy hết toàn bộ hành lý và 
bắt hai người trói lại. Bọn cướp cùng nhau mở hành lý ra và 
lấy hết những gì cần lấy, và họ lấy cả thức ăn theo đường của 
vợ chồng học giả. Sau khi họ lấy thức ăn ra thì cùng nhau ngồi 
xuống ăn một cách thỏa thích. Vị học giả quan sát bọn cướp thì 
thấy một tên không ngồi cùng ăn với nhóm và tên đó là tên 
cầm đầu của nhóm. Hơi ngạc nhiên và tò mò nên vị học giả 
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hỏi: Này anh, sao anh không cùng ăn với nhóm của anh? Tên 
tướng cướp nói: Bởi vì tôi đang nhịn chay. Vị học giả cười 
thầm trong lòng nói: Anh làm những chuyện này mà cũng nhịn 
chay sao? Tên tướng cướp trả lời một cách thản nhiên: Bởi vì 
tôi muốn chừa lại một cánh cửa hy vọng Allah đoái hoài đến 
tôi từ cánh cửa này .. 

Một thời gian sau vị học giả này đi làm Hajj, trong lúc 
đi Tawaf Ka’bah thì gặp tên tướng cướp đó, hắn cũng đi Tawaf 
.. vị học giả hô gọi y và nói: Anh thực sự đã chừa lại một cánh 
cửa đến với Allah và Ngài thực sự đã đoái hoài đến anh từ 
cánh cửa đó ..                                                                                    

Này hỡi quí đồng đạo thân hữu, 

Là con người thì ai không phạm lỗi bởi vì còn người 
vốn được Allah tạo ra rất yếu đuối nhưng dù thế nào, dù có 
phạm tội lỗi thì con người cũng phải chưa một cánh cửa hướng 
về Ngài để được Ngài đoái hoài và soi sáng. Và không có cánh 
cửa nào hướng đến gần Allah hơn việc duy trì đầy đủ năm lễ 
nguyện Salah mỗi ngày và không việc làm nào khiến một 
người trở thành Kafir nếu như không thực hiện nó ngoại trừ 
năm lễ nguyện Salah này. Do đó, hãy là biết giữ mình là người 
Muslim và đừng bao giờ chết trong tình trạng là người Kafir 
như Allah đã phán bảo: 

�ْتُْماُمْسلُِموناا﴿
ا
اإِ�اوا� َّ  .]۱۰۲:تتعموهللانتي رةتآل[         ﴾وا�اُاُموُُ

Và các ngươi chớ đừng chết ngoại trừ các ngươi đã là 
những người Muslim (qui phục Ngài). (Chương 3 – Ali 
‘Imran, câu 102). 
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Này hỡi đồng đạo Muslim thân hữu, hãy ghi nhớ lời 
phán của Allah khi Ngài  bảo: 

ا�اهِي اٌةا﴿ ِۡ با سا ا�اۡف�اهِما اكا ه ا�ۡ�اِمِ�اا٣ُُ ٰبا ۡص�ا
ا
اا٣إِّ� اأ َاسا  لاوُونا ااا ِٖ ٰ َّ اجا ِِ

اا٤ ا�وُۡمۡجرِِو�ا َِ رااا٤عا َا اسا ِِ ُاُ�ۡما لا ُاا٤وا اسا اقا و ّلِ�ا ا�وُۡمصا َا اوِ َُ اۡماُا اۡماا٤و�ْاو و وا
ا عُِما�وِۡمۡسُِ�ا ِۡ ا�ُ َُ اا٤ُا �ا ِۡ ِ �

ِاا�ۡ�ا   ُوُضاوا ّ  ا�ا ُُ اا٤وا َِ ُبا�ِياۡوِ ا�ّ�ِا ّذِ ّ  اُُ�ا
ُُ وا

َِ�ُاا٤ ِاىٰ ا ا�ۡ�ا
ا
ا� � ّّ  ]٤۷ - ۳۸: ي رةتهللال ثو[ ﴾قا

Mỗi một linh hồn sẽ phải gánh chịu hậu quả cho những 
điều đã làm. Trừ những người bạn của phía cánh tay phải. 
Trong Thiên Đàng, họ sẽ hỏi nhau về những kẻ tội lỗi: Điều 
gì khiến các người phải bị đày trong Hỏa ngục? Những 
người trong Hỏa ngục đáp: “Bởi vì chúng tôi đã không 
dâng lễ nguyện Salah, chúng tôi đã không nuôi ăn hay giúp 
đỡ người nghèo và chúng tôi thường làm chuyện sai quấy 
cùng với những người xấu, và chúng tôi đã phủ nhận Ngày 
Phán Xét cho đến khi cái chết đến với chúng tôi. Al-
Muddaththir: 38 – 47 (Chương 74). 


