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Bài thuyết giảng thứ sáu 
Phần I 

ِ  ِ�ِ   ُ مْ جلَ 
ّ
  إِ َع ي دَ جَ

َ
 �ِ وَ  مِ َال جلاّ  جرِ  دَ ل

َ
جُت اوَ مَ ا جلاّ ُضهَ رْ عَ  ةٍ نّ  جَ ل

 وَ 
َ
ْشَهُ  وَ  ِض رْ جأل

َ
 أ

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  ج إِلَ

ّ
ُ  هللاُ إِال

َ
ََ ل � ِ

ََ  
َ
َ ، ذُ وَْسَ ُ  ال

ْ
ِ ِل وَ َال و جل

ْ
 جإل
ْ
. جمِ رَ ك

 وَ 
َ
ّن ُمَ هَ شْ أ

َ
ً مّ ُ  أ ُ وْ سُ رَ وَ   ُ  ُ بْ �َ   ج

ُ
 ل

ْ
  عِ يْ  َجِ  َعَ َف َط ْص مُ ، جل

َ ْ
 هِ يْ لَ  جُهللا عَ َّ ،  َص امِ نَ جأل

 وَ   هِلِ َعَ وَ 
َ
َّ وَ  هِ ابِ حَ ْص أ   ْ�َ عِ ابِ ج

َ  .لَّم �َْاِليْماً سَ ، وَ انٍ اَ سْ إِ بِ   مْ هُ ل

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính 
dâng lên Allah, Đấng đã chuẩn bị sẵn cho những người bề 
tôi có đức tin của Ngài những ngôi vườn tuyệt đẹp nơi Thiên 
Đàng, một cõi sống vĩnh hằng với niềm hạnh phúc bất tận và 
sự sung sướng tuyệt đỉnh. 

Xin tạ ơn Ngài đã tạo ra cho những bề tôi ngoan đạo 
của Ngài trong Thiên Đàng mọi thứ tốt đẹp nhất và hoàn hảo 
nhất, những thứ chưa từng có trên thế gian này, những thứ 
chưa từng có cặp mắt nào nhìn thấy, chừa có đôi tai nào từng 
nghe qua và cũng chưa có một trái tim con người phàm tục 
nào từng nghĩ đến. 

Xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích 
thực nào ngoài Allah, Allah là Thượng Đế duy nhất không 
có đối tác ngang hàng, Ngài là Thượng Đế, Đấng Tối Cao và 
Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa với những thuộc tính hoàn mỹ, 
ưu việt và vô song, Đấng không có bất cứ thứ gì có thể so 
sánh được với Ngài, và Ngài là Đấng duy nhất đáng để cho 
con người, Jinn, các thiên thần cùng tất cả mọi vạn vật trong 
vũ trũ thờ phượng và qui phục. 
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Xin chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của 
Allah và cũng là người bề tôi của Ngài, Người là vị Nabi, vị 
Thiên sứ cuối cùng được Allah cử phái đến cho nhân loại, 
nhưng không phải đến với riêng một cộng đồng nào mà là 
đến với toàn thể nhân loại. Cầu xin Allah ban bằng an và 
phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người, các vị 
Sahabah của Người cùng tất cả những ai noi theo con đường 
tốt đẹp của họ cho đến Ngày Phục sinh ... 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Chúng ta hãy kính sợ Allah! Hãy nhanh bước lên 
trên con đường làm việc thiện tốt và ngoan đạo, hãy tích cực 
thi đua và phấn đấu trong việc tích lũy ân phước và công 
đức, bởi lẽ tuổi đời của chúng ta chỉ là những chuỗi ngày 
ngắn ngủi, những thời khắc trôi qua rất nhanh, chẳng mấy 
chốc tất cả chúng ta đều sẽ phải đối mặt với cái chết để trở 
về với cõi đời Sau. Do đó, những người sẽ tìm thấy hạnh 
phúc ở cuộc sống Đời sau sẽ là những ai biết tận dụng cơ hội 
tuổi đời của mình cho việc tuân lệnh và phục tùng Allah, còn 
những người sẽ phải chuốt lấy sự khổ ải và đày đọa ở Đời 
Sau là những ai đã hời hợt và vô tâm với thời gian của mình 
trên thế gian, họ chỉ biết dùng nó để lo toan cho đời sống thế 
tục ngắn ngủi mà quên đi cuộc sống trường tồn sau này. 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời kêu gọi đầy lòng 
thương xót của Allah: 

ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ﴿ ٍَّة َعۡرُضَها  َوَسارُِعٓوا ََ ۡۡ َو ُُ ِ ِّ ۡت ِمِر ّر َّ ِع
ُ
ُ ُُ ض

َ ۡۡ ُٰت َو� ََ ٰ ََ ّّ َ�
َّقَِ�  ُُ ۡۡ ِ َ١  َ�ُِ آءِ َو�ۡلَ�ِٰظ ّ ّّ آءِ َو�َ ّ ّّ َِ ِل �َ  �ۡلَغۡيَظ َو�ۡلَعا�َِ� �ّنَِِر َُِفُِقو
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نَِ�  ِّ ۡح ُُ ۡ َ� ُّ ِ ُُ  ُ ّّ ٓواْ  ١َعِر �اّاِ�و َو� ُُ ۡو َظَۡ
َ
ْ َ�ِٰحَشًة ُ َو�ّنَِِر إَِذا َ�َعُۡوا

واْ  ّ ِِ ُِ ۡۡ َ ُ َوَ ّّ ۡۡ َوَمر َفۡغفُِر �ّنبُوَإ إِّ  � بُوِِّه ََۡغَفُرواْ ِنُ َ ََۡۡس ّّ ۡۡ َذَاُرواْ � ُه َّ بُف
َ
ُ

 ٰ َ�َ َِ و ُُ ۡۡ َفۡعَۡ ْ وَُه ٞ  ١ َما َ�َعُۡوا ُُُهۡ ّمۡغفَِرة ٓ ا ََ ََ  ََ ِ ِ � َٓ ْو
ُ
ٰتٞ ِمِر  ُ َّ ََ ۡۡ َو ِِه ِّ  ّر

 َۡ بَۡ�ُٰر َ�ِٰ�َِِر �ِيَهاۚ َوبِۡع
َ ۡۡ َُِِۡ� َ�ۡرِي ِمر َ�ََِۡها � ُر �ۡلَ�ٰ َۡ

َ
: سورة هل عمرجن[ ﴾١ُ

١٣٦ - ١٣٣[. 

Các ngươi hãy mau mau chạy đến bên sự tha thứ và 
lòng bao dung của Thượng Đế các ngươi và các ngươi 
hãy mau mau chạy đến nơi Thiên Đàng, nơi mà khoảng 
rộng của nó bao la như các tầng trời và trái đất, một 
phần thưởng được chuẩn bị sẵn cho những người ngoan 
đạo. (Đó là) những người tiêu dùng tài sản của mình cho 
chính nghĩa của Allah lúc giàu cũng như lúc nghèo, đồng 
thời biết kiềm hãm bản thân trước cơn giận và luôn có 
tấm lòng lượng thứ cho người khác. Quả thật, Allah yêu 
thương những người làm tốt. Và (những người ngoan 
đạo) là những ai khi đã phạm một điều sai trái hoặc bất 
công với chính bản thân mình rồi biết tưởng nhớ đến 
Allah và cầu xin Ngài tha tội và họ không tái phạm điều 
sai trái nữa; và (họ luốn biết rằng) không ai có quyền 
năng tha thứ tội lỗi ngoài Allah duy nhất. Những người 
đó là những người sẽ được ban thưởng, họ sẽ được 
Thượng Đế của họ tha thứ và ban cho họ những ngôi 
vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy. 
Họ sẽ sống trong đó đời đời và mãi mãi. Đó là một phần 
thưởng vĩ đại và tốt đẹp nhất dành cho những người làm 
tốt. Ali-Imran: 133 – 136 (Chương 3). 
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Quí đạo hữu thân mến, 

Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Thượng Đế mà 
mau mau nhanh chân phấn đấu để được đến với Thiên Đàng 
của Ngài, nơi mà Ngài đã chuẩn bị mọi thứ trong đó vô cùng 
tuyệt hảo, những thứ mà chưa có cặp mắt nào từng nhìn 
thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe và cũng chưa có một trái 
tim con người phàm tục nào từng hình dung đến. 

Kinh Qur’an và lời di huấn của Nabi Mohammad  
có mách bảo một số thông tin sơ bộ về Thiên Đàng với nội 
dung như sau: 

Thiên Đàng có cả thảy tám cánh cổng, có cổng chỉ 
dành cho những người chăm dâng lễ nguyện Salah, có cổng 
chỉ dành cho những người Sadaqah, và trong đó đặc biệt có 
một cổng chỉ dành riêng cho những người ngoan đạo ngoài 
việc hoàn tất nhịn chay bắt buộc thì họ thường hay nhịn chay 
Sunnah và nó được gọi là cổng Arroyyan. 

Thiên Đàng gồm một trăm tầng, mỗi tầng cách nhau 
rộng bằng trời và đất, tầng cao nhất là Firdaus, bên trên nó là 
Ngai vương của Allah. Firdaus chính là nơi bắt nguồn chảy 
của những dòng sông nơi Thiên Đàng. Trong Thiên Đàng có 
bốn loại dòng sông như Allah đã phán: 

بَۡ�ٰٞر ِمِر ّلَ�ٖ ﴿
َ
ِ َءاِسٖر َوَ ۡۡ ََ بَۡ�ٰٞر ِمِر ّمآٍء 

َ
� �ِيَهآ َ َِ َُّقو ُُ ۡ َ� ََ َّةِ �ّلِو وُِع َ ّۡ � ُۡ ّمَٱ
ةٖ  ۡرٖ ّنّ

َۡ بَۡ�ٰٞر ِمِۡر 
َ
و َوَ ۥُ ُُ ۡ َعۡع ّۡ َََغ ۡۡ َف � ّل ٖۡ ّمَصِ�ٗ َّ بَۡ�ٰٞر ِمِۡر َع

َ
ٰرَِِّ� َوَ ّّ  سورة ﴾ِلِۡ

 )١٥:  مم 

Hình ảnh Thiên Đàng được hứa hẹn dành cho những 
người ngoan đạo và đức hạnh là nơi mà trong đó có các 
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dòng sông nước ngọt không hôi tanh, các dòng sông sửa 
không thay đổi mùi vị, các dòng sông rượu thơm ngon 
tuyệt hảo dành cho người thích uống và các dòng sông 
mật ong tinh khiết. Muhammad: 15 (Chương 47). 

 Những dòng sông rượu trong Thiên Đàng sẽ không 
giống như các loại rượu trên cõi trần tục này, nó chỉ làm 
người uống sảng khoái và thích thú chứ không say xỉn cũng 
không gây nhức đầu.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ َِ ََۡها َوَ  ُِ�ُِۡو �َ َِ ُعو َّ  )١٩: سورة جلوجقعة(  ﴾ ١ّ  َُِص

Họ sẽ không bị nhức đầu do uống nó cũng sẽ không 
choáng váng. Al-Waqi’ah: 19 (Chương 56). 

 Trong Thiên Đàng có đủ loại trái cây và đủ loại 
thức ăn, thức uống làm cư dân của nó yêu thích tha hồ chọn 
lựa. 

Những ngôi nhà trong Thiên Đàng được làm từ 
những viên gạch bằng vàng và bạc xen kẻ nhau với chất tạo 
dính mang mùi thơm xạ hương, mặt đất nơi Thiên Đàng có 
màu vàng nghệ tây, sỏi đá trong đó là những viên ngọc trai 
và những viên hồng ngọc lóng lánh, những chiếc lều trong 
Thiên Đàng được làm bằng một viên ngọc trai độc nhất với 
đường kính sáu mươi dặm, trong Thiên Đàng còn có một cái 
cây vô cùng cao to, nó cao to đến nổi một người đi bằng một 
vật cưởi siêu tốc mất cả trăm năm mà vẫn chưa qua khỏi 
tàng cây của nó.  

Những cư dân trong Thiên Đàng đều đồng trang lứa 
với nhau và sẽ không bi lão hóa. Mỗi người đàn ông trong 
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Thiên Đàng ngoài người vợ của mình ra thì y được ban thêm 
hai nàng trinh nữ tuyệt đẹp làm bạn tình, những nàng trinh 
nữ này có đôi mắt to trữ tình thất quyến rũ. Tuy nhiên, 
những người phụ nữ không cần phải lo lắng về điều này vì 
các nàng trinh nữ tuyệt đẹp kia vẫn còn thua kém xa sắc đẹp 
của họ nếu như họ được vào nơi Thiên Đàng, hơn nữa Allah 
sẽ làm mất đi lòng ghen tị, và trong mắt người đàn ông lúc 
bấy giờ vợ của y luôn là người đẹp nhất và y chỉ yêu thương 
nàng nhất. Phụ nữ trong Thiên Đàng có những bộ ngực luôn 
căng tròn và mãi mãi trinh tiết, đây là hồng ân mà Allah ban 
thưởng cho những người ngoan đạo để họ hưởng thụ khoái 
lạc một cách tuyệt đối.  

Trong Thiên Đàng, con người không cần phải làm 
lụng hay lao động vất vả nhọc nhằn mà chỉ có sự vui chơi và 
hưởng thụ. 

Và đặc biệt con người trong Thiên Đàng không còn 
cần đến nhà vệ sinh vì họ sẽ không cần đi tiểu hay đại tiện 
nữa và họ cũng không có sự khạc nhổ bẩn thỉu như trên thế 
gian mà sự bài tiết của cơ thể họ sẽ là những giọt mồ hôi 
mang hương thơm của xạ hương tuyệt dịu, ....  

Trong một Hadith Sahih do Muslim ghi lại, Nabi  
nói: 

َّنَة نَاَدى ُمنَادٍ ((
ْ
  مْ �ُ ّن لَ إِ : إَِذج َدَللُْوج جل

َ
  �َاْ َال تَِصّحوج فَ  نْ أ

َ
ّن �ِ  جً، وَ بَ َقُموج أ

  مْ �ُ لَ 
َ
ْيُوج فَ  نْ أ

َ
 وْ تُ وْ مُ  �َ َال ت

َ
  مْ �ُ ّن لَ �ِ  جً، وَ بَ ج أ

َ
ّبوج فَ  نْ أ ِِ

َ  َال �
َ
ّن �ِ  جً، وَ بَ  َ�ْهَرُموج أ

  مْ �ُ لَ 
َ
 َال َ�نَْعُموج فَ  نْ أ

َ
ُسوج أ

َ
 )) جً بَ  َ�بْأ

“Sau khi đã vào Thiên Đàng, sẽ có tiếng phán bảo cư dân 
nơi đó: Quả thật các ngươi sẽ mãi mãi khỏe mạnh không 
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bao giờ bệnh tật, các ngươi sẽ mãi hằng sống không bao 
giờ chết, các ngươi sẽ mãi tươi trẻ không bao giờ bị lão 
háo và các ngươi sẽ mãi mãi được hạnh phúc không bao 
giờ khổ đau!”. 

Trong một Hadith Sahih khác, Nabi  nói về ân 
phúc vĩ đại mà Allah dành cho những người trong Thiên 
Đàng, Người nói: 

َّنةِ : اِدْ�ُهُم جهللاُ نَ �ُ ((
ْ
ْهَ  جل

َ
ََ  :َ�يَُقولُونَ  ،اَا أ ُ ِف اََ اْ ْْ َ

ْ
ََ َوجْ ََ َرّننَا وََسْعَ اْ ّيْ

َ
. ي

َا َال  :َ�يَُقولُونَ  ؟َ�يَُقوُل َهْ  رَِضيتُمْ 
َ
ْ�َطيْتَنَا َما لَْم ُ�ْعِط َوَما ل

َ
ِّ َوقَْ  أ ََ اَا َر نَْر

 ََ ِق
ْ
َسً ج ِمْن َلل

َ
ََ . أ ِ فَْضَ  ِمْن َذل

َ
ْعِطيُ�ْم أ

ُ
َال أ
َ
ّى  :َ�يَُقولُونَ  ؟َ�يَُقوُل أ

َ
ِّ َوأ اَا َر

 ََ ِ فَْضُ  ِمْن َذل
َ
ٍء أ ْسَخُط َعلَيُْ�ْم  :َ�يَُقوُل  ،َشْ

َ
ِسّ  َعلَيُْ�ْم رِْضَوجِ� فََال أ

ُ
أ

بًَ ج
َ
 ))َ�ْعَ ُ  أ

“Allah gọi những người nơi Thiên Đàng: Này hỡi cư dân 
nơi Thiên Đàng! Họ đáp: Thưa Thượng Đế, bầy tôi xin 
nghe và vâng lệnh Ngài. Allah nói: Các ngươi có hài lòng 
không? Họ đáp: Thưa Thượng Đế, làm sao bầy tôi không 
hài lòng cho được khi Ngài đã ban cho bầy tôi những thứ 
mà Ngài chưa từng cho một ai khác trong tạo vật của 
Ngài. Allah phán: Vậy các ngươi có muốn TA ban cho 
các ngươi điều tốt đẹp hơn thế nữa không? Họ nói: 
ThưaThượng Đế, còn có điều gì tốt đẹp hơn thế nữa chứ! 
Allah phán: 

بًَ ج((
َ
ْسَخُط َعلَيُْ�ْم َ�ْعَ ُ  أ

َ
ِسّ  َعلَيُْ�ْم رِْضَوجِ� فََال أ

ُ
 ))أ
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Các ngươi sẽ được sự hài lòng của TA và TA sẽ không 
bao giờ giận dữ với các ngươi nữa!” Hadith do Al-Bukhari 
và Muslim ghi lại. 

Quí đạo hữu thân mến, 

Nói đến Thiên Đàng thì con người chúng ta hiện tại 
trên thế gian này không thể hình dung hết sự hạnh phúc bất 
tận và niềm vui sướng vô bờ của nó vì Allah đã che giấu nó 
như Ngài phán: 

ُۡ َ�ۡفٞس ﴿ ۡ�ُ�ٖ  ََۡ� َ�ۡعَۡ
َ
ُُّرةِ ُ ِ�َ ََُهۡ ِمِر  ۡۡ

ُ
َِ  ّمآ ُ ُۡو َُ ْ َفۡع ا َ�بُوا َُ ِ ۢ ب آَء ََ سورة ( ﴾ ١ ََ

 )١٧: جلاج ة

Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã 
được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những 
việc làm thiện tốt mà họ đã làm. Al-Sajdah: 17 (Chương 
32). 

Một điều chắc chắn rằng, đối với những ai được vào 
Thiên Đàng của Allah thì những sung sướng, những hưởng 
thụ trên thế gian trước kia được cho là tốt nhất, hoàn hảo 
nhất cũng chỉ là sự bần hàn và hèn mọn nhất so với những gì 
mà họ được Allah ban bố ơ nơi Thiên Đàng này!!!. 

﴿ ََ ۡۡ َو ُُ ِ ِّ  إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ِمِر ّر
ْ ُِ َسابُِقٓوا ض

َ ۡۡ آءِ َو� َُ ّّ َ� ُِ ٍَّة َعۡرُضَها َاَعۡر

ُ ُذو  ّّ ۚ َو� �ِيۥِ َمر َََشآُء ۡۡ ُِ ِ ّّ � ُۡ ََ َۡۡل ِ َٰ َٰ ِ َورُُسِۡۥِۚ   ّّ ْ بَِ َُوا ۡت َِّيَِِر َءاَم َّ ِع
ُ
ُ

 ِۡ ِۡ �ۡلَعِظي  ]٢١: سورة جل ا [ ﴾٢�ۡلَفۡل

Hãy thi đua nhau tìm đến sự tha thứ và lòng bao dung 
của Thượng Đế các ngươi, hãy thi đua nhau tìm đến 
Thiên Đàng của Ngài, nơi rộng bao la như trời và đất, 
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một phần thưởng được chuẩn bị dành cho những người 
có đức tin nơi Allah và Thiên sứ của Ngài. Đó là thiên lộc 
và ân phúc mà Allah sẽ ban cho ai Ngài muốn, và Ngài là 
chủ nhân của thiên lộc vĩ đại. Al-Hadid: 27 (Chương 57). 

َعِظيِْم، َوَ�َفَعـِ� َو�ِاَـاُ�ْم بَِمـا ِ�يْـِه ِمـَن 
ْ
ُقْرهِن جل

ْ
ِِ َولَُ�ْم ِف جل بارََ  جُهللا 

 ِِ ْستَْغِفُر جَهللا 
َ
ج َوأ ََ ِِ َه ْو

قُْوُل قَ
َ
يِْم، أ ِِ َ

ْ
ْكِر جل َّ ّفـِة جلُْمْاـِلِمْ�َ  جتاَاِت َوج ََ َولَُ�ـْم َوِل

َغُفوُر جلّرِسيْمُ 
ْ
اْستَْغِفُروُ  إِنُّه ُهَو جل

ّ َذنٍْب فَ ُّ  .                            ِمْن 
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Phần II 

َْمُ ُ  َو�َْاتَِعيْنُُه َو�َْاتَْغِفُر ُ  إِّن جلَْمُ  ِ�ِ 
َ
�،  ُ َُ ْوِر َوَ�ُعوُْذ بِاِهللا ِمْن 

ْ�َماِلَا
َ
ْ�ُفِانَا َوِمْن َسىََّاِت أ

َ
ُ  ،أ

َ
َو َمْن اُْضِلْ  فََال  ،َمْن َ�ْهِ  جُهللا فََال ُمِضّ  ل

 ُ
َ
  ْشَه ُ أَ وَ  .َهاِدَي ل

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  ج إِلَ

ّ
ّن ُمَّمً ج َ�بُْ  ُ  هللاُ إِال

َ
ْشَهُ  أ

َ
ُ َوأ
َ
ََ ل � ِ

ََ  
َ
وَْسَ ُ  ال

 ُ
ُ
 َورَُسول

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 và xin chứng nhận 
Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của Ngài,  

Quí đồng đạo thân hữu! 

Nói đến cuộc sống hưởng thụ nơi Thiên Đàng thì 
chúng ta không sao kể hết được những gì tốt đẹp mà Allah 
ban cho cư dân nơi đó, và nếu có kể ra hết đi chăng nữa thì 
con người chúng ta cũng không thể nào cảm nhận được hết 
sự phồn hoa cực lạc của nơi đó. 

Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung nó qua lời 
phán ngắn gọn của Allah: 

ا ﴿ ًۡ ا َوُمۡٗۡ� َابِ ُٗ َِۡت بَعِي
َ
ّۡ َرَ ََ َِۡت 

َ
 ]٢٠: سورة جإل�اان[ ﴾٢ذَذا َرَ
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Và khi nhìn, Ngươi sẽ thấy nơi đó niềm hạnh phúc bất 
tận và một vương quốc vô cùng vĩ đại. Al-Insan: 20 
(Chương 76). 

Subhanallah, khi chúng ta nhìn thấy Thiên Đàng thì 
chúng ta chỉ sẽ thấy sự bất tận của niềm hạnh phúc và vui 
sướng, và chúng ta chỉ có thể nói rằng nó chính là một 
vương quốc vô cùng vĩ đại chưa từng có trên thế gian!. 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Vậy chúng ta còn chừng chờ gì nữa mà không mau 
mau quay về với Allah để được Ngài thương xót thu nhận 
chúng ta vào Thiên Đàng của Ngài. 

Tại sao chúng ta lại từ chối lời mời gọi của Ngài khi 
Ngài phán bảo: 

َّةٍ  ارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ وَسَ ﴿ ََ ۡۡ َو ُُ ِ ِّ  ]١٣٣: سورة هل عمرن[ ﴾ِمِر ّر

Các ngươi hay mau mau nhanh chân tìm đến sự tha thứ 
và lòng bao dung của Thượng Đế các ngươi, các ngươi 
hãy mau mau nhanh chân tìm đến Thiên Đàng của 
Ngài. Al-Hadid: 27 (Chương 57). 

Quí đồng đạo thân mến, 

Chúng ta đừng chờ đợi nữa, hãy mau quay đầu sám 
hối với Allah, hãy mau tỉnh ngộ và làm lại từ đầu khi chúng 
ta vẫn còn cơ hội. Bởi Allah luôn mở rộng vòng tay thương 
xót và nhân từ của Ngài cho những ai biết quay đầu trở về 
với Ngài. 
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﴿ ۡۡ ُُ ِفَِر َعَ َُ ُِ ِ
َ
ُ ۡۡ ُُ ّّ ٰ َر ََ ا َع ًً َّٗة بُّصو ِ وَۡو ّّ ْ إَِ� � ُّٓوا ْ وُو َُوا ّفَها �ّنَِِر َءاَم

َ
ه ��َ
ٰتٖ  َٔ َسِ�ِ  َّ ََ  ۡۡ ُُ َۡ ِۡ َۡ ُُ ۡۡ َو ُُ ِ  ]٨: سورة جَحر�م [ ﴾او

Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chân thành 
quay đầu sám hối với Allah, mong rằng Thượng Đế của 
các ngươi sẽ xóa mọi tội lỗi cho các ngươi và sẽ thu nhận 
các ngươi vào Thiên Đàng. Al- Tahreem: 8 (Chương 66). 

 

ْعَ جَء  مّ ـجللّهُ 
َ
َِِ� وََدّمْر أ ِ

ْْ َْ  َوجلُْم ّْ ِذّل جل
َ
ِّ جإلِْسَالَم َوجلُْمْاِلِمْ�َ َوأ ِع

َ
أ

 ِّ  اِْن ج

ّلرْ  اـَومَ  نَا،قَّ مْ  اـمَ  نَارْ ـجْغفِ  مّ ـجللّهُ 
َ
سْ  اـَومَ  نَا،أ

َ
ْعلَنْ  اـَومَ  نَا،َررْ ـأ

َ
 اـَومَ  نَا،أ

سْ 
َ
نَْت  اـَومَ  نَا،َر�ْ ـأ

َ
ْعلَ  أ

َ
نَْت  ا،ِمنّ  بِهِ  مُ ـأ

َ
نَْت  ّ مُ ـجلُْمقَ  أ

َ
هَ  الَ  ،رُ ـََلّ ـجلْمُ  َوأ ـٰ نَْت  إِالّ  إِلَ

َ
 .أ

ِ إهها من قول وعم  ونعوذ بَ من جلار جلنة وما قرّ ج� إنا �األَ 
ج� تب علينا وجغفر لا وجرننا إنَ أنت جَوجِ  .وما قِر إهها من قول وعم 

 .جلغفور جلرسيم 

ََةٗ ﴿ َّ ًَ ۡ�َيا  ُّ ََا ِل � ِ ٓ َءاو ََا ّّ ََةٗ  َر َّ ًَ  ِ َرة ِۡ اَإ �اّارِ  َوِ� �� ََ ََا َع ِ        ﴾٢َوُ

َعالَِمْ�َ  َوهِلرُ 
ْ
ِّ جل َْمُ  ِهللا َر

ْ
ِن جل

َ
 َدْعَوجنَا أ

 

 


