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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. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm
của bầy tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm
lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không bao giờ tìm được đâu
là chân lý. 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, không trong thờ phượng
cũng không trong vương quyền của Ngài. Allah là Thượng
Đế Chân Lý, là Chủ Nhân của vạn vật, không có vật thể nào
tương đồng với các Đại Danh và Tính Cách của Ngài bởi
không bất cứ vật thể nào giống (hay tương tự) Ngài đặng
nhưng Ngài là Đấng Hằng Nghe, Hằng Thấy. Và tôi xin
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chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của
Ngài, Người là một nô lệ không xứng đáng được tôn thờ và
là một Rasul chưa từng dối trá. Cầu xin Allah ban bình an và
phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người, cho tất cả
bằng hữu của Người và cho những ai noi theo tấm gương
cao quí của Người cho đến ngày tận thế được thiết lập,
Amma Ba’d:
Quí đạo hữu Muslim thân mến, Allah Đấng Tạo Hóa
đã phán trong Thiên Kinh Qur’an rằng:

ْ ُ َ َ ََ ّ
ب
ي
َ ُأَن �َت
و
ت أن ت ِميلـوا
﴿َُّ ُ رِ� ُد
ِ ٰ �بَ علَيۡ�ُمۡ َو�ُرِ� ُد ٱ�َِّيـنَ يَتَِّعُـونَ ٱلشَـه
ٗ َ ُ ٰ َ ۡ َ ُ َ ُۡ م
َ َُّ َ ُّ ُ ُ
ٗ َم ۡي ً� َعظ
﴾٢ ـن ضـعِيفا
���ِ َ أن �فِف َعـن� ۚ وخل ِـق ٱ
 ي ِر�د ٱ٢ ِيما
[٢٨ - ٢٧ :]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء

Allah luôn sẵn lòng quay lại tha thứ cho các ngươi
nhưng những kẻ yêu thích việc làm theo sở thích thì
muốn đẩy các ngươi rơi vào lầm lạc khôn lường * Allah
rất yêu thích việc giảm nhẹ nhiệm vụ cho các ngươi bởi
con người vốn được tạo hóa rất yếu kém. Al-Nisa: 27 28 (chương 4). Đúng Allah sẵn lòng tha thứ cho con người
miễn sao con người biết ăn năn thú tội với Ngài, ai sám hối
ắt sẽ được Allah tha thứ dù đó là tội gì, bao lớn hay bao
nhiêu, bởi Allah đã hứa:

ُِينَ أَ�َۡف
ٰ
ِأ َ فُس ه
َ
َّ
َ
ْا
َ�ةِ ٱ�َِّۚ إِنَّ ٱ
 مِـن رَّ�ۡـ
ْو �ََٰٓ ن ِ مۡ �َ �َقۡنطُوا
َّ�﴿�َعِبَادِيَ ٱ
غ
ُ
َّه ۥ
ُ ّ
[٥٣ :﴾ ]ﺍﻟﺰﻣﺮ٥ ۡفِرُ ٱ�ُّنوبَ �َِيعًاۚ إِن ُ هُوَ ٱلَۡفُورُ ٱلرَحِيم
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Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Hỡi bầy tôi của TA! Ai
đã làm cho bản thân mình phạm phải tội lỗi thì chớ tuyệt
vọng về đức khoan dung của Allah. Chắc chắn, Allah sẽ
tha thứ mọi tội lỗi bởi Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng
Rất Mực Nhân Từ.” Al-Zumar: 53 (chương 39).
Quí đạo hữu Muslim, còn chờ đợi gì nữa mà không
quay lại với sám hối, quay lại thú tội với Đấng luôn sẵn lòng
tha thứ mọi lỗi lầm mà chúng ta đã phạm dù nhỏ hay lớn, dù
nhiều hay ít, hãy quay lại hành đạo tôn thờ Ngài duy nhất để
hưởng được lòng khoan dung và độ lượng đó. Nhưng những
ai chỉ biết làm theo suy nghĩ thì lại đưa mọi người rơi vào
lầm lạc rất nguy hiểm, đưa mọi người xa rời với chính đạo
của Allah, họ là những kẻ đã bị Allah khuyến cáo rằng:

َ َ
ََ َ َ
َ
ََ ّ
ۡفٌ أ ضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱ�َّبَع
ۡعۡدهِم
ت ف َس ۡوف
ِ �َ ﴿۞فخلف ِم ۢن
� ِ ٰ �ُواْ ٱلشَه
َ َ
ّ
٥٩ :﴾ ﻣﺮﻳﻢ٥ يلۡقۡنَ �َيًا

Nhưng tiếp sau họ là một hậu thế bỏ bê việc dâng lễ
Salah và theo đuổi những dục vọng thấp hèn, rồi họ sẽ
phải chịu hình phạt thật đau đớn. Mar-yam: 59 (chương
19).
Quí tín hữu Muslim thân mến, ngoài việc Allah luôn
sẵn lòng tha thứ cho tín đồ, Ngài còn luôn muốn giảm nhẹ
trọng trách cho họ như Ngài đã phán:

ُ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ّۡ ُ ُ ُ ٱل
ُ � ُم
َ ۡ ٱلۡع
١٨٥ :�﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ِ ﴿ُرِ�دُ ٱ�َ بِ�م ي� و� ي ِر�د ب

Allah luôn muốn tạo sự dễ dàng cho các ngươi, chứ
không hề muốn gây khó khăn cho các ngươi. Al5
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Baqarah: 185 (chương 2). Mọi người hãy thử nghĩ xem về
những nhiệm vụ mà Allah bắt buộc thi hành, chẳng phải rất
dễ dàng và đơn giản hay sao. Chẳng phải một khi tín đồ nào
đó bị bệnh hoặc đi đường xa hoặc rơi vào hoàn cảnh tương
tự thì các nhiệm vụ đó lại được giảm nhẹ nữa tùy theo mỗi
trường hợp nhằm thể hiện tính sáng suốt và lòng nhân từ của
Đấng Tạo Hóa Allah. Bởi Allah Đấng Tạo Hóa ra con người
biết được rằng con người là một tạo vật nhỏ bé và yếu đuối
như Ngài phán:
ٗ َ َٰ ۡ َ ُ َ
[٢٨ :﴾ ]ﺍﻟﻨﺴﺎء٢ �� ُن ضعِيفا
�ٱ
ِ ﴿وخل ِق
Và con người vốn được tạo hóa rất yếu kém. Al-Nisa:
28 (chương 4). Đúng vậy, nếu là con người thì không ai
thoát được sự yếu kém này, bởi Allah đã tạo hóa thủy tổ loài
người là Adam từ đất sét, sau đó Ngài tạo hóa hậu duệ của
Adam từ nước tinh dịch. Và con người còn gặp phải những
yếu kém sau:
+ Yếu kém về kiến thức như Đấng Tạo Hóa đã
khẳng định:
[٨٥ :] ﺍﻹﺳﺮﺍء

ٗ َ ّ
﴾٨ �﴿َمَآأُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِ�َ قل ِي

“Kiến thức mà các ngươi có được chẳng qua là quá ít
ỏi.” Al-Isra: 85 (chương 17).
+ Yếu kém về nhận thức và suy luận cứ tưởng việc
rất xa xôi hóa ra lại gần và việc gần cứ tưởng là xa, chuyện
xấu cho là tốt và chuyện tốt cho là xấu, đồng thời con người
không hề nhận biết được kết quả mà các hành động của
mình đã làm:
6
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[١٩ :﴾ ]ﺍﻟﻨﺴﺎء١

َ ٗۡ َ
ٗ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ٰٓ �َع
َ �َ �ٔا َو
ُ ّ جۡع َل ٱ
��ِٗ �� كث
َ �ِيهِ خ
﴿َ َ أن ت�ۡرهوا ش

Có lẽ các ngươi ghét một điều nào đó, biết đâu đó lại là
điều được Allah ban cho nhiều tốt lành trong nó. AlNisa: 19 (chương 4).
Đấng Tạo Hóa Allah biết được con người luôn yếu
kém nên lần lượt cử phái xuống các vị Rasul, ban cho mỗi vị
một quyển Kinh Sách nhằm làm bộ luật, làm bàn cân để cân
cho chuẩn mực mọi việc theo lẽ công bằng trung thực,
hướng con người đi đúng đường chân lý của Thượng Đế.
Chội nhất trong các bộ luật là bộ giáo lý Islam, bởi bộ giáo
lý này không đơn thuần dạy con người cách hành đạo cho
đúng nghĩa thờ phượng Allah Đấng duy nhất mà còn dạy
con người mọi việc liên quan đến đời sống, đến xã hội, đến
kinh doanh mua bán, đến hôn nhân gia đình, đến nhân cách
.v .v .v . . . đặc biệt bộ luật Islam không lỗi thời, ngược lại
nó luôn phù hợp với mọi nơi, mọi lúc và mọi cộng đồng dân
tộc. Allah đã chọn bộ luật Islam đã thiên khải cho
Muhammad  làm chânl ý rồi Ngài xóa sạch tất cả các bộ
luật đã mặc khải xuống cho các vị Rasul trước đó như Musa
và Ysa. Với bộ luật Islam này sẽ được Allah bảo tồn cho đến
ngày tận thế, nó là con đường duy nhất đưa con người đi
đúng đường trở về với đấng Tạo Hóa. Trong nó hàm chứa
mọi giáo điều liên quan đến đời sống từ tinh thần đến vật
chất.
Quí đạo hữu Muslim thân mến, bộ luật này sẽ được
tìm thấy ở đâu? Chắc chắn nó chỉ được tìm thấy trong Thiên
Kinh Qur’an, trong Sunnah Saheeh (xác thực) của Nabi
Muhammad  và các sách vở của giới U’lama (học giả
7
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Islam) đã bỏ công nghiên cứu rút ra giáo lý từ Qur’an và
Sunnah. Nhưng tiếc thay những người phía sau Rasul  lại
ngoảnh mặt làm ngơ, họ giả mù giả điếc hoặc cố ý bác bỏ
mà cho rằng Qur’an chỉ là bộ luật để tín đồ Muslim hành đạo
và rèn luyện nhân cách tốt còn các mối quan hệ khác thì cần
phải đến một bộ luật do con người áp chế. Từ đó họ đã làm
theo sở thích và dục vọng thấp hèn của bản thân, đặt để ra
các qui luật ma quỉ hồng đưa thiên hạ xa vời với giáo luật
của Đấng Tạo Hóa Allah.
Thân hữu Muslim, cho dù con người có thông minh
tột đỉnh thì cũng chỉ có thể qui định vài định luật phù hợp
với cộng đồng và thời đại của y mà thôi, chứ nó không hề
phù hợp với các thời đại khác và với các cộng đồng khác,
chẳng phải các bộ luật đó không bao lâu thì được chỉnh sửa
và được ban hành luật mới, mỗi một nước mỗi một bộ luật
riêng biệt, bởi luật của nước này không thể áp dụng được với
nước khác. Trong khi đó Qur’an là một bộ giáo lý chung cho
tất cả cộng đồng Muslim dù ở nước nào, là dân tộc nào, là
màu gia gì, dù nói ngôn ngữ gì . . . thì tất cả phải làm chung
một giáo lý duy nhất đã được Đấng Sáng Suốt Allah ấn định
trong Qur’an, mọi người hãy lắng nghe đây lời phán của
Đấng Tạo Hóa sáng suốt:
[٢٤ :]ﻣﺤﻤﺪ

ُ ُ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ّۡ ُ َ ُ ر
ٓ ُ َ َۡ
﴾٢ وب أ�فال َها
ٍ ﴿ َفَ�َ �َتَدَبَرون ٱلۡق ءان أم � قل

Thế tại sao thiên hạ lại không chịu nghiền ngẫm suy
nghĩ về Thiên Kinh Qur'an hay là con tim của chúng đã
bị niêm phong, khóa chặt ? Muhammad: 24 (chương 47).
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Này hỡi những ai đã từng nghĩ rằng Islam chỉ là tôn
giáo dạy con người hành đạo tốt và rèn luyện nhân cách tốt
còn các định luật khác là không có. Không đâu, không phải
thế đâu. Ngược lại, Islam là một bộ luật tổng quát dạy con
người từng chi tiết một mà không hề thiếu xót, kể cả cách đi
đứng, cách ngồi, phép lịch sự khi vào nhà như được ghi chép
trong Qur’an:

َ
َ حوا ْ � ٱلۡ َم
ُ ٱفۡس
ُ ََا �ِيلَ لَ�ُمۡ �َفَس
ّ
َ �َ ْ حوا
َ َ�ٰل ِِس ف
ٰٓ ﴿
ِفۡسح
ِ
َ�هَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُوٓاْ إِذ
ّ
لَ�ُم
َ َ�اْ يَرۡفَعِ ٱ�َُّ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ مِن�ُمۡ وَٱ
ِين
اْ فَٱ��ُُو
ُ ۡۖ � ذ َا �ِيلَ ٱ��ُُو
ٞ َ َ ُ َ ّۡ ُ َ َع
�َُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَر
[١١ :﴾ ]ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ١ �ِٖوَٱ�َ بِما � ملون خب
� َٰت

Này hỡi những người có đức tin, khi các ngươi được bảo
hãy nới rộng chổ ngồi ra thì hãy nới rộng ra đi, Allah sẽ
nới rộng cho các ngươi và khi được bảo hãy đứng dậy thì
hãy đứng dậy đi. Allah sẽ nâng cao địa vị của những ai
trao dồi kiến thức Islam, Allah là Đấng luôn am tường
mọi việc các người làm. Al-Mujadalah: 11 (chương 58).
Allah phán ở chương khác:

ْ ُ ۡ َ َ ّ �ََ  �ُيُوتِ�ُمۡ ح
َ
ٰ
َ
ۡ�َ� ﴿��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ �َ تَدۡخُلُواْ �ُيُوتًا

:�سۡتأ� ِسوا ﴾ ]ﻨﻟﻮر

[٢٧

Này hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ có bước
vào những ngôi nhà mà không phải quyền sở hữu của
các ngươi cho đến khi các ngươi xin phép chủ sở hữu.
Al-Noor 24 (Chương 24).
Trong Sunnah Saheeh của Rasul  có hàng trăm,
hàng vạn Hadith mang ý nghĩa giáo huấn tương tự điển hình
9
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như có một người đàn ông đã thắc mắc với ông Salmaan AlFaarisy  rằng: “Này, rằng Nabi của ông anh đã dạy cho tín
đồ Muslim tất cả mọi điều kể cả việc đi vệ sinh hay sao?”
ông Salmaan  đáp: “Đúng vậy, Người đã dạy chúng tôi
mọi thứ.”
Ông Abu Zar  nói: “Tuy Rasul  nay đã qua đời
nhưng tất cả mọi việc trên đời kể cả con chim tung cánh bay
lượn trên không trung cũng được Rasul  chúng ta nói rõ
tận tường.”
Đến đây khẳng định rằng giáo lý Islam không hề gói
gọn trong việc hành đạo, chẳng phải câu Kinh dài nhất trong
Qur’an, câu 282 - 283 của chương Al-Baqarah Allah đã dạy
bảo tín đồ Muslim các cách trao đổi kinh doanh hay sao như
mua bán với người có mặt, với người vắng mặt, cách hợp
đồng. . . xin mời quí vị hãy lắng nghe lời phán:

ۡ
َ ٗ َ
َ ََ أ
ٰٓ �ِ﴿ َ��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إ
ُّس ّ� فـٱ� ُۡت ُبوهُۚ َو�َك ُۡتـب
ج
ٖل
َ
َُدۡلِ َ َ ِبٌ أَن يَ�ۡت
َ بَ كَم
َ
ۡ ّمَـهُ ٱ�َ فَ ۡل َيك ُۡت
ُّ
ـب
ا عَل
يۡن�ُمۡ �َتِبُۢ بِٱلۡع � وَ� يَأۡب �َت
ۚ
ّ
َ
َ ٗ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ َۡ َ ّقِ ٱ�ََّ رَ� ّ ُ َ َ َ ب
َ َ
ـ�ا ۚ فـإِن �ن
ٔ َهۥ و� �ـ خس مِنـه ش
َ�ُۡمۡلِلِ ٱ�َِي َعل ٱ�َۡقُّ وَ�ۡت
ُ ُِّ�َِي عَلَيۡهِ ٱ�َۡقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ �َ �َس َۡتطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِـلۡ و
ـهۥ
ٞ
َ ۡ َ ُ َ َ ُ َ ّۡ م
ُ َ ّ
َ َ ْ ُ َۡ َش
َ
ـ� ف َر ُجـل
ِ بِٱلۡع
ِ يۡن مِن رِجال ِ�مۡۖ َإِن لَـ ي�ونـا رجل
ِ دۡل � وٱسۡت ِهدوا ش ِهيد
َ ُ َ َ ُ ٰ َ ۡ ّ ٱلشُّـهَدَآءِ أَن تَض
َََ َ
َ ـذ ّك َِر إ ۡح
َ مَّن تَرۡض
َ
َوۡن مِن
ـدٮ ٰ ُه َما
ِـلَ إِحـدٮهما �ت
 م
ِ
ِ وٱمۡر�ت
َ ٓ ُّ
ُ َـوا ْ َو َ� � َ ۡ� َ ٔـ ُم ٓوا ْ أَن ت
ِۡ�ا أَو
ً �ۡت ُبـوهُ َصـغ
ۚ �ُۡخۡرَى ٰۚ وَ� َ يَأۡبَ ٱلش َه َدا ُء إِذا َما ُد ُع
َ َٓ�ٰۡ َ ةِ وَأَد
َ
ّٓ
َ�ِٰ �َ�ّ تَرۡتَـابُوٓاْ إ
ا إِ�َٰٓ أَجَلِهِۦۚ �َٰلِ�ُمۡ  أَقۡسَطُ عِ ندَ ٱ�َِّ وَأَقۡومُ لِلشَّ�َد
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ّ �َ ٌ َ ُ َۡ ٗ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ُ مۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ م
ً َ َ ُ َ َ
َ ـاح
ـا�ة تـدِيرو�ها بيـن� فلـيس علـيۡ� جن
ِ أن ت�ون ت ِ�ٰ َرة َح
ٞ َ َ َ ٞ َ ّ َ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ وٓ ْ َ ََا�َعۡتُمۡۚ وَ�  يُضَآ
ُ َّيد �ن َ�ۡعَلُواْ فَإِن
ـهۥ
� ت�ۡتبوهاۗ وأش ِهد ا إِذا
ۚ َ رَ �ت ِب و� ش ِه
َ
ّ
ُ ُّ
ُ ُ
َ  ِۗۡ�ُم
ٞ � ٍء َعل
ۡ �ـل
 ۞ �ن٢ ِـيم
ِ وقُۢ ب وٱ�َّقُواْ ٱ�ََّۖ وَ�ُعَلِّمُ�م ٱ�َُّۗ وَٱ�َ ب
ِ
ٗ
ُ ُ
ُ ُك
ّ َ � َس َف َولَمۡ َ� ُدوا ْ َ�ت ِٗب
ُ َ مٰٞن
َ  ۖفَـإ ۡن أَمٞقۡبو َضة
ٰ َ َ ۡنتم
ِـن َ�عۡضـ�م َ�عۡضـا
ِ
ِ
�ِ فَر
ٖر
ِنَ أَ�َٰن
ّ
�َ ت
َۡ ٱ
ُ َتُمُواْ ٱلشَ َ�ٰ َدةَ َو َمن ي
�ۡت ۡم َها
ۡ َ �ََتَهُۥ وَ�َۡتَّقِٱ�ََّ رَ�َّهُۥۗ و
فل ُي �َِّي ٱؤۡتُم
ۚ
َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َ ّ ُ َ َعٞ َ ّٓ ُۥ
ٞ ون َعل
٢٨٣ - ٢٨٢ :﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ٢ ِيم
َإِنَه ءاث ِم قلۡبه ۗۥ وٱَ بِما � مل
Này hỡi những người có đức tin, một khi các ngươi giao
dịch mượn tiền lẫn nhau (hoặc giao kèo mua bán hoặc
thuê mướn . . .) đến một thời hạn nhất định, thì các
ngươi hãy viết thành một bản hợp đồng, hãy tìm một
người biết chữ đến viết các điều khoản thỏa thuận trước
mặt cả hai bên một cách công bằng vô tư. Đối với người
biết chữ không được từ chối viết bản hợp đồng như thế
này bởi kiến thức của y có được là do Allah dạy y. Người
mắc nợ hãy kính sợ Allah mà kê khai rõ ràng thật thà
cho người viết hợp đồng và cấm không che dấu. Nếu
người mắc nợ là người tiêu xài phung phí hoặc còn nhỏ
hoặc bị khờ khạo hoặc không rõ như thế nào mới đúng
thì người giám hộ phải thay thế mà kê khai nhưng phải
công bằng vô tư. Các ngươi hãy tìm hai người đàn ông
trong các ngươi ra làm nhân chứng cho hợp đồng đó, nếu
không có hai người đàn ông thì một người đàn ông và hai
người phụ nữ trong số những ai mà các người hài lòng để
làm nhân chứng, để người phụ nữ này nhắc người phụ
nữ kia nếu một trong hai có người sai sót hay nhầm lẫn.
Đối với người được mời làm nhân chứng thì không được
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từ chối. Các ngươi chớ ngại ngùng khi viết nó thành văn
bản dù số nợ ít hay nhiều khi đôi bên đã ấn định thời
gian phải trả. Allah xem đó là lẽ công bằng và chính xác
nhất khi được đưa ra làm chứng và nhằm để ngăn chặn
việc nghĩ xấu cho nhau. Ngoại trừ trường hợp các ngươi
mua bán tiền mặt tại chổ thì các ngươi không phải mắc
tội gì nếu không có hợp đồng, và các ngươi hãy gọi nhân
chứng nếu đó là cuộc thương lượng mua bán lớn. Cấm
các ngươi gây hại đến người viết hợp đồng lẫn nhân
chứng cho cuộc giao ước. Nếu ai dám gây hại họ thì đó là
kẻ đã tự chuốc lấy tai ương vào thân mình. Các ngươi
hãy kính sợ Allah bởi Ngài đã dạy các ngươi làm người
tốt. Hãy biết rằng Allah luôn am tường tất cả mọi việc
(mà các người đã làm, đã nghĩ) * Và nếu các người trên
đường du hành (xa nhà) và không tìm được ai biên chép
lời giao kèo để gửi tín vật thì chỉ cần một lời hứa danh dự
rằng y sẽ thực hiện đúng lời hứa giao (lại cho chủ nhân
nó). Hãy bảo y phải biết kính sợ Allah và chớ có dấu che
bằng chứng (đã giao kết). Bởi lẽ, ai dấu che sự thật thì
lòng y đã vướng phải tội lỗi, bởi chắc chắn rằng Allah
luôn am tường mọi điều mà các người đã, đang và sẽ
làm. Al-Baqarah: 282 - 283 (chương 2).
Chẳng phải đây là bằng chứng vĩ đại nhất chứng
minh rằng bộ luật Islam đầy đủ mọi giáo điều liên quan đến
cuộc sống của tín đồ từ đạo đến đời hay sao. Trong luật hành
đạo có lệnh cấm và lệnh phải làm thì trong luật giao tiếp
cũng có lệnh cấm và lệnh phải làm; trong luật hành đạo có
thưởng và phạt thì trong luật giao tiếp cũng có thưởng và
phạt, hãy lắng nghe đây lời phán của Allah:
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َ َ َۡ َ ُ ْ ٱل
َ اس ٱلۡ ُم
َ َ  َوأٞ�ۡ سۡتقِي ِم َ�ٰل َِك َخ
َ يۡل إ َذا �ِ ُۡتمۡ َوزنُوا ْ بٱلۡق
ِ ِسۡط
حۡس ُن
ِ ﴿وأوۡفوا ك
�
ِ ِ
ٗ َ
(٣٥ : ﴾ )ﻹﺮﺳاء٣ ��ِتأۡو
Và một khi các ngươi cân, đong, đo thì phải đầy đủ,
đúng chuẩn mực. Đó là hành động tốt đẹp nhất và công
bằng nhất. Al-Isra: 35 (chương 17). Allah khuyến cáo
những ai cân đo thiếu rằng:

َ
ٞ َ
َ ُ َ َ
ُ ُ َ َ
َ �ۡل ّل ِۡل ُم َط ّ ِفف
ۡوهم
ِ َّ� َِّينَ إِذَا ٱ�ۡتَالُواْ �َ ٱ١ �ِ
 �ذا �ل٢ سۡتوۡفون
� اس
﴿و
َ ُ ۡ ُ ّۡ َ ُ ُ م
[٣ – ١ :﴾ ]ﺍﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ٣ �ون
ِ � َو وَزنوه

Khốn khổ thay cho những kẻ tham lam bòn rút * Họ là
những kẻ khi nhận của người thì đòi cho đủ * Nhưng khi
cân đo cho người thì lại đưa thiếu. Al-Mutaffifeen: 1- 3
(chương 83).
Thân hữu Muslim, là một người Muslim chân chính,
có niềm tin thật sự vào Allah là phải thi hành đúng bổn phận
của một bề tôi với Thượng Đế mình trong việc hành đạo
không vượt giới hạn cho phép, trong mối quan hệ làm ăn
mua bán luôn thể hiện theo khuôn khổ Islam cho phép từ
cách ăn mặc, đi đứng, cho nhận, mua bán, thuê mướn . . .
phải luôn thật thà, thành thật, bởi mỗi người sẽ tự chịu trách
nhiệm trước Allah cho tất cả mọi hành động đã từng làm lúc
còn sống từ mặt hành đạo đến mặt đời sống hằng ngày, hãy
lắng nghe đây lời phán của Allah:

ّ ََ ۡ َََ
ۡ
ََ
َ رۡسل
َ ۡ َِين أُرۡس َِل إ َ ۡ�همۡ َولَن
ۡ َقُصَّنَ َعل
َ َنَ ٱلۡ ُم
ّ
ّ �
َ َ�ّ ٱ
�
ِل
ع
ب
م
ه
ي
ن
ل
٦
�ِ
ٔ
﴿فلن�ٔن
�ٖ ِ ِ
ِ ِ
ٓ
ۡٱل
ُ
ُ َ
ّ
َ َمَا كُنَا َ��ب
 َو َو ۡزن يَ ۡو َم� ِ ٍذ َۡقُّۚ �َمَن �َقُلَتۡ مَ�َٰزِ�نُه ۥُ فَأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم٧ �
ِِ
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ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ ّٓ َ َ ُ و
َ ُ ۡ ُ ۡٱل
ُ �َفَّتۡ م
َ
َ ٨ ون
ٰزِ�نُهۥ فَأُوْ�َٰٓ�ِكَ ٱ�َِين خ ِ� ا أنفسهم بِما �نوا
َنۡ خ
مفل ِح
َ ُ ۡ َ َ َٰ
[6 - 9 :﴾ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ٩ ��ت ِنا �ظل ِمون
Rồi TA (Allah) sẽ hỏi những người tiếp thu Thông Điệp
và những Sứ giả của TA * Bởi thế, do hiểu biết, TA sẽ kể
lại cho chúng toàn bộ sự tích bởi vì TA không hề vắng
mặt (bất cứ lúc nào và nơi nào) * Và cái cân công lý của
ngày phán xét hôm đó được mang ra. Ai có được bàn cân
nhân đức nặng trĩu thì y thuộc nhóm người chiến thắng *
Bằng ngược lại, ai có bàn cân nhân đức nhẹ bổng thì y
thuộc nhóm người tự đẩy thân mình vào thua thiệt, do
bởi trước kia chúng đã xuyên tạc, chế nhạo các lời mặc
khải của TA. Al-A’raaf: 6 - 9 (Chương 7).
Quí đạo hữu Muslim, hãy hết lòng kính sợ Allah mà
làm ăn chân chính theo đúng chỉ đạo của Allah, mọi người
đừng vì cái lợi trước mắt, chạy theo dục vọng và nghe lời kẻ
thù của Allah để các bạn rơi vào ân hận sau này:

َ
َ
ِ�ۡمُكبًّا �ََٰ و َ جۡهِهِۦٓ أَهۡدَىٰٓ أَمَّن �َم
�ِي
ِ  ِ�ۡ[َن �َم
ٖ سَوِ�ًّا �َٰ صِ� َٰطٖ مُّسۡتق
[٢٢ : ]ﺍﻟﻤﻠﻚZ٢

Thế, một người rụt mặt bước đi với dáng điệu đáng
khinh được hướng dẫn đúng đường hay một người bước
đi bình thản trên chính đạo (của Allah) được hướng
dẫn? Al-Mulk: 22 (chương 67).
Có Hadith Rasul  đã nói rằng:
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ُ َ َ ْ َ ْ ُ ََْ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُ ََْ َ َ َ َ ّ
َ َّ ِ �َ � ْﻢ
ّ اﷲ
ََـﺰ
))ِنَ اﷲ ﻗﺴﻢ ﺑيﻨ�ﻢ أﺧﻼﻗ�ﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺑيﻨ�ﻢ أرزاﻗ
ن
ّ َ ِّﻟ
ْ ُ َ ّ َ ْ َ َ ّ ْ َ َْ ّ
ُْ ّ
ّ.َـﻦ َﺣَـﺐ
ْ لِﻤ
َ َِﻻ
ُ َوﻻ �ﻌ ِﻄـﻰ ﻳـﻦ
ُ
ُُ وﻣﻦ ﻻ ِﺐ
َﺟَﻞَ �ﻌ ِﻄﻰ ﻟُ�ﻴﺎ ﻣﻦ ِﺐ
َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ﻟِّ َ َ َ ْ ّ ُ ّ َﻔْﻰ
ٌ َ
اﺬﻟَى ِﺴ �ِﻴَ ِﺪهِ ﻻ � ُ ْﺴ ِﻠ ُﻢ �ﺒْﺪ ﻰﺘ َّ � ُ ْﺴ ِﻠ َﻢ
ِ �ﻤﻦ أ�ﻄﺎه اﷲ ﻳﻦ �ﻘﺪ َﺣَﺒَﻪ
ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ﻰﺘ
((ﻗﻠﺒﻪ ولِﺴﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﺆ ِﻣﻦ َ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎره ﺑﻮاﺋِﻘﻪ
“Quả thật, Allah đã phân chia giữa các ngươi nhân cách
giống như Ngài đã phân chia bổng lộc cho các ngươi vậy
và Allah ban sự hưởng thụ của trần gian cho ai Ngài yêu
thích lẫn những ai Ngài ghét bỏ nhưng về mặt ngoan đạo
thì Ngài chỉ cho những ai được Ngài yêu thích. Thế nên,
ai là người ngoan đạo đó là người đã được Allah yêu
thương. Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn trong tay rằng
một người Muslim không được bình an cho đến khi con
tim và cái lưỡi của y được bình an và sẽ không là Muslim
người có đức tin hoàn chỉnh cho đến khi người hàng xóm
bên nhà an lòng về hành động xấu xa của y không gây
hại mình.” Mọi người hỏi: Điều xấu xa đó là gì, thưa Nabi
của Allah ? Người đáp:

َ َ ََُ ُْ َ َُْ َ َ ْ َ َ ٌْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُْ َُ ُ ُ ْ َ
،ﺎر َك ُﻟ ِ�ﻴ ِﻪ
))ﻏﺸﻤﻪ وﻇﻠﻤﻪ وﻻ ﻳ�ﺴِﺐ �ﺒﺪ ﻣﺎﻻ ِﻣﻦ ﺣﺮامٍ �ﻴﻨﻔِﻖ ِﻣﻨﻪ �ﻴﺒ
َ
َ َ
َ ّ
ّ
ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َﺮ
َُ َ َ َ ّ
ّ
َِ ن.ﺎر
ِ َوﻻ َﺘَﺼَﺪَق ﺑِ ِﻪ �ﻴﻘﺒﻞ ِﻣﻨﻪ وﻻ ﺘﻛﻪ ﺧﻠﻒ ﻇﻬﺮِهِ ِﻻَ ﻛن زاده ِﻰﻟ ﻟ
ْ َ َِّ َﺰ ّ َ ّ َ َ ْ ُ ﺴَّﻴِّ َ ﺎلﺴَّﻴِّ َ َ ْ َ ْ ُ ﺴَّﻴ
ّ
َِﺊ ِﺎﺤﻟ َ َﺴ ِﻦ ن
�ﻦ �ﻤﺤﻮ
ﺊ
اﷲ َ وَﻞَ ﻻ �ﻤﺤﻮ
ِ ﺊ وﻟ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ
((ﺤﻮ ﺨﻟَﺒِﻴﺚ
ﺨﻟﺒِﻴﺚ ﻻ �ﻤ

“Chính là sự bất công, ỉ quyền lấn lướt. Bất cứ ai kiếm
được đồng tiền Haram (tức đồng tiền tội lỗi), nếu dùng
đồng tiền đó nuôi gia đình thì chẳng được ban cho hồng
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phúc, nếu dùng để bố thí thì chẳng được Allah chấp
nhận và nếu để lại làm tài sản thừa kế thì chỉ tăng thêm
tội lỗi cho y nhanh xa vào hỏa ngục. Quả thật, Allah
không dùng điều xấu để xóa đi điều xấu khác, Ngài chỉ
dùng điều nhân đức để xóa đi tội lỗi và chắc chắn điều tội
lỗi không xóa được điều tội lỗi nào.” Hadith do Ahmad ghi
lại.
Đạo hữu Muslim, Hadith là bài học vô giá dành cho
những ai có con tim còn co bóp, có khối óc còn biết suy nghĩ
và tấm lòng y còn biết kính sợ Allah. Hadith chứng minh
rằng người hưởng phúc lợi ở trần gian không phải là dấu
hiệu y được Allah yêu thương, bởi Allah dùng nó ban cho
người được Ngài yêu thích và người bị Ngài ghét bỏ giống
như người Kafir (người ngoại đạo), họ hưởng thụ như thể
trần gian là thiên đường của họ. Riêng người được Allah yêu
thương thì Ngài ban cho y sự ngoan đạo và mực mực làm
theo giáo lý từ hành đạo, đến quan hệ xã hội, đến nhân cách
cư xử, như Ngài đã phán trong Qur’an:
ُ
ُ
ُ
ُ ّ
ُّ
َ� ٱ�َُّ وَ�َغۡفِـرۡ لَ�ُـمۡ ذُنُـو�َ�ُمۡۚ وَٱ
و�ُۡبِـبۡ�ُم
ِ ﴿ۡ إِن كُنتمۡ �ُِبّـونَ ٱ�ََّ فَـٱتَبِع
ٞ  َّحَٞ� ُفور
[٣١ :﴾ ]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٣ ِيم
Hãy bảo họ (Muhammad)! “Nếu các người thực sự yêu
thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được Allah yêu
thương và tha tội cho các người, bởi Allah Hằng Tha Thứ,
vô cùng Khoan Dung.” Ali I’mraan: 31 (chương 3).
Cũng với Hadith nếu trên khẳng định rằng ai kiếm
tiền bằng con đường Haram (tức con đường bị Islam cấm)
thì y là kẻ thua thiệt cho dù có kiếm được tiền nhiều bao
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nhiêu, bởi y sẽ sử dụng đồng tiền đó không ngoài ba mục
đích, tiêu xài cho bản thân và gia đình, bố thí để được phúc
đức ngày sau hoặc để lại cho hậu thế thừa kế. Đối với ba loại
hình tiêu xài này thì Rasul  đã báo cho biết trước kết quả
rằng tiền sử dụng cho nhu cầu trần gian chẳng được ban cho
hồng phúc (tức tuy nhiều nhưng xài không đủ), còn tiền bố
thí chẳng được Allah chấp nhận và tiền để lại thừa kế chỉ
làm cho y nhanh xa vào hỏa ngục bùn cháy mà thôi.
Đồng đạo thân hữu, hành động làm giàu bằng con
đường Islam cấm chỉ làm cho con người ngày càng xa vời
với Allah, đi lệch chánh đạo của Islam. Quí đạo hữu hãy
lắng nghe đây Hadith được ghi trong hai bộ Saheeh AlBukhary và Muslim, Rasul  nói:

َ
َ
ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ّ َ� ﺮ
((اﷲ ﻟ� ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَ َﺮ�تِ اﻷ ْر ِض
))ِنَ ْﺜ ﻣﺎ أﺧﺎف ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻣﺎ �ﺮِ ج

“Quả thật, điều làm Ta sợ nhất cho các ngươi đó là các
thiên lộc được mộc lên từ đất.” Thiên lộc đó là gì, thưa
Rasul? - Có lời hỏi. Người đáp:

ْ ّ ََُْ
((ﻟُ�ﻴَﺎ
))زﻫﺮة

“Sự tráng lệ của trần gian.” Có người đàn ông hỏi tiếp:
Điều xấu có mang lại kết quả tốt đẹp không, thưa Rasul ?
Thế là Rasul  im lặng đến nổi chúng tôi đồng cho rằng
Rasul  đang nhận lời mặc khải thì phải. Sau đó Người
dùng tay chùi mồ hôi trán và hỏi:

ُ ّ َ َْ
((لﺴَﺎﺋِﻞ
))أ�ﻦ
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“Người hỏi khi nảy đâu rồi ?” Tôi đây, người đàn ông đáp.
Rasul  nói:

ُ َ ْ ْ َ ِّّ َ َ ْ َ َ َﺮ َ ٌ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُ َﻘِّ َ َ َ َ ُ َﻘ
 ﻓ ِﻨﻌ َﻢ ال َﻤ ُﻌﻮﻧﺔ،ِﻪ
 ﻣﻦ أﺧﺬه ِ ِﻪ ووﺿﻌﻪ ِﻓ،)) نَِ ﻫﺬا الﻤﺎل ِﻀة ﺣﻠﻮة
ّ َﻘِّ َ َ ﺬﻟ
ُُ ْ َ
َ َ َ
ُِّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َﻘ
َى ﻳﺄ�ﻞ
�
ِ  ﻛن، )) َلﻮْ لَﻢْ ﻳَﺄْﺧُﺬْهُ ﺤﺑِ ِﻪ:ِﻪ(( أ ْو ﻗﺎل
ِ  و�ِن أﺧﺬه ﺑِﻐ،ﻫﻮ
ْ
ً
َ
ُ َُ َُ َْ َ َ
َ َ� ْﻮ ُن َﻋﻠﻴْﻪ َﺷﻬﻴْﺪا ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘﻴ
((ﺎﻣ ِﺔ
�وﻻ �ﺸﺒﻊ و
ِ
ِ ِ

“Quả thật, tài sản chỉ là điều trang hoàng cho cuộc sống
thêm đẹp, đối với ai thu vào và xuất ra đúng theo cung
cách Islam thì quả là một người được hưởng hồng phúc;
ngược lại ai thu nó bằng con người trái ngược Islam”
hoặc nói: “Cho dù không tiêu xài nó thì y giống như kẻ ăn
mãi mà không biết no, rồi tài sản đó sẽ là nhân chứng tố
cáo y vào ngày phán xử cuối cùng.”
Quí tín hữu thân mến, sự giàu có thật sự là nằm ở
trong lòng chứ không phải là người có nhiều tài sản và tiền
bạc. chẳng phải có biết bao đại gia giàu có nhưng con tim y
lại trống rỗng chưa từng nếm được niềm hạnh phúc thật sự
và cũng có biết bao người tuy cuộc sống đạm bạc đôi khi lại
khó khăn về vật chất nhưng thấy rằng y rất ư là thoải mái,
luôn tươi cười phấn khởi, bởi con tim y đã được Allah đong
đầy nguồn thỏa mãn.
Quí đồng đạo thân hữu, quả thật những gì Rasul
Muhammad  cảnh báo nay đã là sự thật. Đó là trong cộng
đồng Muslim có người kiếm tiền bằng mọi cách có thể, y
không màn đến nó có trái luật Islam hay không, nhưng cho
dù cho y có tiền nhiều đến đâu, tài sản y bao lớn thì trong
lòng của y chẳng hề được thản thơi, chẳng nếm được niềm
18
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hạnh phúc thật sự; trong cộng đồng Muslim có người ăn tiền
vay lãi, họ bỏ ngoài tay hết mọi lời khuyến của Đấng Tạo
Hóa Allah và của Rasul , thật đáng thương cho y bởi y
không biết được rằng mình đang dần dần đến gần hỏa ngục
đang gào thét kinh hoàng; trong cộng đồng Muslim có người
ngụy tạo bằng lời nói và hành động để trục lời từ việc cho
vay lãi, tấm lòng của họ đã bị lũ Shaytaan che khuất làm cho
y còn thấy trước mặt mình toàn là màu xanh tráng lệ nhưng
không đó chỉ là một màu đen ảm đạm bởi y đã lừa gạt Allah
và tự lừa gạt thân mình; trong cộng đồng Muslim có người
dối trá trong mua bán, họ dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ
khách hàng mua cho được món hàng của y, từ đó y không
ngần ngại bày đủ trò xảo trá, giấu che sự thật về món hàng
kể cả việc mang danh nghĩa Allah ra thề thốt để tạo niềm tin;
trong cộng đồng Muslim có người chia và nhận tiền hối lộ
để đạt được mục đích . . . Đây là những người ăn tiền trên
xương máu người khác rồi y sẽ phải đối diện vào ngày phán
xử.
Đồng đạo tín hữu Muslim, hãy hết lòng kính sợ
Allah mà tuân lệnh Ngài, tuân lệnh Rasul Muhammad  mai
ra quí đạo hữu được Allah thương xót, được Ngài đoái hoài.
Quí đạo hữu hãy lắng nghe đây lời mời gọi của Đấng Tạo
Hóa Allah:

�َ
ُۡ ْ َ َ غ
ۡ ّ
ُ
ّ
 أُعِـدَت
ُِن رَّ�ِّ�ُمۡ وَجَنَ ٍة َعرۡض َها سَّ� َٰ�َٰتُ وَٱ�ۡض
ٖ �﴿۞ َو َسارِع ٓوا إ ِ ٰ� م ف َِر
َ ّ
[١٣٣ : ﴾ ]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ١ �ِِلۡمُتَق
Và các ngươi hãy chạy đua thật nhanh đến với lòng tha
thứ từ Thượng Đế của các ngươi và thiên đàng mà
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khoảng rộng bằng các tầng trời và trái đất gộp lại, nó
được chuẩn bị sẵn dành cho những người ngay chính hết
lòng kính sợ (Allah). Ali I’mraan: 130 – 133 (chương 3).
Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài rộng lượng mà
tiếp nhận đám bầy tôi đang hiện diện trong Masjid này, cùng
tất cả quí đạo hữu Muslim trên thế giới dù sống hay chết vào
nơi ở vĩnh cữu, một nơi hưởng thụ trường tồn trong thiên
đàng và ban cho đám bầy tôi đáng tội nghiệp này cơ hội
ngắm nhìn sắc diện Đấng Chủ Tể, Đấng Oai Nghiêm, bởi
Ngài là Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Nhân Từ.
Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho vị Nabi
Muhammad, cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người.
Anh chị em Muslim thân mến, hãy Salawat cho
Rasul thật nhiều, đặc biệt là trong ngày thứ sáu hôm nay, bởi
Allah đã hạ lệnh và chính Ngài là Đấng bắt đầu mệnh lệnh
đó với lời phán:

َ ْ َُّ ّ�ِِّ َ �ُّهَـا ٱ�َِّيـنَ ءَامَنُـواْ صَـل
�ََّ وَم
َ
ِوا َعل ۡيـه
�َٰٓ� ۚ �تَهُۥ يُصَلُّون �ََ ٱ
َ َٰٓ�ِك
[
ً َۡ َ ّ ُ ْ َس
٥٦ : ﺍﻷﺣﺰﺍﺏZ٥ وسل ِموا � ل ِيما
Quả thật, Allah và tất cả Thiên Thần của Ngài đều
Salawat cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy
Salawat cho Người thật nhiều. Al-Ahzaab: 56 (chương
33).
Nabi  đã khuyến khích mọi người Salawat thật
nhiều và hứa hẹn về phần thưởng trọng hậu cho những ai
làm theo:
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ّ
ّ
ُ ّ وَاﺣِﺪَةً ﺻَ�َ ا
ً ْ ﷲ َﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺮ
((ﺸا
ََ َ�َ))َﻦْ ﺻ
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại.
Như đã biết Salawat cho Nabi  mang ba ý nghĩa:
Salawat của Allah mang ý nghĩa tuyên dương và khen ngợi,
Salawat của Thiên Thần mang ý nhĩa cầu xin sự tha thứ còn
Salawat của chúng ta những người Muslim mang ý nghĩa
cầu xin bình an và phúc lành.

َ َ ّْ َ َ َ
ّ  َو َﻋﻠَـﻰ آل،َُﻤَـﺪ
ّ لﻠَّ ُﻬـ َّ َﺻـِّ َﻋﻠَـﻰ
،ﺖ َﻋﻠـﻰ إِﺑ ْ َﺮاﻫِ ﻴـ َﻢ
 ﻛﻤـﺎ ﺻـَﻴ،َُﻤَـ ٍﺪ
ٍ
ِ
ََ َ
ََ ْ َ ّ ُّ ٌ َ ٌ َ َ ّ َ
ََ َ
ْ
ّ
آل
ِ  ِﻧَﻚ،آل إِﺑ َﺮاﻫِ ﻴـﻢ
ِ  وﻋﻠـﻰ،ﺎرك ﻋﻠـﻰ َُﻤَـ ٍﺪ
ِ وﻋﻠـﻰ
ِ ﺣﻴـﺪ
ِ  لﻠَﻬـَ ﺑ.�ﻴـﺪ
ََ َ َ
َ َ َ َْ َ َ َ
ٌ َ ٌ َ َ ّ َ
ّ
َْ
َْ
�ﻴـﺪ
ِ  وﻋﻠـﻰ، ﻛﻤـﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻋﻠـﻰ إِﺑﺮاﻫِ ﻴـﻢ،َُﻤَـ ٍﺪ
ِ  ِﻧَﻚ ﺣـﻤِ ﻴﺪ،آل إِﺑﺮاﻫِ ﻴـﻢ
“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.”

َ َْ ْ َْ َ
ًّ َ َ َ َْ ُ َ ََ ُ َ ْ
ّ
ّ
� أﺑَﺎ ﺑِ� ٍﺮ و�ﻤﺮ و�ﺜﻤﺎن وﻋ ِﻠﻴﺎ
�ِ ْضَ اﺨﻟُْﻠَﻔَﺎءَ الﺮَاﺷِ ِﺪﻳﻦ الﻤﻬ ِﺪ
َّ لﻠَ ُﻬـ
َ ََ َ ّ
َ ْ ْ َُ َ ّ
.ﺎن ﻟَ ﻳَﻮْمِ اﺪﻟِّ ﻳْ ِﻦ
ٍ َالﺼَﺤﺎﺑﺔ أَﻌِ�َْ وَاﺘﻟَﺎﺑِ ِﻌ� لﻬﻢ ﺑِﺈِﺣﺴ
“Lạy Allah, xin hãy hài lòng về các vị thủ lĩnh chân chính
Abu Bakr, U’mar, U’thmaan, Aly và tất cả Sahabah
đồng tất cả những ai noi theo tấm gương tốt đẹp của họ
cho đến ngày tận thế.”
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َ
ْ
َ
َ
�َ وَأﻋْﺪَاءَ اﺪﻟِّ ﻳْ ِﻦ
ِ�َِّْ أَﻋِﺰَّ اﻹِﺳْﻼَمَ وَالْﻤُﺴْﻠِﻤِ�َ وَأَذِلّ الﺮﺸِّْكَ والْﻤُﺮﺸ
“Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh đạo
Islam và người Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần, người
thờ đa thần và kẻ thù của tôn giáo.”
:ﺍﻟﺒﻘ�ﺮﺓ

ٗ
ٗ
ّۡ
﴾٢ ِءَاتِنَا �ِ ٱ�ُ� َيا َح َس َنة َو ِ� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َنة َقِنَا عَـذَابَ ٱ�َّـار
ٓ﴿ َ�ّنَا
٢٠١

Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều tốt
lành ở trần gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ chúng tôi
khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-Baqarah: 201 (chương
2).
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َّ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱ�ِۡحۡ�َٰنِ �يتَآيِ ذِي
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ِ ﻋِﺒﺎد ا
ٕ
َ ّ
ُ
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� ِ َ�� ع ِن فحۡشاءِ و منك ِر وٱ
َ
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ْ
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ُ
ْ
َْ
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َ
ـﺪ ﺗﻮ ِ�ﻴـﺪِﻫﺎ َوﻗـﺪ
 وَأَوﻓُﻮا ﺑِﻌَﻬْﺪِ اﷲِ إِذَا ﺎﻋﻫﺪ� ْﻢ َوﻻ �ﻨﻘ ُﻀـﻮا اﻷ�ﻤـﺎن �ﻌ
٩٠
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ّ
َ ـﺮ ْوا
ُ  َواذﻛ،ـﻮن
اﷲ اﻟ َﻌ ِﻈـﻴْ َﻢ
َﻌَﻠْﺘُﻢُ اﷲَ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻛَﻔِﻴْﻼً إ نَِ اﷲ �ﻌﻠﻢ ﻣﺎ �ﻔﻌﻠ
�َِﻛْﺮُ اﷲِ أ
ﺮ
َ
َ
ُْ ُ ْ  وَاﺷْﻜُﺮ
ُ�ْ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻳَﺰِد
ْ ُ َ َُ
اﷲ �ﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ
ْﺒ و
َ ﻢْ وَﺬﻟ
ََوهُ ﻰﻠﻋ
ﻠِﻴْﻞَ ﻳَﺬْﻛُﺮ�ﻢ
َ
ْ َ
.ﺗﺼﻨَ ُﻌﻮن
Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi hành
nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con
ruột thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và bất
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công. Ngài dạy bảo các người như thế để may ra các
người lưu nhớ (đến phúc và tội) Al-Nahl: 90. Hãy thực
hiện mọi giao kèo mà mọi người đã cam kết với Allah, cũng
chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã khẳng định trong khi Allah đã
ban cho mọi người quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu
mọi điều các người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại,
Đấng Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho
và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi hành
động của các người.
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