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Phần Một 

َْم َااإننّا
ْ
ناامل ّ اوَااِن َْمُ ُه

َ
ابنا� اَوَ�ُعوُك ُ ُه ْغفن

اَو�َْاتَ ينُُه �ْفُاااهللانا�َْاتَعن
َ
اأ ورن ْناُشُ نَامن ْنااان َومن

َا، َمالن ْْ
َ
اأ َاتن ُاامهللاُااهناَمْناَ�ْه نااَيىَئ

َ
ال ّّ ُاا،فََ اُملن

َ
ال ََ ِن افََ اَها ّْ ْناا،َوَمْناُُْللن

َ
ْشَهُ اأ

َ
وَأ

ا
َ
هَاال ـٰ اماإنلَ

ّ
ُااهللاُاإنال

ُ
ُْْ ُهاَورَُيول َْ ما ّناُمَّم ا

َ
ْشَهُ اأ

َ
اَوأ

ِي﴿ َّ ٱ�  ُ  ُ ّّ رٱَ�  ْ ٱ�ّقو  َٱ ٱ�سّ ٱ  ا 
َ
ه َّۡفٖسٱٱَ�ّ ِ ٱ ِّ ُٱ  ُ َََو ِّۡنَٱـ ٱٱَ�ِٰحـَدةٖٱٱََ ََـَقٱ ََ َو

َم ٱٗٱ ِّۡنٱ  ٱ َّ َّ َٱ ٱَو ََ ۡو ۚٱ�ٱَو�ِسَٱثِ�ٗٱ ٱكَٱََ رٱ�ٱ ٗٓء  ْ ٱَو�ّقو  َّ ِ ۚٱِ ََ �َۡح 
َ ۡۡ ٱِِِِ ٱَو� ََ  ْ ِيٱَََس َٓءُ َّ ٱ� َ َّ

ٱَ��ِيبٗٱ ُۡ  ُ ٱَعََۡي ََ ٱَ� َ َّ ا١: النساء ﴾ ١ ٱ�

رٱ﴿ ن ْ  َّ ِيَ ٱَء  َّ َٱ ٱ� ا 
َ
ه ٱَ�ّ ََ ْ ۡسـَِم   ّ ُ ُٱ ــ

َ
ٱَوَ ّّ ِ ـْق ّ ٱِ ٱَقم  َّ ٱَحّقٱق َو ِِِِ ٱَو َ َّ رٱ�  ْ �ّقو 

 ١٠٢: آل عمران ﴾١

ٱ﴿ ّٗ ْۡ رٱقَــ  ْ ـ  ٱَوق ُْ َ َّ رٱ� ـْ  رٱ�ّقو  ن ــْ  َّ ِيـَ ٱَء  َّ َٱـ ٱ� ا 
َ
ه ٱي ۡصـَِۡحٱٱ٧ ٱٱَسـِديدٗٱَ�ّ ُۡ ــ  ُ لَ

َّ ٱي ِطـعِٱ ۗٱَو ُۡ  ُ َّ ٱذ ـْ  ُۡ  ُ ٱَوَ�ۡغفِۡرٱلَ ُۡ  ُ ۡعَ�ََٰ
َ
ًَ ٱٱَ ْۡ ٱفَـ ََ ـَْ� ۥٱَ�َوـۡدٱفَـ  ٱَو�َس  َ َّ �

 ٧١ - ٧٠: األحزاب ﴾  ٧َعِظيًم ٱ

ّمااَ�ْعُ ا
َ
ارنتَاُبامهللاناأ ُثن َ ن

ْ
امل ََ  َ ْْ اُمَّم ٍااَخْ�َاوَااإنّناأَ َُ اَهْ  َن َهْ 

ْ
اامل

ابنْ َعـٍةاَضـَ لَةٌا
ّ ُُ اُمَْ ٍََةابنْ َعـٌةاَو ّ ُُ اُمَْ ََاُهَهااَو ُمورن

ُ ْ
امُ ااَوَشّ اَضـَ لٍَةافن ّ ُُ َو

امّلارنا
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 
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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 
và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul 
của Ngài Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi từ một người (là 
Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là Hawwa). 
Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất 
nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ 
đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám 
sát mọi (lời nói và hành động) của các ngươi. Al-Nisa: 1 
(chương 4). Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính 
sợ Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người 
Muslim. Ali Imraan: 102 (chương 3). Hỡi những người có 
đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho thật đúng 
đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các 
ngươi và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân 
lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài thì y đã 
chiến thắng, một chiến thắng vinh quang. Al-Ahzaab: 70 – 
71 (chương 33). 

Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh 
Sách của Allah và chỉ đạo tốt nhất chính là chỉ đạo của 
Muhammad . Còn điều tồi tệ nhất chính là việc cải biên, cải 
cách trong tôn giáo, tất cả mọi cải biên, cải cách đó bị xem là 
Bid-áh, tất cả điều Bid-áh là con đường lạc lối tối tăm và tất 
các con đường lầm lạc tối tăm sẽ bị sa vào hỏa ngục. 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, con người cứ mãi chìm 
đắm trong lạc thú của cuộc sống, cứ mãi vui chơi, cứ mãi toan 



Nhắc Về Cái Chết 
 

5 

tính và cứ mãi bận rộn với cuộc đời trần gian này, để rồi có 
một ngày bỗng nhiên, thình lình, xuất hiện một kẻ lạ mặt rất 
đáng sợ, y giật mình hoảng sợ hỏi: Ngươi là ai? Kẻ lạ mặt bảo: 
Ta chính là thần chết, ta được lệnh đến rút hồn của ngươi .. và 
khi y nhận ra kẻ lạ mặt thì sự việc đã an bài, y chẳng làm được 
gì cả bởi vì:  

ٱ﴿ َ�ِ َ َّ ٱ�ل ِِ ٓٱَِِذ ٱََََِغ ّ  ] ٢٦:  لوي ّةيورةا[ ﴾ٱ٢ََ

Không! Khi linh hồn đã lên đến tận xương quai xanh 
(Chương 75 – Al-Qiyamah, câu 26), 

Khi linh hồn đã lên đến tận xương quai xanh tức lên 
đến cổ họng thì con người không còn động đậy được nữa, y chỉ 
biết dõi mắt theo những người thân của y đang nhốn nháo, lo 
lắng và đau buồn xung quanh mình, có thể đứa con gái nhỏ của 
y đang khóc la: Ba ơi, đừng bỏ con, ba đừng chết bỏ con, ba 
hứa sẽ mua đồ chơi cho con mà .. còn người vợ của y không 
thể nói nên lời vì quá nghẹn ngào .. mẹ của y nức nở, anh em 
của y đang đau lòng thương xót cho y .. y nhìn thấy hết, nghe 
hết nhưng không thể trả lời, .. y biết chắc rằng mình sắp ly biệt, 
y biết rằng giờ đây không có một thầy thuốc tài giỏi nào có thể 
cứu giúp được y, y biết tất cả mọi phương cách đối với y giờ 
đây chỉ là vô nghĩa .. đó là cái kết cuộc phải trải qua của mỗi 
một con người. 

َ ِ�َٱ﴿ َّ ٱ�ل ِِ ٓٱَِِذ ٱََََِغ ّ ٱَ� ٖقٱٱ٢ََ ۜۡ َّ ٱٱ٢َو�ِيَلٱ ِ ٱ�ۡلفَِر ق  ـّ
َ
ٱٱ٢َوَنّ ٱَ ٱ�ُّس ق  ِِ َّف َۡ َو�

ٱٱ٢ِِلُّس ِقٱ �ٍِذٱ�َُۡمَس ق  َّ ْۡ َِِّكٱيَ ٱَ�  ]ا٣٠ - ٢٦:  لوي ّةيورةا[ ﴾٣َِِ�ٰ

Không! Khi hồn lên đến tận xương quai xanh, và có tiếng 
bảo: Ai là thầy thuốc cứu y đây? Và y nghĩ rằng mình thực 
sự phải biệt ly, và ống chân này nhập vào ống chân nọ, đưa 
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y về với Thượng Đế của Ngươi vào ngày đó (Chương 75 – 
Al-Qiyamah, câu 26 – 30).  

Linh hồn lìa khỏi xác theo sự di chuyển từ chân lên 
đỉnh đầu, khi nó lên đến cổ họng thì hai chân của con người 
không cử động được nữa, đó là ý nghĩa ống chân này nhập 
vào ống chân nọ , hai tay của con người buông xuôi vì con 
người không thể mang theo được bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ y 
phải bỏ lại ở trần gian và điều duy nhất mà con người biểu hiện 
khi linh hồn rời khỏi đỉnh đầu là mắt của y sẽ nhìn lên dõi theo 
sự ra đi của linh hồn.  

 

Quí đồng đạo thân thân hữu, 

Cái chết là điều hiển nhiên của mỗi một con người, nó 
là quy luật mà Allah đã định cho chúng ta không ai có thể 
cưỡng lại được. 

ََۡفٖسٱ﴿ ٱ ِْۡت�ٱٱُ   ٱ�َُۡم  )١٨٥: يورةاآلاعم منا( ﴾َذ ٓ�َِوة 

Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. (Chương 3 – Ali 
‘Imaran, câu 185). 

 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Chúng ta ai cũng phải chết, bởi vì chúng phải quay trở 
lại với Allah để trình diện Ngài, nhưng sự trở lại của chúng ta 
như thế nào? Chúng ta chết ra làm sao, trong tình trạng nào, 
trường hợp nào? Đó là điều chúng ta phải luôn nghĩ tới và cần 
quan tâm. 
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Có một cậu thanh niên bị trúng một viên đạn do bắn 
nhằm, viên đạn trúng vào ngay tim, cha mẹ cậu cố gắng đưa 
cậu vào bệnh viện bằng xe cứu thương, trên đường đến bệnh 
viện, cậu mỉm cười nhìn cha mẹ và nói: Cha mẹ đừng buồn, 
đừng lo lắng, cũng đừng cố gắng đưa con vào bệnh viện, sẽ 
không có kết quả gì đâu, con chết rồi, bởi vì con đang ngửi 
thấy mùi hương của Thiên Đàng. Rồi cậu thanh niên được đưa 
đến bệnh viện, được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ được 
qui tụ lại để cấp cứu cho cậu, nhưng câu thanh niên mỉm cười 
và nói: Các người đừng làm gì hết, các người không thể cứu 
sống tôi đâu, vô phương thôi, tôi thực sự đã chết rồi, bởi vì tôi 
đang ngửi thấy mùi hương của Thiên Đàng .. 

ٱ﴿ ََ ْ ُ ِيِ ّّ ُٱ َّٱ  ٱَ �ِ ِ ِي َّ  ]٣٠:  ُزمريورةا[ ﴾٣ِِـَّكٱ

Quả thật, Ngươi phải (Muhammad) chết và họ cũng đều 
phải chết (Chương 39 – Azzumar, câu 30). 

Quí đồng đạo thân hữu, tất cả mỗi người chúng ta đều 
sẽ phải chết, nhưng khi nào, bao giờ và ở đâu thì không ai biết, 
do đó, chúng ta phải luôn ở trong tư thế chuẩn bị và sẵn sàng. 

ٱ﴿ ََۡفس� َّ ٱَِۡد�ِيٱ ٱَغدٗٱّّٱٱَو ِسب  ُۡ �ٖضٱ�ۖٱ َذ ٱَِ
َ
ٱَ ِيِ

َ
ٱِِأ ۢ ََۡفس  َّ ٱَِۡد�ِيٱ ۚٱٱَو ْت   ﴾َقم 

ا]٣٤:ايورةالقمان[

Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được 
vào ngày mai; và không linh hồn nào biết được đâu là 
mảnh đất mà y sẽ chết. (Chương 31 – Luqman, câu 34). 

 

Quí đồng đạo thân hữu, đã biết bao nhiêu người chết 
trong tình trạng bất tuân Allah, chết trong tình trạng làm điều 
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tội lỗi với Ngài. Tuy nhiên, họ vẫn ung dung, vẫn thản nhiên 
sống một cách vui vẻ, không hề lo sợ cho cuộc sống của họ ở 
Đời Sau mặc dù họ thường bỏ bê dâng lễ nguyện Salah, ăn tiền 
Riba, buôn bán gian lận, họ không làm điều thiện, không bố thí 
cho người nghèo, không nuôi ăn trẻ mồ côi, có người tối ngày 
chỉ biết chìm trong men say của rượu, mê man trong chất kích 
thích, để rồi khi đối diện với cái chết thì họ mới biết hối hận. 

ٱ﴿ َِ ْ ع  َِ ٱ�ۡ� ٱقَ َلٱَ�ِبِ ْۡت  ٱ�َُۡم  ُ َحَده 
َ
ََ َٓءٱَ ٱَِِذ ٱ ّ ّّ ٱَ�َِٰحٗٱٱ٩َح ۡ�َمل 

َ
ٱَ ٓ َعِ�ِ

 ٱ�ِيَم ٱلَ
ۚٱ  ِ ا]١٠٠،ا٩٩:يورةاملؤمنون[ٱ﴾ََِرۡ�

Mãi tới khi một trong số chúng đối diện với cái chết thì y 
sẽ lạy lục than xin: “Ôi Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài cho 
bề tôi quay lại trần thế, hy vọng rằng  bề tôi sẽ làm việc 
thiện và ngoan đạo mà bề tôi đã bỏ mất”. (Chương 23 – Al-
Mu’minun, câu 99, 100). 

Giờ đây, những kẻ tội lỗi, những kẻ không làm điều 
thiện và ngoan đạo mới hối hận và cầu xin Allah được quay lại 
trần gian một lần nữa để làm lại. Nhưng chắc chắn nếu Allah 
cho họ quay lại trần gian thì họ cũng sẽ chứng nào tật náy, 
chẳng phải trên thế gian họ đã từng hứa với Ngài rất nhiều và 
rất nhiều, họ nói: nếu Allah cho bề tôi khỏi bệnh bề tôi sẽ 
ngoan đạo, bề tôi sẽ cố gắng làm điều thiện, .. nếu Allah cho bề 
tôi thoát nạn bề tôi hứa sẽ sám hối không uống rượu nữa, .. nếu 
và nếu nhưng cuối cùng họ vẫn không tuân lệnh Allah. 

ۚٱ﴿ ٓ ّ ٱٱََ ََ ۡبَعث ْ ٱا  َِ ْۡ ٱيَ ٌخٱَِِ�ٰ ََ ُٱَِۡر ِّ ٱَوَ� ٓ�ِِٱ َْٱقَ ٓ�َِ َٱ ۖٱَو ََّٱ ٱَ�َِمٌةٱه  ِ :ايورةاملؤمنون[ ﴾١ِ

١٠٠[ 
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Không. Đó chỉ là lời nói trên môi. Rồi trước mặt chúng sẽ 
làm một bức màn vô hình ngăn cách chúng với trần thế cho 
đến Ngày chúng sẽ được phục sinh trở lại. (Chương 23 – 
Al-Mu’minun, câu 100). 

 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Hãy kính sợ Allah mà luôn giữ gìn bản thân mình cho 
tốt, bởi cái chết đến rất bất chợt, rất đột ngột và không thể ngờ 
được. Có người chết trong lúc đang Sujud, có người chết trong 
lúc đang ngồi đọc Qur’an, có người chết trong lúc đang đi làm 
từ thiện, có người chết khi đang tụng niệm tưởng nhớ đến 
Allah, .. đây là những người sẽ gặp được ân phúc vì họ chết 
trong lúc tuân lệnh Ngài và đang cố làm Ngài hài lòng; ngược 
lại với những người này, có người chết trong lúc đang uống 
rượu, có người chết trong lúc đang tiêm chích ma túy, có người 
chết trong lúc đang đi làm những điều tội lỗi, .. những người 
này sẽ là những người bất hạnh vì họ sẽ phải chịu sự phẫn nộ 
của Allah. 

�َٱ﴿
َ
َِّ�ٱَ ۡجرِ ۡسَِِمَ�ٱَكلُۡم  ٱ�ُۡم  ٱٱ٣َنۡجَعل  ََ ْ م  ٱَكۡيَفٱَ�ۡك  ُۡ  ُ ٱلَ يورةا[  ﴾٣َّ 

ا]٣٦،ا٣٥:املقلم

Há TA (Allah) sẽ đối xử với những người Muslim giống 
như những kẻ tội lỗi hay sao? Làm sao các ngươi lại phân 
xử như thế được chứ ? (Chương 68 – Al-Qalam, câu 35, 36). 

 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 
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Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về hai cái chết sau đây 
của hai người trong hai tình trạng hoàn toàn khác biệt nhau. 

Người thứ nhất, đó là một người đàn ông Muslim giàu 
có đi du lịch đến một xứ sở của người Kafir, anh ta thuê một 
khách sản sang trọng để vui chơi và nghỉ mát ở đó. Vào một 
buổi sáng, một nhân viên lao công khách sạn phát hiện xác 
chết của anh ta trong nhà vệ sinh ngay tại bồn cầu khi người 
lao công này đang quét dọn phòng. Người đàn ông chết trong 
tư thế rất lạ, tư thế của người đàn ông này là đang quì úp mặt 
vào trong bồn cầu, trên tay trái đang cầm một chai rượu. Theo 
kết quả giám định, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do người 
đàn ông này đã uống quá nhiều rượu và bị ngộ độc rượu, và 
việc anh ta chết tại bồn cầu là do anh ta đi nôn mửa trong đó. 

Người thứ hai, đó là một cậu thanh niên Muslim. Vào 
đêm thứ hai mươi bảy của tháng Ramadan, cậu ta đến Masjid 
Nabawi của Nabi dâng lễ nguyện Salah Qiya-mul-layl cùng với 
Imam, vào Rak’at cuối cùng, trong lúc Sujud thì cậu ta không 
ngồi dậy nữa, mọi người cho Salam xong nhưng cậu ta vẫn cứ 
trong tư thế Sujud, cậu ta đã ra đi, cậu ta đã ra đi trình diện 
Allah trong lúc đang Sujud. 

Subha-nallah, cũng đều là những cái chết, cũng đều là 
sự ra đi, nhưng một người thì chết trong lúc làm điều Haram và 
chết trong bộ dạng thấp hèn và dơ bẩn, không những trong nhà 
vệ sinh mà còn úp mặt xuống bồn cầu một nơi bẩn thỉu, còn 
người kia thì ra đi trong sự ngoan đạo và phục tùng Allah, y 
chết trong tư thế cao đẹp: đó là sujud phủ phục Allah, tại một 
nơi thiêng liêng: Masjid – ngôi nhà của Allah và vào thời khắc 
ân phúc: đêm hai mươi bảy của tháng Ramadan, một trong 
những đêm được cho là đêm có cơ hội của đêm định mệnh 
Qadr tốt hơn một ngàn tháng. 
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Có diễm phúc nào tốt hơn khi chúng ta trở về với 
Allah trong lúc chúng ta cúi đầu quì lạy Ngài! 

Có bất hạnh nào tồi tệ hơn khi chúng ta trở về với Ngài 
trong lúc chúng ta đang vui chơi tội lỗi, bất tuân Ngài! 

ٱ�﴿  ُ ََ َٓءۡقٱ  ٱ ٱَِِذ  ّ ّّ ٱَح ِۖ َّ ٱ� ٱََِِِو ٓءِ ر ٱَكّذِْ   ِيَ  َّ ٱ� َ�ِ ََ ٱ َُةٗٱقَۡد ٱَ�ۡغ رٱٱُّس َعة    ْ قَ ُ
ٱ ُۡ ََ �َه  ۡو

َ
ٱَ ََ ٱَ�ِۡمَ ْ ُۡ َّ ٱفَّرۡطَن ٱ�ِيَٱ ٱَوه  ٱ ٰ َ ََ ٱ َقَن  َٰحۡ�َ َّ ٱََ ٱ ٱَس َٓء َّ

َ
ٱَ ۚ ُۡ ْ�ِهِ ٱ  ٱن  ٰ َ ََ

ٱ ََ و ٱلَِعب�ٱٱ٣يَزِ�  ّّ َي ٓٱِِ َۡ  ّ ة ٱ� ْٰ َي َ َۡ َّ ٱ� ۖٱَوَُٱۡٱٱَو ُّٱْٱ� ِيَ ٱَا ّّ ِ ۡ��ٱِل ََ َرة ٱ َِ فََ�ٱَوَُّا � ٱ�ِ
َ
ۚٱَ ََ ْ و 

ٱ ََ ا]ا٣٢، ٣١:  ۡـع َيورةا[ ﴾٣َقۡعوَِ ْ

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). 

 

َنا امن يْهن َاُ�ْمابنَماا�ن اَو�ُن ،اَوَ�َفَع�ن يْمن َعظن
ْ
امل ُقْ آنن

ْ
امل ْمافن ُُ اَولَ ِن بارََ امُهللا

ا ّفةن ََ اَولن ْم ُُ
اَولَ ِن ا امَهللا  ُ ْيتَْغفن

َ
اَوأ اَهَ م اَْْوهن ُْْوُل

َ
اأ ، يْمن ْن َ

ْ
امل  ن

ْ
ر اَومرئ م َُاتن

ُماْا
ْ
يْمُامل َغُفوُراملّ سن

ْ
ُ وُهاإنُّّهاُهَوامل اَكٍّْ افَاْيتَْغفن ئ ُّ ْنا امن ْمَ  لنمن

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh 
Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao 
địa vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán 
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dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah 
tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người 
Muslim. Cho nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật 
Ngài là Đấng vô cùng độ lượng vô cùng khoan dung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần Hai 

ا ارَبئ ن ّ ِن َْمُ ا
ْ
ْمَاامَل َعالَمن

ْ
َم،اا،مل ُمّتقن

ْ
نل َعاْنَُْةال

ْ
اَومل َوملّالـَ ُةاَوملّاـَ ُ اَعَ

، ـهن قن
ْ
ْناَخل امن ْفَوتنهن َْ ،اَو اوَْسينهن

اَعَ يننهن من
َ
اَوأ ن هناَورَُيولن ْْ ن َّااانَـيئابناَّااَْ نَـااوََيـيئ ن اَو�نَمامن

اا ٍامّاُمَا
َ
اأ امهللان،اوََعَ ْْ ن َْ اا،اَوَمْناَيلََكاهنابنااحَاْْابنْنا اَُـْو ن

َ
َيبنيلَُه،اَومْهتََ  ابنُهَ مهناإنل

ّما
َ
،اأ ُْنن

ّئ ا:ا ُاعْا�َاام

Mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng Allah Đấng 
chúa tể của vủ trụ và chắc chắn kết quả tốt đẹp sẽ thuộc về 
nhóm người biết kính sợ. Cầu xin Ngài ban bình an và phúc 
lành đến cho bề tôi, cho Rasul xuất sắc về sứ mạng, vị tốt 
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đẹp nhất trong nhân loại, vị Nabi, vị Imam, vị dẫn đầu của 
chúng ta Muhammad con trai ông Abdullah, cho tất cả bằng 
hữu của Người, cho những ai bước trên đường lối của 
Người, bám theo chỉ đạo của Người cho đến ngày tận thế. 
Và sau nữa: 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Con người chúng ta sống trên thế gian này, dù có khác 
nhau về địa vị cấp bậc, về tiền tài và quyền qui, dù là con của 
vua, dù là nhân vật nổi tiếng, dù là kẻ giàu có và quyền lực đến 
mấy thì cuối cùng cũng chỉ là một các xác không hơn không 
kém, đều sẽ bị thối rửa như nhau trong ngôi mộ. 

 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Cái chết đến với con người, nó không phân biệt người 
giàu hay nghèo, già hay trẻ, bệnh tật hay khỏe mạnh, nó chỉ 
đến theo lệnh của Allah, không trễ cũng không sớm dù chỉ là 
một khoảnh khắc. Chúng ta chớ đừng tưởng chúng ta đang 
khỏe mạnh, đang còn trẻ thì cái chết không đến với chúng ta. 
Chẳng phải có biết bao nhiêu người đã chết trong lúc còn rất 
khỏe mạnh và rất trẻ đó sao?! 

 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu,  

Chúng ta hãy thật kính sợ Allah và hãy luôn nghĩ tới 
cái chết, chúng ta hãy thương yêu bản thân mình đừng để bản 
thân mình chết trong sự phẫn nộ và giận dữ của Allah. 

Chúng ta hãy luôn chuẩn bị và sẵn sàng cho sự ra đi, 
bởi vì: 
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َّ ٱَِدۡٱ﴿ ٱَو ََۡفس� ٱَغدٗٱٱ�ِيٱ ِسب  ُۡ ۖٱّّ َذ ٱَِ �ٖضٱ�
َ
ٱَ ِيِ

َ
ٱِِأ ۢ ََۡفس  َّ ٱَِۡد�ِيٱ ۚٱٱَو ْت   ﴾َقم 

ا]٣٤:ايورةالقمان[

Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được 
vào ngày mai; và không linh hồn nào biết được đâu là 
mảnh đất mà y sẽ chết. (Chương 31 – Luqman, câu 34). 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an và 
phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của Allah 
phán truyền: 

رٱَعََۡيـِِٱ﴿  ْ َ ـ ََ رٱ ن ـْ  َّ ِيـَ ٱَء  َّ َٱـ ٱ� ا 
َ
ه ۚٱَ�ّ ِ ِ ِۚ ٱ�سّ

َ ََ ٱ ََ ْ َ ۥٱي َص  ِ َُ ّ�َِك ََ َّ ٱَو َ َّ ٱ� َّ ِ ِ
َٱ رٱَ  ْ َِِم   ٥٦: األحزاب ﴾٥ۡسَِيًم ٱَوَس

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu 
xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. Al-
Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 

ّا(( َ ََ ّيا َْ ّياماَمْنا َْ َ ةاا ماهللاُاَومسن اَعْشا ا))اَعلَيْهن
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

امهللانا َِ َْا ٱ�﴿ :عن َّ ِ َُ ٕٓيٱإِ ِٰ ٱَي ََ ِۡح
ۡۡ ٱِِلۡلَعۡدِلٱَو� ر  م 

ۡ
ٱيَأ َ ٱٱَّ ـۡرَ�ٰ ذِيٱ�ۡلو 

ٱَع ِٱ ََٱ�لۡٱٱَوَ�ۡنَ�ٰ و ٱََِذّكر  ُۡ  ُ َّ ٱلََع ُۡ  ُ ٱيَعِظ  ي ِ ِۡ َ
َۡ ٱَو� نَكرِ : النح�ل  ﴾٩ٱَفۡحَا ٓءِٱَو�ُۡم 

َهااَوَْـْ ا٩٠ ْ�َمـاَناَ�ْعـَ اتَو�نيـ ن
َ
اإنَكماَعَهْ ُهْماَوَالاَهنُْقُلومامُ امهللان ومابنَعْه ن

وفُ
َ
،اَوأ

اإنّنامَهللاَ�ْعلَُماَمااَهْفَعلُـ
يْ ا ْماَرفن ُُ تُُمامَهللاَعلَيْ

ْ
ـيَْماَجَعل َعظن

ْ
وَن،اَومْكُرـُ ْومامَهللامل
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اَومُهللاَ�ْعلَُماَماا َبُ
ْ
ْ
َ
اأ ُ امهللان

ْ
ر ن

َ
ُِْ�ْماَور

اَُدن هن اّنَعمن
ُ وُهاَعَ ُْ اَُْ ُرْ ُ�ْماَومْش َّ َلنيْ

ْ
مِ

ا.تَْالنَُعونَا

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 
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. 


