Bốn Mươi Việc Làm Chắc Chắn
Được Vào Thiên Đàng
[ Tiếng Việt – Vietnamese – ] ﻓﻴتﻨﺎﻣﻴﺔ

Biên soạn:
Daru Al-Qasim
www.ktibat.com

Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim
Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2013 - 1434

ﻌﻮن ﻲﻓ اﻷﻋﻤﺎل اﻤﻟﻮﺟﺒﺔ ﺪﻟﺧﻮل اﺠﻟﻨﺔ
» ﺑﺎلﻠﻐﺔ اﻟﻔﻴتﻨﺎﻣﻴﺔ «

إﻋﺪاد
دار اﻟﻘﺎﺳﻢ – مﻮﻗﻊ الﻜﺘيﺒﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺮﻤﺟﺔ :أﺑﻮ ز�ﺘﻮن ﻋﺜﻤﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ
مﺮاﺟﻌﺔ :ﺑﻮ ﺣﺴﺎن �ﻤﺪ ز�ﻦ ﺑﻦ ﻋيﻰﺴ

2013 - 1434

Bốn mươi việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng . . .

$#" !

Nhân Danh Allah
Đấng Rất Mực Độ Lượng
Đấng Rất Mực Khoan Dung
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: أَﻣَّ ﺎ َ�ﻌ ُﺪ،َِّﺎت
ﻋُِ إﻰﻟَ د
َ� ًّﺪ
ِ ﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Đấng mà với ân huệ của Ngài đã hoàn thiện mọi sự tốt lành.
Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất, Ngài không
có đối tác ngang vai, và tôi xin chứng nhận rằng Muhammad
là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài, một vị được phái
đến kêu gọi nhân loại đi vào các ngôi vườn nơi Thiên Đàng.
Quả thật, cõi hạnh phúc vĩnh hằng mà Allah, Đấng
Tối Cao, đã chuẩn bị là nơi không thể đến chỉ bằng niềm hy
vọng và lòng ước muốn, là nơi không có một kẻ sai quấy và
lệch lạc nào có thể với tới được, mà nó là nơi chỉ dành cho
những người Muslim chuyên tâm thờ phượng Thượng Đế
của họ, không tổ hợp Shirk với Ngài bất cứ một điều gì, và
luôn noi theo đúng đường lối của Thiên sứ cao quý , một
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vị không hề có một khoảnh khắc nào ngừng nghỉ trong việc
kêu gọi nhân loại đến với sự hài lòng của Allah cũng như
đến với Thiên Đàng của Ngài.
Và không phải nghi ngờ gì nữa khi nói rằng việc
được vào Thiên Đàng là niềm mơ ước và lòng ham muốn
của tất cả nhân loại. Cũng chính vì vậy mà những người Do
Thái, những người Thiên Chúa giáo đã tự khẳng định một
cách quả quyết rằng họ thực sự sẽ là những cư dân nơi đó.
Allah phán về lời khẳng định viển vông của họ:

ْ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ ا و � ٰر ى ۗ ك م
ن ن
َّ
مَ �ََ هُودً أَۡ نَََٰ تِلَۡ أََا�ِيُهمۗ قل هاتوا
َّ�َِ ٱ�َۡن َة إ
ُ﴿ َالُواْ لَن يَدۡخ ل
ُ َ َ ُۡ
ُ � ۡم إِن ُك
َ ِ� ِنت ۡم َ� ٰد
[١١١ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ �
بر�ٰن
Và chúng bảo: “Chẳng có ai được vào Thiên Đàng ngoại
trừ những ai là người Do thái và Thiên chúa mà thôi”.
Đấy chẳng qua là điều mơ ước hảo huyền của chúng.
Ngươi (Muhammad) hãy bảo chúng: “Các người hãy
mang đến các cơ sở và bằng chứng để chứng tỏ lời nói
của các người là sự thật”. (Chương 2 – Albaqarah, câu
111).

Lời nói của họ đi ngược lại với những gì mà Thượng
Đế của chúng ta, Allah Tối Cao và Ân Phúc đã phán bảo,

ngược lại với những điều mà Nabi  của chúng ta đã mách
bảo rằng không ai được vào Thiên Đàng ngoại trừ những ai
phủ phục Allah và làm tốt theo mệnh lệnh của Ngài.

Quả thật, có không ít người thường nghĩ rằng chỉ

ّ

ُ ّ�ِ ” إِ�َ إthì sẽ được vào Thiên Đàng,
cần nói lời Tawhid “َ�ا
َ َ

chỉ cần lời Tawhid đó là đủ, thành ra họ cứ vô tư bỏ bê các
4

Bốn mươi việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng . . .

bổn phận tôn giáo, thản nhiên làm những chuyện trái đạo và
tội lỗi.
Đúng vậy, quả thật không có ai có quyền tra hỏi hay
thẩm vấn về hành động của Allah, Đấng Tối Cao, Ngài
muốn làm gì và làm như thế nào đều tùy ý của Ngài, không
ai có quyền can thiệp vào giữa Ngài và các bề tôi của Ngài,
Ngài muốn thu nhận ai vào Thiên Đàng, đày ai vào Hỏa
Ngục là quyền của Ngài.
Có thể nguyên nhân cho những người này là họ đã
nghe các Hadith và hiểu như thế. Họ hiểu rằng việc vào
Thiên Đàng là chỉ cần nói lời Tawhid thôi đã đủ, tiêu biểu
cho các Hadith đó là lời di huấn của Thiên sứ :

َ
َ َُّ َ َ اﺠﻟَْﻨ
.ﺔ « واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
» ﻦْ ﺎﻛَنَ آﺧِﺮُ ﻗَﻮْﻪ ِ ِﻟ  إِﻪﻟَ إِﻻَّ اﷲ ﺧﻞ
َ
ُ
“Ai mà lời nói cuối cùng của y là “ إِﻻَّ اﷲ
َ ” إِﻪﻟthì sẽ được
vào Thiên Đàng”. Tức lời nói cuối cùng trước khi chết.
(Tirmizhi).

Hoặc các Hadith với ý nghĩa rằng Allah đã thu nhận
một nhóm người vào Thiên Đàng mặc dù họ chưa từng làm
một điều ngoan đạo và thiện tốt nào cả.
Các Hadith đều xác thực, tuy nhiên cần phải hiểu rõ
tường tận nội dung ý nghĩa của chúng chứ không nên hiểu
đơn thuần trên câu chữ của chúng.
Quả thật, người nào mà lời nói cuối cùng của y trước
َ
ُ
َ ” إِﻪﻟthì đó là Allah đã ban
khi chết là lời Tawhdid “ إِﻻَّ اﷲ

cho y một kết cuộc tốt đẹp, có nghĩa là Ngài muốn cho y
điều tốt lành mặc dù khi còn sống trước đó y không phải như
5
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thế. Bởi lẽ, đây là hồng phúc của Allah, Ngài muốn cho ai
tùy ý Ngài. Và những người được Ngài phù hộ cho họ nói
được lời nói Tawhid này trước phút cuối đời là rất ít. Cầu
xin Allah, Đấng Tối Cao thương yêu và phù hộ cho chúng ta
được nói lời Tawhid này khi chết. Tương tự, những người
được Allah thu nhận vào Thiên Đàng trong khi họ chẳng làm
một điều ngoan đạo hay thiện tốt nào cả, những người đó
không phải là những người thờ đa thần mà họ là những
người của Tawhid giống như lời di huấn của Nabi
một Hadith:

 trong

ًَ َ ْ ُ ا
َ ِﻻَّ اﺘﻟَّﻮﺣ
ْ
.ﻴﺪ « واه أﻤﺣﺪ
» ل ْﻢ �ﻌ َﻤﻠ ْﻮ �َﻂُّإ
ِ

“Họ chưa làm một điều ngoan đạo và thiện tốt nào cả
ngoại trừ Tawhid” (Ahmad).
Do đó, sẽ không vào được Thiên Đàng ngoại trừ
những người của Tawhid, những người đã không Shirk với
Thượng Đế của họ bất cứ một điều gì. Quả thật, Allah đã
phán cho chúng ta biết rõ về điều đó trong Kinh sách của
Ngài, và Thiên sứ cao quý của Ngài cũng đã trình bày và
giảng giải cho chúng ta trong Sunnah của Người, rằng bắt
buộc phải vừa có đức tin Iman đồng thời phải vừa làm các
việc làm ngoan đạo và thiện tốt.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ص
ٰ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ
َ ﴿ َِّي
�ون
ِ � نَ ءامَنُواْ وَعَم لُِواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ أُوْ�َ �ِٓكَ أَ �َٰۡبُ ٱ�َۡنَّةِ� هم �ِيها
[٨٢ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٨
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Và những ai có đức tin và làm việc thiện tốt thì sẽ là
những người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó
đời đời. (Chương 2 – Albaqarah, 82).

 أٞ ۡ ُ َ ُ َ َٰ ُ َۡ َ َ
َ ُ ُ
َ
َ َ�﴿ َو َمن عَۡمَلۡ مِنَ ٱل
مِن َُوْ�َٰٓ�ِك يَ ۡدخلون
ّٰلِ�ٰتِ مِن ذك ٍر أو أن� وهو مؤ
َ َُ ُۡ ََ َ
ٗ ِون نَق
[١٢٤ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١ ��
�َۡنَّة و� �ظلم

Và người nào làm điều thiện tốt, dù là nam hay nữ, và là
một người có đức tin thì đó là những người sẽ được vào
Thiên Đàng, và họ sẽ không bị đối xử bất công mốt tí
nào. (Chương 4 – Annisa, câu 124).

َ
َۡ ٗ ُ
ِ
َ ﴿ َو
ّهُم مّنَ ٱ�َۡنَّةِ غ َرفا �رِي مِن
�َِّين مَنُواْ وَعَم لُِواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ �َُبَوِّ�َن
َۡ
ۡ ۚ �ِيها
َ �َ نِع َم أَ ۡج ُر ۡٱل
َ ِِين
َ �ٰ�َ �ت َِها ۡٱ�َنۡ َ� ُٰر
[٥٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٥ �ِٰمِل

Và những ai có đức tin và làm việc thiện tốt thì chắc
chắn sẽ được TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang
trong Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ
ở trong đó đời đời. Ân phúc thay cho phần thương đối
với những người làm việc (thiện tốt). (Chương 29 – AlAnkabut, câu 58).

َ
َ هِمۡ أُوْ�َٰٓ�ِك أ َ ۡص
ُ �
� َ َٓخۡبَتُو
ٱ�َِّين َء َام ُنوا ْ َعمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ وَأ
َ
ٰب
ِّ َٰ ر
َّ﴿ ن
�ِاْ إ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ
[٢٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻫﻮد٢ �ون
ِ � �َۡنَّةِ� هم �ِيها

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện tốt và hạ
mình phủ phục trước Allah thì sẽ là những người bạn
của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó đời đời. (Chương
11 – Hud, câu 23).
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َٰ
َ
� ََِٓةُ طَ ِيِّ�َ �َقُولُون
ُ َٰ وَفَّٮ
َ عَلَيۡ�ُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱ�َۡنَّة
بِما
ٌ سََٰم
﴿ ِينَ � تَ هُم ٱلۡمَ� � ك
ب
َ ُ َ ُ ُ
[٣٢ : ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ٣ نت ۡم � ۡع َملون
ك
Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng
tốt sạch, các Thiên thần chúc họ: “Mong quí vị được
bằng an. Xin mời quí vị bước vào Thiên Đàng do những
việc làm (thiện tốt) mà quí vị đã từng làm (trên thế
gian)”. (Chương 16 – Annahl, câu 32).

ٰ
َ َ ۡ َ َ
َ َ
َ َ﴿ ِ�َّ َمن ت
اب َو َء َام َن َو َعمِل �ٰلِ ٗحفَأُوْ�َ �ِٓكَ يَدۡخُلُونَ ٱ�َۡنَّة َو� ُ�ظل ُمون
ٗۡ َ
[٦٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة مﺮ�ﻢ٦ ش�ٔا

Ngoại trừ những ai biết hối cải và có đức tin và làm việc
thiện tốt. Họ là những người sẽ đi vào Thiên Đàng và sẽ
không bị đối xử thiệt thòi mốt tì nào. (Chương 19 –
Maryam, câu 60).

َ َ َ ا وَعۡدَهُ َ َ َا ٱ�َۡ�ض
الُو
ََ
ُ
وۡرَ�ن َ نَتب َوّأُ مِنَ ٱ�َۡنَّةِ َح ۡيث
ۥوَأ
﴿ اْ ٱ�َۡمۡدُ �َِِّ ٱ�َِّي صَد�ن
ََ
ۡ َآء ف
َ �َ نِع َم أ َ ۡج ُر ۡٱل
[٧٤ : ﴾ ]ﺳﻮرة زمﺮ٧ �ِٰمِل
ۖ ُ �ش

Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng
lên Allah, Đấng đã giữ đúng lời hứa của Ngài với chúng
tôi và cho chúng tôi thừa hưởng đất đai này. Chúng tôi
có thể ở trong Thiên Đàng bất cứ nơi nào chúng tôi
muốn. Phúc thay cho phần thường đối với những người
làm việc (thiện tốt)!”. (Chương 39 – Azzumar, câu 74).

َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ۡ ُ ِٓ َّتِلۡكَ ٱ�َۡن َّةُ ٱل
[٧٢ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٧ نت ۡم � ۡع َملون
� أورِ�تموها بِما ك
﴿
8

Bốn mươi việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng . . .

Đấy là Thiên Đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì
những việc thiện tốt mà các ngươi đã từng làm (trên thế
gian). (Chương 43 – Az-Zukhruf, câu 72).

ٗ َ َ َ
َ َ ۡ ُ ُ َّلۡكَ ٱ�َۡن َّةُ ٱل
[٦٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة مﺮ�ﻢ٦ عِبادِنا َمن �ن تقِيّا
ِ� نورِث مِن
﴿

Đấy là Thiên Đàng mà TA sẽ ban cho những người ngay
chính trong số bề tôi của TA thừa hưởng. (Chương 19 –
Maryam, câu 63).

ص
ْ ُ َ َ َۢ َ َ َ َ ٰ َ
ٰ
َ ُ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ بِما �نوا َ� ۡع َملون
﴿وْ�َ �ِٓكَ أَ �َٰۡبُ ٱ�َۡنَّةِ ��ِِين �ِيها جزآء
[١٤ :اﻷﺣﻘﺎف

Họ sẽ là những người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ sống
trong đó đời đời, một phần thưởng về những điều (thiện,
ngoan đạo) mà họ đã từng làm (trên thế gian). (Chương
46 – Al-Ahqaf, câu 14).
Trên đây là một chùm những câu Kinh trình bày rất
rõ ràng rằng việc đi vào Thiên Đàng là phải bằng đức tin
Iman và làm việc thiện tốt, tương tự, các Hadith của Thiên

sứ  được đề cập đến trong quyển sách nhỏ này cũng là
những bằng chứng rất rõ ràng rằng có những việc làm thiện
tốt chắc chắn được vào Thiên Đàng.

Người Muslim quan tâm đến việc cứu rỗi bản thân
cũng như yêu thích làm hài lòng Allah thì y phải cố gắng
thực hiện những việc làm này và truyền tải lại cho các đồng
đạo Muslim khác, hy vọng rằng Allah sẽ thương xót cho tất
cả chúng ta và thu nhận chúng ta vào Thiên Đàng của Ngài
và cứu chúng ta khỏi hình phạt của Hỏa Ngục.
9
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Quả thật, Allah Đấng Tối Cao đã khẳng định rằng
việc xấu và việc tốt không thể nào ngang bằng nhau được,
Ngài phán:

�َٱ
ُ
َ َِّبُ وَلوۡ أَعۡج
َّ
ُب َك كَ�ۡ ة
َ
َ�َّقُواْ ٱ
﴿ قل �َسۡتَوِي ٱ�َۡبِيثُ وَٱلطَّي
َ ٱ�َۡبِيثِ�  ف
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َّٰأ وْ�  ٱ�َۡلۡ� ٰبِ لَعَل
[١٠٠ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة١ لِحون
�م �ف
َ ِ ُٓ

Hãy bảo họ: “Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá
trị ngang nhau, dẫu rằng vô số vật bẩn thỉu làm cho
ngươi trầm trồ; bởi thế, hãy sợ Allah hỡi những ai thông
hiểu, may ra các ngươi có thể thành đạt”. (Chương 5 –
Al-Ma-idah, câu 100).

َّ� ۚ ٗ َ َ َ
َ ٗ ۡ ُ َ َ َ ََ
َ
[١٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺴﺠﺪة١ مِنا ك َمن �ن فاسِق � َ ۡس َت ُوۥن
﴿ أ�من �ن مؤ

Một người có đức tin có giống với một kẻ bất tuân hay
không? Chắc chắn là không ngang bằng nhau. (Chương
32 – As-Sajdah, câu 18).

َ صۡ�َٰبُ ٱ�َۡن ص
َ
َ ٓ َۡ ُ
َّةِ� أَ �َٰۡبُ ٱ�َۡنَّةِ ه ُم ٱلفا� ِ ُزون
﴿ � سۡتَوِيٓ أَصۡ�َٰبُ ٱ�َّارِ وَأ
[٢٠ :﴾ ]رة اﺤﻟﺮﺸ٢

Những người bạn của Hỏa Ngục và những người bạn
của Thiên Đàng không ngang bằng nhau. Những người
bạn của Thiên Đàng sẽ là những người thành đạt và
thắng lợi. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 20).
Người Muslim phải nên biết rằng việc làm tốt nhất
và đưa người bề tôi đến gần với Thượng Đế của y nhất là y
thờ phượng một mình Ngài duy nhất được gọi là Tawhid,
không tổ hợp (Shirk) với Ngài bất cứ một điều gì. Tawhid và
10
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không Shirk là đầu não của các việc làm ngoan đạo và thiện
tốt, và cũng là đầu não của các việc làm đầy ân phước dẫn
lối vào Thiên Đàng.
 Đọc Qur’an và chấp hành theo những gì được phán
truyền trong đó: tuân thủ theo mệnh lệnh và chấm dứt những
điều cấm, cũng là lý do được vào Thiên Đàng và được cứu
rỗi khỏi Hỏa Ngục.
 Các lời tụng niệm cũng thế, cũng là một trong những
điều chắc chắn được vào Thiên Đàng. Theo các Hadith xác
َ َ ْ ُ
thực cho biết rằng mỗi một lần Tasbeeh (nói “ﺤﺎن  اﷲ
”ﺳﺒ
“Subha-nolloh – “Vinh quang thay Allah!”), hoặc Tahleel
َ
ُ
(nói “ إِﻻَّ اﷲ
َ ” إِﻪﻟ- “La-ila-ha-illolloh” – “Không có Thượng
Đế đích thực nào khác ngoài Allah”), hoặc Tahmeed (nói
ُ ْ ْ َﺤ
“�
ِ ِ  ” ﻟَﻤﺪ- “Alhamdulillah” – “Mọi lời ca tụng kính dâng
ُ َ ْ“ – ”ﷲُ أَ� ﺮOllo-hu-akbar” –
Allah”), hoặc Takbeer (nói “ﺒ
“Allah vĩ đại nhất!”) là mỗi lần gieo trồng một cái cây trong
Thiên Đàng.

 Lấy nước Wudu, dâng lễ nguyện Salah cũng là lý do
chắc chắc được vào Thiên Đàng. Người nào dâng lễ nguyện
Salah mỗi ngày 12 Rak’at Sunnah (khuyến khích) trước và
sau các lễ nguyện Salah Fardu (bắt buộc) được gọi Sunnah
Rawa-tib thì Allah sẽ xây cho y một ngôi nhà trong Thiên
Đàng.
 Nhiều Sujud (nghi thức cúi đầu quỳ lạy trong Salah)
cũng là lý do được ở cùng với Nabi
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 đã cho biết điều đó khi một vị Sahabah đã xin
được ở cùng với Người trong Thiên Đàng, Người  nói:

Người

ََ ﻰ
ﺜ
ُ ُّﺮْ الﺴ
.ﺠﻮ ِد « رواه مﺴﻠﻢ
 ِ» ِ�ِّ ﻠﻋَﻔْﺴِﻚَ ﺑِ�َ َة

“Ngươi hãy giúp bản thân ngươi bằng cách là hãy Sujud
thật nhiều.” (Muslim).
 Sadaqah (bố thí) và nhịn chay cũng là những việc
làm chắc chắn được vào Thiên Đàng. Người nào thuộc
những người thường Sadaqah thì sẽ vào Thiên Đàng từ cánh
cửa Sadaqah, và người nào thuộc những người thường xuyên
nhịn chay thì sẽ vào Thiên Đàng từ cánh cửa Arroyyan.
 Riêng đối với Hajj (hành hương), người nào đi làm
Hajj mà không phạm vào những điều dâm ô, tội lỗi thì phần
thưởng xứng đáng dành cho y chỉ có Thiên Đàng.
 Jihad (chiến đấu cho chính nghĩa của Allah), ai Jihad
cho con đường chính nghĩa của Allah với cái tâm chân thành
muốn giơ cao lời phán của Allah thì chắc chắn Thiên Đàng
được đảm bảo cho y khi y chết.
 Phẩm chất đạo đức tốt, nhân từ, vị tha .. tất cả đều là
những lý do được vào Thiên Đàng.
 Bảo hộ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, có tấm lòng
thương xót mọi người, ngay cả đối với loài vật là lý do được
vào Thiên Đàng.
 Một người cho con chó uống nước, Allah tri ân
người đó và thu nhận y vào Thiên Đàng.
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 Người nào loại bỏ những trở ngại trên lối đi của
những người Muslim để họ không bị gây hại là lý do được
vào Thiên Đàng.
 Hiếu thảo với cha mẹ, đây là việc làm thiện tốt nhất
mang lại ân phước to lớn. Bởi lẽ, cha (mẹ) là cánh cửa trung
tâm của các cánh cửa nơi Thiên Đàng, và Thiên Đàng ở phía
dưới bàn chân của các bà mẹ.
 Thăm viếng người bệnh, thăm viếng anh em bà con
ruột thịt hoặc không phải ruột thịt mục đích chỉ vì muốn ân
phước từ Allah chứ không muốn gì khác từ lợi ích trần gian
thì Allah sẽ hài lòng và thu nhận vào Thiên Đàng.
 Kiên nhẫn chịu đựng với những tai họa, hài lòng với
số mệnh đã định thì phần thưởng không gì khác hơn Thiên
Đàng. Ai có con qua đời nhưng biết kiên nhẫn chịu đựng với
nỗi đau mất con bằng niềm hy vọng và ca tụng Thượng Đế
của y thì Ngài sẽ xây cho y một ngôi nhà trong Thiên Đàng,
được gọi là ngôi nhà của sự ca tụng.
 Ai mất đi ánh sáng, không thể nhìn thấy nhưng vẫn
luôn kiên nhẫn chịu đựng với mất mát đó bằng niềm hy vọng
ân phước nơi Allah thì Ngài sẽ hài lòng và thu nhận y vào
Thiên Đàng, Ngài sẽ đổi lại cho y một ân huệ khác tốt đẹp
hơn những gì mà y đã mất mát.
Quả thật những điều là nguyên nhân chắc chắn làm
cho người bề tôi được vào Thiên Đàng thì có rất nhiều
không sao liệt kê ra hết. Tuy nhiên, với mục đích muốn các
tín đồ Muslim chúng ta có những việc làm ngoan đạo và
thiện tốt cụ thể hơn, chúng tôi xin liệt kê ra bốn mươi việc
làm cơ bản sẽ là những lý do được vào Thiên Đàng, hy vọng
rằng chúng ta sẽ có được những tiêu chuẩn cơ sở để thực
13
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hành, mong rằng Thượng Đế của chúng ta thương yêu chúng
ta, phù hộ chúng ta được cùng hội cùng thuyện với những
người bề tôi ngoan đạo của Ngài.
Cầu xin Allah thương xót và ban nhiều ân phúc cho
chúng ta, xin Ngài đừng ngăn cản chúng ta trên con đường
làm việc thiện tốt, xin Ngài hãy phù hộ cho chúng ta có được
kết cuộc tốt đẹp và an lành.
Sau đây là bốn mươi Hadith chỉ dạy bốn mươi
việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng:
1. Ông Jabir bin Abdullah

 thuật lại: Có một người

, y nói: Thưa Thiên sứ của Allah!
Hai điều bắt buộc là gì? Người  nói:

đàn ông đến gặp Nabi

َ َ َ
َ
َ ًيْﺌ
ُ ْ ﺎ دَﺧ َﻞ اﺠﻟَْﻨَّ َﺔ َﻣَﻦْ ﻣَﺎتَ �ُ ﺮ
ُ ْ » َﻣْ ﻣَﺎتَ ﻻَ �ُ ﺮ
ﷲ ﺷي ْﺌًﺎ دﺧﻞ
ﷲ
ِ ﺸك ﺑِﺎ
ِ ﺸك ﺑِﺎ
ِ
ِ
َ َّﻟ
.(٩٣) ﺎر « رواه مﺴﻠﻢ رﻗﻢ

“Ai chết đi không Shirk với Allah bất cứ một điều gì thì sẽ
vào Thiên Đàng, còn ai chết đi có Shirk với Allah bất cứ
một điều gì người đó thì sẽ vào Hỏa Ngục.” (Muslim, Hadith

số 93).

nói:

2. Ông Uba-dah bin Assa-mit



thuật lại, Nabi



ََ
َ
َ
ُُ
ُ
ََ
، ُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
 وَأنّ �َُﻤَّ ﺪًا �ﺒْ ُﺪ، َُِ�ﻚَ ﻪﻟ
ِﻻَّ اﷲ َﺪهُ ﻻَ ﺮﺷ
ﻟ
» َﻦْ ﺷَﻬِﺪَ أَنْ ﻻَ إِﻪ
َ
َ َِ�َُ ُ و
ُ َّ وَاﺠﻟَْﻨ، ُﻣ ِﻨْﻪ
َ
َُْ َ
َ
ﺔ
ٌ وَرُوح،  أَﻟْﻘَﺎﻫﺎ إِﻰﻟَ مَﺮْ�َﻢ، ُﻤﺘُﻪ
 اﷲ ﺳُﻮﻪﻟ
ِ َأنّ ﻋِيﻰﺴ  �ﺒﺪ
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َ َ
َْ
َ
ُ  أَ ْد َﺧﻠَ ُﻪ، ٌٌّّ و َاﻨﻟَّ رُ ﺣَﻖ
  اﷲ ﻨَّﺔَ ﻰﻠﻋَ ﻣَﺎ ﺎﻛن ِﻣ َﻦ  اﻟﻌ َﻤ ِﻞ « ﺧﺮﺟﻪ  اﺒﻟﺨﺎري

.(٢٨ ( ومﺴﻠﻢ )رﻗﻢ٣٤٤٥ )رﻗﻢ

“Ai chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất không có
đối tác, Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của
Ngài; chứng nhận rằng Ysa là người bề tôi, là Thiên sứ và
là lời phán của Ngài, Ngài đã phán đến Maryam, linh hồn
là từ nơi Ngài; chứng nhận rằng Thiên Đàng là sự thật,
Hỏa Ngục là sự thật; thì Allah sẽ thu nhận y vào Thiên
Đàng theo các việc làm (ngoan đạo, thiện tốt) mà y đã từng
làm (trên thế gian).” (Albukhari, Hadith số 3445 và Muslim,

Hadith số 28).

3. Ông Abu Ayyub  thuật lại, có một người đàn ông
đến gặp Nabi , y nói: Hãy chỉ cho tôi làm một việc làm
giúp tôi đến gần Thiên Đàng và đưa tôi ra xa khỏi nơi Hỏa
Ngục. Người  nói:

َ ا رَﻤ
�ْ َ َ َّلﺼ
َ » َ� ْﻌﺒُ ُﺪ
« ﺣﻚ
ِ ِ َ اﷲ  �ُﺮ ﺸِْكُ ﺑِﻪِ ﺷَيْﺌًﺎ وَﺗُﻘِﻴﻢُ  ا ﻼة َو ِالﺰَّﺎﻛ َةَ وَﺗَﺼِﻞُ ذ

“Ngươi hãy thờ phượng Allah, chớ Shirk với Ngài một điều
gì, ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah, bố thí Zakah và hàn gắn
tình máu mủ”.
nói:

Và khi người đàn ông quay lưng đi thì Người



َ ََّ َ ُ َ َ َ اﺠﻟَْﻨ
» ِنْ �َﻤَﺴَّﻚ ﺑِﻤﺎ أ ِمﺮ ﻪِ دَﺧﻞ

.١٣ ﺔ « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ رﻗﻢ
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“Nếu y nắm chặt lấy những gì được sắc lệnh thì sẽ được
vào Thiền Đàng.” (Muslim, Hadith số 13).
4. Ông Abu Umamah

 thuật lại rằng Thiên sứ của

Allah  nói:

َ َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ ُ دُﺑﺮَ ﻞﻛ
ِِّ ﺻﻼ ٍة َﻣﻜﻮ�َﺔٍ لَﻢْ �َﻤْﻨَﻌْﻪُ ﻣِﻦْ دُﺧﻮل
ِِّ»  ﻗَﺮَأ آﻳ ﺔَ اﻟْﻜُﺮﻲﺳ
َ َُْ ْ َ
 ( ﺤﺤﻪ اﻤﻟﻨﺬري ﻲﻓ٩٨٤٨ أن �ﻤﻮت « ﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ ﻲﻓ ﺳنﻨﻪ الﻜﺮﺒى )رﻗﻢ
 إِﻻ،ِﺔ

َّاﺠﻟَْﻨ

.(٦٤٦٤ ﻴﺐ واﻟﺮﺘﻫﻴﺐ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ
“Ai đọc câu Kinh Kursi (câu Kinh 255 chương 2 –
Albaqarah) sau mỗi lễ nguyện Salah bắt buộc thì chắc
chắn sẽ được vào Thiên Đàng khi nào y chết.” (Annasa-i ghi

lại trong bộ Sunan Al-Kubra, Hadith số (9848), được Al-Munzhiri
xác thực trong bộ Attarghib và Attarhib, và cũng được Albani xác
thực trong bộ Sahih Al-Jamia – Hadith số (6464)).

5. Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َُ َ
َْ ﺖْ �َﻦ
ْ ُْ َ َْ ُ
َ إِﻻَّ ﺛﻼﺛ ْﻮن  آﻳَﺔً ﺧَﺎﺻَﻤ
ِ� آن َﻣ
ِ » ﺳﻮرةٌ  ِﻣﻦ  اﻟﻘﺮ
َ َ َ� ُﺳ ْﻮ َر ُة َ�ﺒ
َ ِ  َو،دْﺧَﻠَﺘْﻪُ اﺠﻟَْﻨَّ َﺔ
ﺎرك « ﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺮﺒا� ﻓ اﻷوﺳﻂ والﻀﻴﺎء ﻟﻘﺪﻰﺳ

 َّ ﺻَﺎﺣِﺒﻬَﺎ ﺣَﻰﺘ
ِ

  اه اﻟﻄﺮﺒا� ﻲﻓ:(٧/١٢٧) ﻲﻓ �ﻤﻊ  الﺰواﺋﺪ

�ﻓ ﺎدﻳﺚ اﻤ ﻟﺨﺘﺎرة وﻗﺎل اﻬﻟﻴﺜ

 ﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲ ﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ.لﺼﻐ� واﻷوﺳﻂ ورﺟﺎﻪﻟ  رﺟﺎل الﺼﺤﻴﺢ
.(٣٦٤٤
“Trong Qur’an, có một chương chỉ gồm vẻn vẹn ba mươi
câu nhưng nó sẽ biện hộ cho người học thuộc lòng nó cho
đến khi y được thu nhận vào Thiên Đàng, và đó là chương
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Tabarak (chương 67- Al-Mulk).” (Attabra-ni ghi lại trong bộ
Al-Awsat waldhiya’ Al-Muqaddasi về các hadith được tuyển chọn,
ông Alhaythami nói trong Mujma Al-Zawa-id (7/127): Hadith do
Attabra-ni ghi lại trong Assaghir wal-awsat và những người dẫn
truyền Hadith này đều là những người trung thực, còn Albani thì
xác nhận trong bộ Sahih Jamia của ông (số 3644) rằng Hadith này
khá tốt).
6. Ông Jabir  thuật lại rằng Nabi  nói:

َ ُ َ َ ْ َ َ ٌ َُّﺼَﺪ
َّﻔ
َ ُ َُْ
ََّهُ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨ
 َو َﻣ ْﻦ،ِﺔ
 ﺟ َﻌﻠﻪ أ َﻣﻪُ ﻗَﺎد
 �ﻤ ﻦ، ق
 ٌ َو َﻣﺎ ِﺣﻞ، ٌ» اﻟﻘ ْﺮآن ﺷﺎِﻊٌ مُﺸ َ ﻊ
َ
ََّﻠَﻪُ ﺧَﻠْﻔَﻪُ ﺳَﺎﻗﻪُ إِﻰﻟَ اﻨﻟ
 �( ﻟﻄﺮﺒا� ﻲﻓ الﻜﺒ١٦٧ ﺎر « أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )رﻗﻢ
ِ

(٢٠١٠ ( ﻟﻴﻬﻲﻘ ﻲﻓ ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن )رﻗﻢ١٠٤٥٠  رﻗﻢ١٩٨/١٠) ،(٨٦٥٥  رﻗﻢ١٣٢/٩)
.(٤٤٤٣ ﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ

“Qur’an sẽ là kẻ can thiệp và được chấp nhận sự can thiệp
và sẽ là nhân chứng trung thực, ai đặt Nó ở phía trước y
thì Nó sẽ dẫn dắt y đến với Thiên Đàng còn ai đặt nó ở
đằng sau y thì Nó sẽ đưa y đến Hỏa Ngục.” (Ibnu Hibban:

hadith số 167, Attabra-ni trong Al-Kabir: (9/132, số 8655 – 10/198
số 10450), Al-Bayhaqi ghi trong Shu’bul-Iman: hadith số 2010, và
được Albani xác thực là Sahih trong bộ Sahih Al-Jamia số 4443).

7. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah

 nói:

ُ ُ َ َﺴَﺠَﺪَ ا�ْﺰﺘَ ل َ الﺸَّﻴْﻄَﺎنُ �َﺒْﻰ
َ َ ا�ْﻦُ آدَمَ ا
ْ ﻮل ﻳَﺎ َو�ْﻠَ ُﻪ أُم َﺮ
 ا� ُﻦ
ِﻜ �ﻘ
َ
لﺴَّﺠْﺪَةَ ﻓ
» ا ﻗﺮَأ
ِ
َ
ﺑِﺎ
َ
ُ َّلﺴُّﺠُﻮدِ ﻓَﺴَﺠَﺪَ ﻓ َﻠ ﻪُ اﺠﻟَْﻨَّﺔُ وَأُمِﺮْتُ ﺑِﺎلﺴُّﺠُﻮدِ ﻓَﺄَ�ﻴْﺖُ ﻓَ�َِ اﻨﻟ
 ﺎر « أﺧﺮﺟﻪ
.(٨١ مﺴﻠﻢ )رﻗﻢ
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“Khi đứa con của Adam (con người) đọc chương Kinh AlSajdah rồi y cúi đầu quỳ lạy, Shaytan sẽ bật khóc, hắn nói:
Ôi, thật khốn nạn thay! Đứa con của Adam khi được lệnh
cúi đầu quì lạy thì nó cúi đầu quì lạy rồi nó được ban cho
Thiên Đàng, con mình được lệnh cúi đầu quì lạy nhưng
mình đã từ chối nên mình phải vào Hỏa Ngục.” (Muslim:

Hadith số 81).

8. Ông Uqbah bin Amir



thuật lại, Thiên sứ của

Allah  nói:

َ َْ َْ ُ َُ
ُ َ َ ُ َ ُ
 لْﻮُﺿُﻮءَ �ُﻢَّ �ﻘﻮل أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ-  أ ْو ﻓيُ ْﺴ ِﺒﻎ- » َﺎ ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَﺣَﺪٍ �َﺘَﻮَﺿَّﺄ �ﻴُﺒْ ِﻠﻎ
َ َ
ُ َ
َُْ
َِّﻻَّ اﷲ َونَّ �َُﻤ
ُ
ََ
ﻟَْﻨَّﺔِ اﺜﻟَّﻤﺎ ِ�ﻴَﺔ
 اﷲ ﻪﻟُُ إِﻻَّ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻪﻟَُ أﺑْﻮابُ اﺠ
ﻟ
ِ ﺪًا �ﺒﺪ
ِﻪ
َ َ ِّ�
َ
.(٢٣٤ َﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻦْ �َ ﻬﺎ ﺷﺎء « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ )رﻗﻢ

“Bất cứ ai trong các người lấy nước Wudu một cách thật
chu đáo – hoặc một cách thật hoàn thiện – rồi nói:
“Ashhadu anlla-ila-ha illollo-h wa anna Muhammadan
abdulloh wa rosu-luh” – “Tôi chứng nhận rằng không
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và tôi chứng
nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của
Ngài.” thì cả tám cánh cửa của Thiên Đàng đều được mở
ra cho y để y đi vào cửa nào tùy thích.” (Muslim: Hadith số
234).

9. Ông Shadad bin Aws
Allah  nói:
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َ
َ َ َ ا
َْ َ
ََ
َ ْ  ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ أَﻧ،
َ
ِّ� ّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ ر
  ﺧﻠﻘﺘَ ِ� َوأﻧﺎ، ﺖ
» ُ اﻻِﺳْﺘِﻐْﻔَﺎرِ أَنْ �ﻘُﻮل لﻠ
َُﻌْﺖ
َ َﺮﺷ
ُ ِّ ﻣﺎ َﺻﻨَ ْﻌ
َ
َ
،ﺖ
 وَأَﻧ، َﺪُك
ْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦ، ﺎ ﻰﻠﻋََ �َﻬْﺪِكَ وَوﻋْﺪِكَ ﻣَﺎ اﺳْﺘَﻄ
َ ُ  ﻓَﺈ، ِ اﻏْﻔِﺮْ ﻰﻟ، ُِ ﺑِﺬَﻧْﻰﺒ
َ َﻚ
َ ْ ﻻ َ�ِﺮُ اﺬﻟُّﻧُﻮبَ إِﻻَّ أَﻧ
.ﺖ
ِﻧَّﻪ
ُ لَﻚَ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘ ﻰﻠﻋَ َّ وَأَﺑُﻮء
ِ
َ
ْ َ ْ َ ُ َ َ  �َﻤَﺎتَ ﻣِﻦْ ﻳَﻮْﻣِﻪِ �َﺒْﻞَ أَنْ �ُﻤْﻰ، اﻨﻟَّ َ ُ ﻗِﻨًﺎ ﺑِﻬَﺎ
ْﻦ
 �ﻬﻮ ِﻣﻦ أﻫ ِﻞ، ِﺴ
ﺎر م
ﻬ
َﻗَﺎلَﻬﺎ ﻣِﻦ
ِ
َْﻨ
َّلﻠ
ْ
َْ
ْ َْ َ َ َ َ
 �ﻬ َﻮ ِﻣ ْﻦ،  � َﻤﺎت  �ﺒْﻞ أن  ﻳُﺼ ِﺒ َﺢ،  وَﻣَﻦْ ﻗَﺎلَﻬَﺎ ﻣِﻦَ  ا ﻴْ ِﻞ َوﻫ َﻮ ُمﻮﻗِﻦٌ ﺑِ َﻬﺎ، َِّﺔ
َّﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨ
.(٦٣٠٦ ِﺔ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ
“Lời cầu xin tha thứ chủ đạo là nói: “Ollohumma anta
Rabbi la ila-ha illa anta, kholaqtani wa ana abduka, wa
ana ala ahdika wa wa’dika mastata’tu, a’u-zhu bika min
sharrima sana’tu, abu-u laka bini’matika alayya wa abuu bizdambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru azdzdunu-ba
illa anta” – “Lạy Allah, Ngài là Thượng Đế của bề tôi,
không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài cả,
Ngài đã tạo ra bề tôi và bề tôi là nô lệ của Ngài, bề tôi
luôn ở trên sự giao ước của Ngài theo khả năng của bề
tôi, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi những điều
xấu mà bề tôi đã làm, bề tôi xin thừa nhận các ân huệ mà
Ngài đã ban cho bề tôi và bề tôi cũng xin thừa nhận các
tội lỗi của bề tôi, bởi thế, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi,
quả thật không ai có quyền tha thứ tội lỗi mà chỉ có một
mình Ngài duy nhất.”. Ai nói lời cầu xin tha thứ này bằng
đức tin kiên định vào ban ngày rồi chết đi trong ngày hôm
đó trước khi chiều tối thì y sẽ là người của Thiên Đàng,
còn ai nói nó bằng đức tin kiên định vào ban đêm rồi chết
đi trong đêm đó trước khi trời sáng thì y sẽ là người của
Thiên Đàng.” (Albukhari: Hadith số 6306).
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10. Ông Abdullah bin Amru bin Al-As

Nabi  nói:



thuật lại,

ﺎ
َ
ُ َ ََّ َ اﺠﻟَْﻨ
 ٌ�ﺔ ﻫ َﻤﺎ � َ ِﺴ
» ﻠﺘَﺎنِ أَوْ ﺧَﻠَّﺘَنِ ﻻَ �َُﺎﻓِﻆُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ �َﺒْﺪٌ مُﺴْﻠِﻢٌ إِﻻَّ دَﺧﻞ
َ
ُ ﻰﻓِ د ﺑُﺮِ ﻞﻛ
ُ َُو َﻣ ْﻦ َ� ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑﻠﻴﻞٌ �ُﺴَﺒِّﺢ
ُ ِِّّ ﺻَﻼَةٍ ﻋَﺮﺸًْا وَ�َْﻤﺪُ ﻋَﺮﺸًْا وَ�ُ َ�ﺮﺒ
ِِ
ﺔٌ ﺑِﺎلﻠِّﺴَﺎنِ وَأَﻟْﻒٌ و
َ
ِّﺒ
َ
ُ انِ وَ�ُ �ﺮ
َ
َ
 ﻤﺧَْﺴُﻮنَ وَﻣِﺎﺋ
 ﻓَﺬَلِﻚ
َ�ِﻤﺧَْﺴُﻤِﺎﺋَﺔٍ ﻰﻓِ الْﻤ
َ َ َ ً َ َ ُ �ََ ْ َﻌً َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ً  وَﺛَﻼَ�ِ�َ و
َ��ﻼ
أر� ﺎ وﺛﻼ ِ�� إِذا أﺧﺬ مﻀﺠﻌﻪ و�ﻤﺪ ﺛﻼﺛ
ِ ُ ﺴَﺒِّﺢ ﺛﻼﺛﺎ وﺛ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ  رأﻳ
ُ  َّ َﺻ-  ر ُﺳﻮل  اﷲ
َ ﺖ
َ  ﻓَﻠﻘﺪ.« �ان
َ ْ
 اﷲ
ﺬ
ِ
ِ
ِ لِﻚَ ﻣِﺎﺋَﺔٌ ﺑِﺎلﻠِّﺴَﺎنِ وَأَﻟْﻒٌ ﻰﻓ  ال ِﻤ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َُ َ
َ
َ َ
َ اﷲ ﻛﻴﻒ ﻫ َﻤﺎ � َ ِﺴ
�ٌ و َﻣ ْﻦ �ﻌ َﻤﻞ ﺑِ ِﻬ َﻤﺎ
ِ  �ﻌ ِﻘﺪﻫﺎ ِ�ﻴ ِﺪهِ ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل-ﻋﻠﻴ ِﻪ َوﺳَّ ﻢ
َﺄْﻰ
َ
َ َ
َ
َ ْ ّ
َ
ْ ُ َ َ
َُ
 �َﻴُﻨَﻮِّﻣُﻪُ �َﺒْﻞَ أَنْ �َﻘُﻮﻪﻟ
ﺎﻣِﻪ
ِ   ﻣَﻨ-  َﻌْ�ِ  الﺸَﻴ َﻄﺎن- ﻗ ِﻠﻴﻞٌ ﻗﺎل » ِﺗ أﺣﺪ�ﻢ
ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ
َْ�ﺄ
(٥٠٦٥ �ِﻴﻪِ ﻰﻓِ ﺻَﻼَﺗِﻪِ �َﻴُﺬَﻛِّﺮ ُه  ﺣﺎﺟﺔً �ﺒﻞ أن �ﻘﻮلﻬﺎ « أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود )رﻗﻢ
  وﺻﺤﺤﻪ. ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ:( وﻗﺎل٣٤١٠ ( اﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ١٣٤٧ اﻟنﺴﺎﻲﺋ )رﻗﻢ
.(٣٢٣٠ ﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ
“Có hai điều mà nếu người bề tôi Muslim nào biết duy trì
thì sẽ được vào Thiên Đàng, hai điều này rất đơn giản
nhưng người thực hiện chúng thì rất ít, đó là: Tasbeeh
(nói Subha-nolloh) 10 lần, Tahmeed (nói Alhamdulillah)
10 lần, và Takbir (nói Ollo-hu-akbar) 10 lần sau mỗi lễ
nguyện Salah, và đó là 150 lần trên chiếc lưỡi nhưng ân
phước là 1500 trên chiếc cân (công lý ở nơi Allah); và
Takbir 34 lần, Tahmeed 33 lần, và Tasbeeh 33 lần trước
khi ngủ, và đó là 100 lần trên chiếc lưỡi nhưng ân phước
là 1000 trên chiếc cân (công lý ơ nơi Allah).”
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Ông Abdullah bin Amru bin Al-As



nói: Quả

thật, tôi đã thấy Thiên sứ của Allah  đếm những lời tụng
niệm đó trên bằng các ngón tay của Người. Mọi người hỏi:
Thưa Thiên sứ của Allah! Hai điều này đơn giản thế nhưng
sao lại rất ít người thực hiện? Người  nói: “Shaytan đến
với một ai đó trong các ngươi vào giấc ngủ của y, nó làm
cho y ngủ trước khi nói những lời tụng niệm này, và tương
tự, nó cũng đến trong lễ nguyện Salah của y và nhắc nhở y
một điều cần thiết nào đó trước khi y nói chúng.” (Abu

Dawood: hadith số 5065, Annasa-i: hadith số 1347, Tirmizhi:
hadith số 3410 và ông nói rằng đây là hadith khá tốt và xác thực.
Hadith này được học giả Albani xác thực trong bộ Sahih AlJamia: số 3230).

11. Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

ْ
َ
َ ََ َ
 ََﻦْ دَﺧَﻞ
َ ﷲ
ُ  إِﻪﻟَ إِﻻَّ ا
َهُ ﻻ ﺮﺷَِ�ﻚُ ﻪﻟَُ ﻪﻟَُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ  اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ
الﺴُّﻮق �ﻘﺎل
»
َ
َ
َ
َ
َ
ِ�ْ
ُ ُ
َ ََ ﻞﻛُِّ ﻰﺷ ٍء ﻗﺪﻳﺮٌ ﻛﺘ
ُ ﺐا
َ ُ ﻮت ه اﺨﻟَْ�ُْ وَﻫ
ﷲ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
ٌّ ﻻ �ﻤ
َوَ�ُﻤِﻴﺖُ وَﻫُﻮَ ﻰﺣ
ِ ْ
ِ
َُ أَﻟْﻒ
ﻨْﻪُ أَﻟْﻒ
َ
ََّ َ َ ُ ﺑَيْﺘًﺎ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨ
 ِﺔ « أﺧﺮﺟﻪ
 أَﻟْﻒِ ﺳَيِّﺌ ٍﺔ � ﻪﻟ
َ َ�  أَﻟْﻒِ ﺣَﺴَﻨَﺔٍ وَ�َﺎ
َ
 ( ﺣﺴﻨﻪ اﻤﻟﻨﺬري٥٣٩ – ٥٣٨/١) ( ﺻﺤﺤﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ٣٤٢٩ – ٣٤٢٨ ﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ
.(٦٢٣١ ( ﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ٥/٣) اﻟﺮﺘﻏﻴﺐ اﻟﺮﺘﻫﻴﺐ
“Ai vào trong chợ nói: “La ilah ilollo-h wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumi-t wa
huwa hayyun la yamu-t, biyadihil khoir, wa huwa ala
kulli shay-in qadi-r” – “Không có Thượng Đế đích thực
nào khác ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất,
21
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không có đối tác ngang vai, Ngài xứng đáng được ca
tụng, Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết và Ngài
là Đấng Hằng Sống không chết, bàn tay Ngài mang lại
mọi điều tốt lành, và Ngài có quyền năng trên tất cả mọi
thứ.”, Allah sẽ ghi cho người đó một triệu ân phước và
công đức và sẽ bôi xóa đi cho y một triệu điều xấu và tội lỗi
đồng thời sẽ dựng cho y một ngôi nhà trong Thiên Đàng.”
(Tirmizhi: hadith số 3428 – 3429, học giả Hakim đã xác thực
(1/538 – 539), Al-Munzdri khẳng định hadith này khá tốt trong bộ
Attarghib wattarhib (3/5), và học giả Albani cũng đã khẳng định
hadith này khá tốt trong Sahih Al-Jamia: số 6231).

12. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah

 nói:
 ِﺔ « أﺧﺮﺟﻪ

ْ
ََّ ُ َ ُ َ ً ْ ﻟَْﻨ
ُ ََْ ً َ َ َ َ ْ َ
 ﻋﻠﻤً ﺎ َﻬَّﻞ  اﷲ ﻟ ﺑِ ِﻪ ﻃ ِﺮ�ﻘﺎ ِﻓ
ِ » ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃ ِﺮ�ﻘﺎ ﻳﻠﺘ ِﻤﺲ ِ�ﻴ ِﻪ

.٢٦٩٩ مﺴﻠﻢ رﻗﻢ

“Ai tìm kiếm con đường để học hỏi và tìm hiểu kiến thức
tôn giáo, Allah sẽ tạo con đường dễ dàng cho y đến với
Thiên Đàng” (Muslim: Hadith số 2699).
13. Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

َْ َ َ ْ ن
َ
َ
ُ َ َِ�ﻚ
ُ
 ﻪﻟ
َ إِﻻَّ اﷲ ﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷ
َ» ﻦْ ﺗَﻮﺿَّﺄَ ﻓَﺄَﺣْﺴَﻦَ  الْﻮُﺿُﻮءَ �ُﻢَّ ﻗﺎل أﺷ َﻬ ُﺪ ﻻَ إِﻪﻟ
ْ ْ
ِ�ُْ  الﻠَّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠ
َ َﻤَّﺪًا
َ �اﺘﻟَّ َّا
� َواﺟ َﻌﻠ ِ� ِﻣ َﻦ
ُ�َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
ُ� َّﺪُ أَن
َﻣِﻦ
ِ
ِ�ﻦَ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻪﻟَُ �َﻤَﺎ�ِﻴَﺔُ أَﺑْﻮَابِ اﺠﻟَْﻨ
َ َّﺔِ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻦْ �َ�ِّ َﻬﺎ َﺷ
ﺎء « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
ﺘَﻄَﻬِّﺮ
.( الﻠﻔﻆ ﻪﻟ٥٥ ( اﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ٢٣٤ )رﻗﻢ
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“Ai lấy nước Wudu thật chỉnh chu rồi nói “Ashhadu alla
ila-ha illollo-hu wahdahu la shari-kalah wa ashhadu
anna Muhammadan abduhu wa rosu-luh, ollo-hummaj
alni minattauwa-bi-n waj-alni minal mutatohhiri-n” –
“Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích nào
khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là Thượng duy nhất, Ngài
không có đối tác ngang vai, và tôi chứng nhận
Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Ngài.
Lạy Allah, xin Ngài hãy làm cho bề tôi là người thuộc
những người biết hối cải và xin Ngài làm cho bề tôi thành
người trong sạch.” thì cả tám cánh cửa của Thiên Đàng
được mở ra cho y, y muốn vào của nào tùy thích.”
(Muslim: Hadith số 234, Tirmizhi: Hadith số 55 và lời là của
ông).
14. Ông Abdullah, Ibnu Umar

 thuật lại rằng Nabi

 có nói:

َ
َ ِﺔً وﺟَﺒَﺖْ ﻪﻟَُ اﺠﻟَْﻨَّﺔُ وَ�ُﺘ
َ َ ﺛِنْﻰﺘَْ ﻋَﺮﺸْةَ ﺳَﻨ
َ
ُ ﺑِﺘَﺄْذِﻳﻨﻪِ ﻰﻓِ ﻞﻛُِّ  ﻳَﻮْمٍ ﺳِﺘُّﻮن
ﺐَ ﻪﻟ
» َن
ِ
َ َ َ َُ َ َ َ ُ
َ َ
 ( ﻟﻴﻬﻲﻘ ﻲﻓ٧٢٨ ِّ إِﻗﺎﻣ ٍﺔ ﺛﻼﺛﻮن  ﺣ َﺴﻨﺔً « أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )رﻗﻢ
ﺴﻨﺔً وَﻟِﻞﻜ
(٨٧٢٨ ( و� اﻷوﺳﻂ )رﻗﻢ٣٤٥ ( ﻟﻄﺮﺒا� ﻲﻓ الﻜﺒ� )رﻗﻢ٤٣٣/١) نﻨﻪ الﻜﺮﺒى

(  وواﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ وﺻ ﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲ ﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ٢٠٥/١) اﺤﻟﺎ�ﻢ
.(١٠٠٢ )رﻗﻢ
“Ai Azan trong suốt mười hai năm thì bắt buộc phải được
vào Thiên Đàng, và mỗi ngày Azan của y sẽ được ghi cho
sáu mươi ân phước, và mỗi lần Iqamah (lời kêu gọi tiến
hành lễ nguyện Salah) thì sẽ được ghi cho 30 ân phước.”
(Ibnu Ma-jah: hadith số 782, Albayhaqi trong Sunnan Alkubra
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(1/433), Attabra-ni trong Alkabir: hadith số 345, và trong AlAwsat (8728), và học giả Albani đã xác thực trong Sahih Al-Jamia
(1002)).

15. Ông Abu Musa Al-Ash’ari
của Allah  nói:



thuật lại, Thiên sứ

َ َّﻦْ َ ّ  ﻟْﺮ َ ْ َ ْ َ َ اﺠﻟَْﻨ
» ﺻَ� ا ﺒدﻳ ِﻦ ﺧﻞ

.(٦٣٥ ( ومﺴﻠﻢ )رﻗﻢ٥٧٤ ﺔ « أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ

“Ai dâng hai lễ nguyện Salah Bardan (Fajar và Asr) thì sẽ
vào Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 574, Muslim: hadith số
635).

16. Ông Ubadah bin Assa-mit  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

َ
ْ» َﺧ
َ
ُ
 اﻟْﻌِﺒَﺎدِ �َﻤَﻦْ ﺟَﺎء ﺑِﻬِﻦَّ لَﻢْ ﻳُﻀَﻴِّﻊْ ﻣِﻨْﻬُﻦَّ ﺷي ْﺌًﺎ
ُ ﺻَﻠَﻮَاتٍ ﻛَﺘَﺒَﻬُﻦَّ اﷲ
ْﺪٌ أَنْ ﻳُﺪْﺧِﻠَﻪُ اﺠﻟَْﻨ
َ ْ نَ ﻪﻟ
ُ َ َﺨْﻔَﺎﻓًﺎ ﺤﺑَِﻘِ ﺎ ﻛ
 ََّّﺔَ وَﻣَﻦْ لَﻢْ ﻳَﺄْتِ ﺑِﻬِﻦ
اﷲ
ِ
ِ  ﻋﻨﺪ
َّّﻬِﻦ
َ ََّ ﻪُ اﺠﻟَْﻨ
َ ْ ْ َ
َ ْ َﻠَيْﺲَ ﻪﻟ
َُ
ِ�ََﺬَّﺑَﻪُ و
ْن ﺷَﺎءَ أَدْﺧَﻠ
 اﷲ �ﻬﺪٌ إِن ﺷﺎﻋ
ﺔ « أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود
ِ
ِ  ﻋﻨﺪ

(٣١٥/٥) ( أﻤﺣﺪ١٧٢٩ ( واﺑﻦ ﺣﺒﺎن )رﻗﻢ١٤٠١ ( واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )رﻗﻢ١٤٢٠ )رﻗﻢ
.(٣٢٤٣ ( ﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ٣٦١/١) ﺒﻟﻴﻬﻲﻘ

“Có năm lễ nguyện Salah bắt buộc mà Allah đã qui định
cho các bề tôi. Bởi thế, người nào thực hiện chúng đầy đủ
không bỏ bê một thứ gì từ chúng thì chắc chắn y sẽ có
được một sự giao ước ở nơi Allah rằng Ngài sẽ thu nhận y
vào Thiên Đàng; còn người nào không thực hiện chúng
thì y sẽ không có một sự giao ước nào ở nơi Allah cả, nếu
muốn Ngài sẽ trừng phạt y và nếu muốn Ngài sẽ thu nhận
y vào Thiên Đàng.” (Abu Dawood: hadith số 1420, Ibnu Ma24
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jah: hadith 1401, Ibnu Hibban: hadith số 1729, Ahmad (5/315),
Albayhaqi (1/361), và Albani đã xác nhận hadith này là chính xác
và trung thực trong Sahih Al-Jamia số 3243).

17. Ông Uqbah bin Amir



thuật lại, Thiên sứ của

Allah  nói:

ََ
ْ ََْ َْ
ُ»  ﻣِﻦْ مُﺴْﻠِﻢٍ �َﺘَﻮَﺿَّﺄُ �َﻴُﺤْﺴِﻦُ وُﺿُﻮءَه
ﻞٌ ﻋﻠﻴْ ِﻬ َﻤﺎ
� ُﻣﻘ ِﺒ
ِ �ُﻢَّ �َﻘُﻮمُ �َﻴُﺼَ�ِّ ر�ﻌﺘ
ُ َّ ْ
َْ َﺖ
.(٢٣٤ ﻻَّ وَﺟﺒ ﻪﻟَُ اﺠﻟ َ ﺔ « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ )رﻗﻢ
َﻠْﺒِﻪِ وَوَﺟْﻬِﻪِ إ
ِ

“Bất cứ người Muslim nào chu đáo lấy nước Wudu rồi
dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at bằng cả trái tim thì chắc
chắn sẽ được ban cho Thiên Đàng.” (Muslim: hadith số 234).
18. Bà Ummu Habibah
Thiên sứ của Allah  nói:



thuật lại rằng bà đã nghe

َ َﻮُّﺎ
ْ ﻋَﺮﺸَْة
َ ْ � ً
 َّ� َﺮِ�ﻀَﺔٍ إِﻻ
َ  رَ�ْﻌَﺔً �َﻄ ﻋ
ََﺒْﺪٍ مُﺴْﻠِﻢٍ ﻳُﺼَ�ِّ � ﻳَﻮْمٍ ﺛِنْﻰﺘ
» َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ
ِ ِ
ََّ ُ �َﻴْﺖٌ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨ
ُ
ََ
.(٧٢٨ ِﺔ « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ )رﻗﻢ
�� اﷲ ﺘًﺎ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ أَوْ إِﻻَّ ﺑُ�َِ ﻪﻟ
“Bất cứ người Muslim nào vì Allah dâng lễ nguyện Salah
mỗi ngày mười hai Rak’at Sunnah ngoài các lễ nguyện
Salah bắt buộc thì Allah sẽ xây cho y một ngôi nhà trong
Thiên Đàng.” (Muslim: hadith số 728).
19. Ông Abdullah bin Salam  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah



nói:
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َ
ََّ ْ َ َ َﻠُّﻮا ﺑِﺎلﻠ
ُ
َ
َ أَﻓْﺸُﻮا الﺴَّﻼَمَ وَأَﻃْﻌِﻤُﻮا اﻟﻄَّﻌ
ﻴْ ِﻞ
ﺎم َو ِﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم ﺻ
ُ» َ�ُّﻬﺎ اﻨﻟَّﺎس
َ
َ َُّﻮا اﺠﻟَْﻨ
 ( واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ٢٤٨٥ ﺔ � ِ َﺴﻼمٍ « ﺧﺮﺟﻪ  اﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ
َﻟّﺎسُ �ِﻴَﺎمٌ ﺗَﺪْﺧُﻠ

  وﺻﺤﺤﻪ  اﻷﺒﻟﺎ� ﻓ ﺻﺤﻴﺢ، ﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ:( ﻗﺎل اﻟﺮﺘﻣﺬي٣٢٥١ )رﻗﻢ
.(٧٨٦٥ ﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ
“Này hỡi người dân! Các ngươi hãy chào Salam đến nhau,
hãy nuôi ăn kẻ túng thiếu, hàn gắn tình máu mủ ruột thịt,
năng dâng lễ nguyện trong đêm khi mọi người đang ngủ
thì các ngươi sẽ vào Thiên Đàng một cách bằng an.”
(Tirmizhi: hadith số 2485, Ibnu Ma-jah: hadith số 3251, và ông
Tirmizhi nói: Hadith này Sahih. Và hadith cũng được Albani xác
thực trong Sahih Al-Jamia của ông số 7865).

20. Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Nabi  có nói:

َ
َ ُ َّ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ  لﺼ، ُن
َ َﻮن  ﻳَ ْﻮ َم  اﻟْﻘﻴ
 ﻻ، ﺎﻣ ِﺔ
ا ﺎﺋِﻤ
 َّ�َّ» ﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﺑَﺎﺑًﺎ �ُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ الﺮ
ِ
ََ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ََّﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ أَﺣَﺪٌ �َ�ُْﻫُﻢْ �ُﻘَﺎلُ أَ�ْﻦَ  لﺼ
 ٌ ﻻ  ﻳﺪﺧﻞ ِﻣﻨﻪ أﺣﺪ، ا ﺎﺋِﻤﻮن �ﻴﻘﻮمﻮن
ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُْ َ
َ َ ُْ ْ ُ ْ ََْ
 ﻓﻠﻢ  ﻳَﺪﺧﻞ ِﻣﻨﻪ أﺣﺪٌ « ﺧﺮﺟﻪ  اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ،  ﻓ ِﺈذا دﺧﻠﻮا أﻏ ِﻠ َﻖ، �ﻫﻢ
�

.(١١٥٢ ( ومﺴﻠﻢ )رﻗﻢ١٨٩٦

“Quả thật, trong Thiên Đàng có một cánh cửa có tên gọi là
Arroyyan. Những người nhịn chay sẽ đi vào Thiên Đàng
từ cánh cửa này vào Ngày Sau, không có bất cứ ai khác họ
được vào cánh cửa này. Sẽ có tiếng bảo: Những người
nhịn chay đâu, họ sẽ đứng dậy, không ai ngoài họ được đi
vào cánh cửa này, và khi nào họ đã vào thì cánh cửa sẽ
được đóng lại và không có ai được vào nữa.” (Albukhari:

hadith số 1896, Muslim: hadith số 1152).
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21. Ông Abu Huroiroh  thuật lại:

ْ
َ َ
َ ُ
ُ َُ َ َ
 ﻗﺎل.«  » َﻦْ أَﺻْﺒَﺢَ ﻣِﻨْ�ُﻢُ  اﻴﻟَ ْﻮ َم َﺻﺎﺋِﻤً ﺎ- اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳَّ  َﻢ
 َّ َﺻ-  اﷲ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل
َ َ َ
ْ  َُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َﻤَﻦْ ﺗَﺒِﻊَ ﻣِﻨْ�ُﻢ
َ اﻴﻟَ ْﻮ َم
َ َ ﺟﻨ
  ﻗﺎل أﺑُﻮ.« ًﺎزة
»  ﻗﺎل.أﺑﻮ ﺑ� ٍﺮ  ر ِﺿ اﷲ �ﻨﻪ أﻧﺎ
َُ َ َ
ْ
ْ َ ْ  ُ ﻗَ َﺎل » َﻤَﻦْ أَﻃْﻌَﻢَ ﻣِﻨْ�ُﻢ.َ�ْﺮٍ رﻰﺿ اﷲ َ�ﻨْ ُﻪ أَﻧَﺎ
ُ
  ﻗﺎل أﺑﻮ.« ﻜﻴﻨًﺎ
ِ اﻴﻟَﻮم ِمﺴ
َ َ َ
ْ  ُُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ﻦْ ﺎﻋَدَ ﻣِﻨْ�ُﻢ
ْ
ً اﻴﻟَ ْﻮ َم َمﺮ
 ﻗﺎل أﺑُﻮ ﺑَ� ٍﺮ.« �ﻀﺎ
 ﻗﺎل » ﻤ.َ�ْﺮٍ رﻰﺿ اﷲ �ﻨﻪ أﻧﺎ
ِ
ُ ُ َ َ َ َ ََ ُْ َ ُ
َﺎ اﺟْﺘَﻤَﻌْﻦَ ﻰﻓ
» -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-  اﷲ
ِ  �ﻘﺎل  رﺳﻮل.ﻰﺿ اﷲ �ﻨﻪ أﻧﺎ
ِ
َ ََّ َ اﺠﻟَْﻨ
.(١٠٢٨ ﺔ « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ )رﻗﻢ
ﺮِئٍ إِﻻَّ دَﺧﻞ

 hỏi: “Ai trong số các người nhịn
chay ngày hôm nay?”. Abu Bakr  nói: Tôi. Người 

Thiên sứ của Allah

hỏi: “Ai trong các người ngày hôm nay tham gia an táng

cho người chết?”. Abu Bakr  nói: Tôi. Người  hỏi: “Ai
trong các người ngày hôm nay nuôi ăn kẻ túng thiếu?”.
Abu Bakr



nói: Tôi. Người



lại hỏi: “Ai trong các

người hôm nay đi thăm viếng người bệnh?”. Abu Bakr 
lại nói: Tôi. Thế là Thiên sứ của Allah  bảo: “Một người
tổng hợp những điều này sẽ được vào Thiên Đàng.”
(Muslim: hadith số 1028).

22. Ông Abu Huroiroh

 thuật lại rằng Thiên sứ của

Allah  nói:

ْ
ُ ََّ َ ُ ﺟَﺰَاءٌ إِﻻَّ اﺠﻟَْﻨ
َ
«ﺔ
 وَاﺤﻟَْﺞُّ الْﻤَﺮﺒُورُ ﻟَيْﺲ ﻪﻟ، ةُ إِﻰﻟَ اﻟْﻌُﻤْﺮَةِ ﻛَﻔَّﺎرَةٌ لِﻤﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻤَﺎ
»
.(١٣٤٩ ( ومﺴﻠﻢ )رﻗﻢ١٧٧٣ ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ
27
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“Lần Umrah này đến lần Umrah kia là sự bôi xóa tội lỗi
trong khoảng thời gian giữa chúng, và cuộc hành hương
Hajj được chấp nhận thì phần thưởng không gì hơn là
Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 1773, Muslim: hadith số
1349).

23. Ông Abu Huroiroh

 thuật lại rằng ông đã nghe

Thiên Sứ của Allah  nói:

َ َ
ُ  َو- » َﻣﺜَ ُﻞ لْﻤُﺠَﺎﻫِﺪِ ﻰﻓ َﺳبﻴﻞ  اﷲ
 ﻛ َﻤﺜ ِﻞ- َﺎﻫِﺪُ ﻰﻓ َﺳ ِبﻴ ِﻠ ِﻪ
ُ� ْاﷲ َﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ ََ ّ �َ وَﺗَﻮ، ِلﺼَّ ﺎﺋﻢ ﻟْﻘَﺎﺋِﻢ
ْ أَو،  اﷲ ﻤُﺠَﺎﻫِﺪِ ﻰﻓ ﺳَبِﻴﻠﻪِ ﺑﺄَنْ �َﺘَﻮَﻓَّﺎهُ أَنْ ﻳُﺪْﺧِﻠَﻪُ اﺠﻟَْﻨَّ َﺔ
ِ ِ
ِ
ِِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ًَ ْ َ ُ َ ﻤ
َ
( ومﺴﻠﻢ )رﻗﻢ٢٧٨٧ ﻳﺮ ِﺟﻌﻪ ﺳﺎل ِ ﺎ ﻣﻊ أﺟ ٍﺮ أو  ﻏ ِﻨﻴﻤ ٍﺔ « ﺧﺮﺟﻪ  اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ
.(١٨٧٦

“Hình ảnh của người đi chiến đấu cho con đường chính
nghĩa của Allah – và Allah biết rõ ai thực sự chiến đấu cho
con đường chính nghĩa của Ngài – giống như hình ảnh
của người nhịn chay dâng lễ nguyện Salah trong đêm, và
Allah sẽ bảo đảm cho người chiến đấu cho con đường
chính nghĩa của Ngài rằng Ngài sẽ thu nhận y vào Thiên
Đàng khi chết, hoặc Ngài sẽ cho y trở về nhà an toàn với
ân phước và công đức hoặc với chiến lợi phẩm.”
(Albukhari: hadith số 2787, Muslim: hadith số 1876).

24. Ông Huzhaifah bin Al-Yaman  thuật lại, Nabi 
có nói:

ْ َ َُ
َ
َ ُ رَﺟُﻼً ﺎﻛَنَ �ِﻴﻤَﻦْ ﺎﻛَن �َﺒْﻠَ�ُﻢْ أَﺗَﺎه
 رُوﺣَﻪُ ﻓَﻘِﻴﻞَ ﻪﻟ ﻫﻞ
َالْﻤَﻠﻚُ ﻴﻟَِﻘْﺒِﺾ
»
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
 ِّ�َ� َْ�َ�  َﺎلَ ﻣَﺎ أَﻋْﻠَﻢُ ﺷَيْﺌًﺎ.  �ِﻴﻞَ ﻪﻟ  ا�ﻈ ْﺮ، ُ أَﻋْﻠَﻢ
 ﻣ:�؟ ﻗﺎل
ٍ ﻋ ِﻤﻠﺖ ِﻣﻦ  ﺧ
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 وَأَﺠ َ َ َ ُ َ ُْﻌْﺮ، َ
 ُِأﺑَﺎﻳِﻊُ اﻨﻟَّﺎسَ ﻰﻓ
.ﺴ
ِ ِ  ﻓَﺄُﻧْﻈِﺮُ الْﻤُﻮﺮﺳِ ﺗﺎوز ﻋ ِﻦ ال، ْاﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَأُﺟَﺎزِ�ﻬِﻢ
َ ََّ َ ْ َ َ ُ ُ ﻟَْﻨ
.(١٥٦٠ ( ومﺴﻠﻢ )رﻗﻢ٣٤٥١  اﷲ ﺔ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ
ﻓﺄدﺧﻠﻪ
“Quả thật, có một người đàn ông thời trước các ngươi,
Thần Chết đã đến rút hồn y, y được hỏi: Ngươi có từng
làm một điều thiện tốt nào không? Y nói: “Không biết
nữa”. Y được bảo: Ngươi hãy nhớ lại xem. Y nói: “Tôi
không biết một điều tốt nào khác ngoài điều cư xử với mọi
người trên thế gian, tôi đã cứ xử tốt với mọi người, tôi
không đã chấp nhất với người giàu, và tôn trọng, thông
cảm với những người yếu hèn khốn khó”. Thế là, Allah
thu nhận y vào Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 3451,

Muslim: hadith số 1560).

25. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói:

َ
َ
َ َ َ ُ
َ ََ
ﺠ َﻌﻞ
 ﻓَﺄﺧﺬ الﺮَّﺟُﻞُ ﺧُﻔَّﻪ ﻓ، ِ» رﺟُﻼً رَأَى ﻠﻛْﺒًﺎ ﻳَﺄْ�ُﻞُ اﻟﺮﺜََّى ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﻄَﺶ
َ َّ ﺣَﻰﺘ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ﻪُ اﺠﻟَْﻨ
ﺔ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ
ﻓﺸﻜﺮ  اﷲ ُ ﻓَﺄدْﺧَﻠ، ْﺮِفُ ﻪﻟَُ ﺑِﻪِ َّ  أرواه

.(١٧٣

“Rằng có một người đàn ông nhìn thấy một con chó đang
rất khát nươc, y đã cởi giày của mình và dùng nó múc
nước cho con chó uống, thế là Allah đáp lại việc làm đó
của y và thu nhận y vào Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số
173).

26. Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Thiên sứ của Allah

 nói:
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َ َ َ َّ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨ
َ
ْ
َ
. وَﻓَﺮَّ َج ﺑَيﻨَ ُﻬ َﻤﺎ،  َﺷَﺎر ﺑِﺎلﺴَّﺒَّﺎﺑَﺔِ وَالْﻮُﺳْﻄَﻰ. « ِﺔ ﻫﻜﺬا
ِ» ﺎ و�َﻓِ ﻞُ اﻴﻟَْتِﻴﻢ

.(٥٣٠٤ ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ

“Ta và người bảo hộ trẻ mồ côi cùng ở trong Thiên Đàng
như thế này”. Người chìa ngón tay cái và ngón trỏ ra, và cử
động qua lại (ý nói sự cận kề nhau). (Albukhari: hadith số
5304).

27. Ông Abu Huroiroh

 thuật lại rằng ông đã nghe

Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ﻼً �َﺘَﻘَﻠَّﺐُ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨ
َ َ َ
َ
َ
ْ َْﺮِ اﻟﻄَّﺮِ�ﻖِ ﺎﻛﻧ
ﺖ
ﺠ َﺮ ٍة  � َﻄ َﻬﺎ ﻣِﻦْ ﻇَﻬ
ّﺔِ ﻰﻓ ﺷ
» ْ رأَﻳْﺖُ رَﺟ
ِ َ
َ
.(١٩١٤ ﺆْذِى اﻨﻟَّﺎس « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ )رﻗﻢ

“Quả thật, Ta đã nhìn thấy một người được thu nhận vào
Thiên Đàng chỉ vì y đã chặt đốn một cái cây chắn ngay
đường đi làm cản trở mọi người đi lại.” (Muslim: hadith số

1914).

28. Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Thiên sứ của Allah

 nói:

َ َ�َْ ﺤﻟ
َ ََّ رِﺟْﻠَﻴْﻪِ أَﺿْﻤ ﻦْ ﻪﻟَُ اﺠﻟَْﻨ
َ
ْ�َ� » َﻳ ْﻀﻤَﻦْ ﻰﻟِ ﻣَﺎ � َ ْﻴ ﻴْﻪِ وَﻣَﺎ

 ﺔ « ﺧﺮﺟﻪ  اﺒﻟﺨﺎري

.(٦٤٧٤ )رﻗﻢ
“Ai đảm bảo với Ta cái nằm giữa hai xương hàm của y
(chiếc lưỡi) và cái nằm giữa hai chân của y (bộ phận sinh
dục) thì Ta sẽ bảo đảm Thiên Đàng cho y.” (Albukhari:

hadith số 6474).
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Tức ai đảm bảo giữ gìn chiếc lưỡi khỏi những tội lỗi
như nói xấu, phỉ báng, vu khống, ... và đảm bảo giữ gìn bản

 sẽ đảm bảo Thiên

thân không phạm vào Zina thì Nabi
Đàng cho người đó.

29. Ông Abu Addarda  thuật lại rằng có một người đã

: Xin Người hãy chỉ cho tôi
việc làm dẫn lối tôi đến Thiên Đàng! Thiên sứ của Allah 
nói với Thiên sứ của Allah

bảo y:

َ
ُ ََّ َ اﺠﻟَْﻨ
 وَلﻚ،ْ» ﻻ َﻐْﻀَﺐ

 ( أﺑﻮ ﻳﻌ� ﻲﻓ٢٣٧٤ ﺔ « ﺮﺟﻪ اﻟﻄﺮﺒا� ﻲﻓ اﻷوﺳﻂ )رﻗﻢ

 � واه اﻟﻄﺮﺒا:(٢٧٧/٣) (  اﻤﻟﻨﺬري ﻲﻓ اﻟﺮﺘﻏﻴﺐ واﻟﺮﺘﻫﻴﺐ١٥٩٣ ﻤﻟﺴﻨﺪ )رﻗﻢ
.(٧٣٧٤  وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ،ﻨﺎدﻳﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢ
“Ngươi đừng nổi nóng thì ngươi sẽ được Thiên Đàng.”

(Attabra-ni ghi lại trong Al-Awsat (2374), Abu Ya’la trong AlMusnad (1593), Al-Munzhiri nói trong Attarghib wattarhib
(3/277): Attabra-ni đã ghi lại hadith này với hai đường dẫn truyền,
một trong hai là trung thực và chính xác, và được Albani xác thực
trong Sahih Al-Jamia (7374)).

30. Ông Abu Addarda



Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َْْ

َ َ ْ

thuật lại rằng ông đã nghe

َاﺪﻟُِ أَوْﺳَﻂُ أَﺑْﻮَابِ اﺠﻟَْﻨ َّﺔِ ﻓَﺈ
»

َ َِنْ ﺷِﺌْﺖَ ﻓَﺄَﺿِﻊْ ذَلِﻚ
 اﺒﻟﺎب أ ِو  اﺣﻔﻈﻪ « أﺧﺮﺟﻪ

  وﺻﺤﺢ،( وﺻﺤﺤﻮه١٥٢/٤) ( اﺤﻟﺎ�ﻢ١٠٢٣ ( واﺑﻦ ﺣﺒﺎن )رﻗﻢ١٩٠٠ ﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ
.(٧١٤٥ ﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ
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“Cha mẹ là cánh cửa trung tâm của Thiên Đàng, bởi thế,
ngươi có thể để mất cánh cửa đó hoặc có thể giữ gìn nó
tùy ý ngươi.” (Tirmizhi: hadith số 1900, Ibnu Hibban: hadith số

2023, Hakim (4/152), và hadith được Albani xác thực trong Sahih
Al-Jamia (7145)).

31. Ông Mu’awiyah bin Ja-himah

 thuật lại rằng Ja-

himah đến găp Thiên sứ của Allah , ông nói: Thưa Thiên
sứ của Allah! Thề bởi Allah, tôi muốn đi chinh chiến và tôi
đến để xin ý kiến Người? Người

 hỏi: “Ngươi còn mẹ

không?”. Ông nói: Có. Người  nói:

َ ْ

َْ

َ َّاﺠﻟَْﻨ

(١٥١/٤) ( اﺤﻟﺎ�ﻢ٤٢٩/٣)  رﺟ ِﻠﻬﺎ « ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ
ِ ﺔ
ِ  ﻋﻨﺪ

َّ» ﺰَمْﻬَﺎ ﻓَﺈِن

.(٢٦٠٤  وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ، وواﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ

“Hãy luôn ở bên bà bởi quả thật Thiên Đàng ở ngay dưới
chân của bà.” (Ahmad (3/429), Hakim (4/151) và ông đã xác

định là trung thực, Azzahabi cũng đồng quan điểm với ông, và
hadith được Albani xác định là khá tốt (Sahih Al-Jamia: 2604)).

32. Ông Abu Huroiroh

 thuật lại rằng Thiên sứ của

Allah  nói:

َْ
ْ ُْ
ُ
َْ َ َ ُ ُ َُ
 إِذَا �َﺒَﻀْﺖُ ﺻَﻔِﻴَّﻪ ِﻣ ْﻦ أﻫ ِﻞ، ٌ ﻋْﺪِى ﺟَﺰَاء
ِ » �ﻘﻮل اﷲ َﻌَﺎﻰﻟ ﻣﺎ ِﻟﻌﺒ ِﺪى الﻤﺆ ِﻣ ِﻦ
ُ َّ �ُﻢَّ اﺣْتَﺴَﺒَﻪُ إِﻻَّ اﺠﻟَْﻨ، ْﻴَﺎ
.(٦٤٢٤ ﺔ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري )رﻗﻢ

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Bất cứ người bề tôi nào của
ta, nếu y biết kiên nhận chịu đựng khi TA rút hồn người
thân thiết nhất của y ở trên thế gian thì sẽ được ban
thưởng Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 6424).
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33. Ông Abu Musa Al-Ash’ary

của Allah  nói:

 thuật lại, Thiên sứ

َ َ ُ ُ َ
َ ََ
َ َ َ
ُ َﺪﻟ  اﻟْ َﻌﺒْﺪ ﻗَ َﺎل
ُ َ ﺎت
. �ﻴَﻘﻮلﻮن  � َﻌ ْﻢ.ِﻤَﻼَﺋِ�َﺘِﻪِ �َﺒَﻀْﺘُﻢْ وَﺪﻟ  �ﺒْ ِﺪى
 اﷲ
» إِذا ﻣ
ِ
ُ ََََ ُْ ْ ََ ُ ََُ
َ ُ ََُ
َ َ َ َ َ ُ ََُ ْ ََ َ ُ ََُ
ْ
َ
 �ﻴﻘﻮل ﻣﺎذا ﻗﺎل  �ﺒ ِﺪى �ﻴﻘﻮلﻮن. �ﻴﻘﻮلﻮن  �ﻌﻢ.ِ�ﻴﻘﻮل  �ﺒﻀﺘﻢ  �ﻤﺮة ﻓﺆا ِده
ْ
ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َِﺪَكَ وَاﺳْﺮ
اﷲ ﻮا ﻟِﻌَﺒْﺪِى
ُ ﻮل
َ
« ﺑَيْﺘًﺎ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَﺳﻤُّﻮهُ �َﻴْﺖَ  اﺤﻟ َ ْﻤ ِﺪ
 �ﻴﻘ.ﺘﺟﻊ

  وﺻﺤﺤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻛﻤﺎ ﻲﻓ مﻮارد  اﻟﻈﻤﺂن،( وﺣﺴﻨﻪ١٠٢١ ﺧﺮﺟﻪ  اﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ
.(٧٩٥ ( ﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ٧٢٦ )رﻗﻢ
“Khi người cha (mẹ) của người bề tôi chết, Allah nói với
các vị Thiên Thần của Ngài: “Các ngươi đã rút hồn cha
(mẹ) của người bề tôi của TA”. Các vị Thiên thần đáp:
Vâng. Ngài nói: “Các ngươi đã lấy đi trái ngọt của trái tim
người bề của TA”. Các Thiên thần đáp: Vâng. Ngài nói:
“Người bề tôi của TA đã nói gì?”. Các Thiên thần đáp: Y
ca tụng và tán dương Ngài và nói rằng đó là sự quay về với
Ngài. Allah phán: “Các ngươi hãy xây cho người bề tôi
của TA một ngôi nhà trong Thiên Đàng và các ngươi hãy
đặt tên cho nó là ngôi nhà Al-Hamd (sự ca tụng, tán
dương)”.” (Tirmizhi: hadith số 1021 và ông cho rằng đây là

hadith khá tốt, Ibnu Hibban xác định là chính xác và trung thực
trong bộ Mawa-rid Azhzhma-n (726), Albani khẳng định đây là
hadith khá tốt (Sahih Al-Jamia: 795)).

34. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah

 nói:
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َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ وَﺣَﺼ، وَﺻَﺎﻣَﺖْ ﺷَﻬْﺮَﻫَﺎ،َا ﺻَﻠَّﺖِ الْﻤَﺮْأَةُ ﻤﺧَْﺴَﻬَﺎ
،ﺖ َ�ﻌﻠ َﻬﺎ
 وأﻃﺎﻋ،ﻨﺖ ﻓﺮﺟﻬﺎ
»
َ
ْ َ َ ََّ َ ﻣِﻦْ أَيِّ أَﺑْﻮَابِ اﺠﻟَْﻨ
ﺎءت « ﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﺻﺤﺤﻪ ﻛﻤﺎ ﻲﻓ مﻮارد
ِﺔ ﺷ
دﺧﻠ
.(٦٦٠ ( ﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ١٢٩٦ اﻟﻈﻤﺂن )رﻗﻢ
“Nếu người phụ nữ thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt
buộc của cô ta, nhịn chay trọn vẹn tháng của cô ta, giữ gìn
thân thể của cô ta (khỏi Zina), và vâng lời chồng của cô ta
thì cô ta sẽ vào Thiên Đàng từ bất kỳ cánh cửa nào của
Thiên Đàng tùy thích.” (Ibnu Hibban ghi lại và xác định rằng
hadith trung thực (Mawa-rid Azhzhama-n: 1296), và hadith được
Albani xác thực trong Sahih Al-Jamia: 660).

35. Ông Thawban

 nói:
 ﺔ « ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah

ْ
ََّ َ اﺠﻟَْﻨ
َ
 وَاﻟْﻐُﻠُﻮل وَاﺪﻟّﻳْﻦ دَﺧﻞ
ﺎتَ وَﻫُﻮَ ﺑَﺮِيء ﻣﻦْ اﻟْﻜِﺮﺒ
» َﻣ
ِ

( اﺤﻟﺎ�ﻢ١٩٨ ( اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ )رﻗﻢ٢٤١٢ ( واﺑﻦ ﻣﺎﺣﻪ )رﻗﻢ١٥٧٢ )رﻗﻢ
. ﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ ﺳن اﻟﺮﺘﻣﺬي.( وﺻﺤﺤﻪ وﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ٢٦/٢)
“Ai chết đi mà không dính líu với sự tự cao tự đại, chiếm
đoạt tài sản bất chính, thiếu nợ thì sẽ được vào Thiên
Đàng.” (Tirmizhi: hadith số 1572, Ibnu Ma-jah: hadith số 2412,

Ibnu Hibban trong bộ Sahih của ông (198), Hakim (2/26) và ông
cùng với Azhhabi đồng xác định là chính xác và trung thực, Albani
đã xác thực trong Sunnan Tirmizhi).

36. Ông Umar bin Alkhattab
Allah  nói:
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ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ ّ  ّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ» ﻠَﻴْ�ُﻢْ ﺑِﺎﺠﻟَْﻤَﺎﻋَﺔِ وَ�ِﻳ
اﺣ ِﺪ َوﻫ َﻮ ِﻣ َﻦ
ِ ﺎ�ﻢ َواﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓ ِﺈ الﺸَﻴﻄﺎن ﻣﻊ  الﻮ
َ ْ
ُ ﻮﺣَﺔَ اﺠﻟَْﻨ
ََ َ ْ
(٢١٦٥) َّﺔِ ﻓَﻠْﻴَﻠْﺰَمِ  اﺠﻟَﻤﺎﻋﺔ « ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
ْنَ�ِ أَ�ْﻌﺪُ ﻣَﻦْ أَرَادَ ﺤﺑُْﺒ
. ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮ�ﺐ:وﻗﺎل
“Các người phải ở cùng với tập thể, coi chừng sự chia rẽ
và tách biệt, bởi quả thật Shaytan sẽ ở cùng với người đơn
lẻ, và y là kẻ thứ hai (cùng với Shaytan ở nơi cách xa
Thiên Đàng). Người nào muốn an lành sống trong Thiên
Đàng thì hãy luôn bám chặt lấy tập thể.” (Tirmizhi: hadith số

2165, và ông nói: đây là hadith khá tốt, đường truyền trung thực
và gharib (có các từ hơi khó hiểu cần phải dịch giải)).

37. Ông Abdullah bin Amru bin Al-As



thuật lại,

Thiên sứ của Allah  nói:

َ
ُ ْ ُ َ ُ ُ ُ َّنْ ﻳُﺰَﺣْﺰَحَ ﻋﻦِ اﻨﻟَّﺎرِ وَ�َﺪْﺧُﻞَ اﺠﻟَْﻨ َّﺔَ ﻓَﻠْﺘَﺄْﺗِﻪِ ﻣَﻨِي
َ
ﷲ
َﺣَﺐَّ أ
»
ِ ﺘﻪ َوﻫﻮ  ﻳﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎ
َْ
مِ اﻵﺧِﺮِ وَﻴﻟَْﺄْتِ إِﻰﻟَ  اﻨﻟَّﺎسِ اﺬﻟَِّى �ُِﺐُّ أَنْ ﻳُﺆْ�َ إِﻴﻟ ِﻪ « أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ )رﻗﻢ

.(١٨٤٤

“Ai muốn được bốc đi xa khỏi Hỏa Ngục và được thu nhận
vào Thiên Đàng thì hãy chết trong trạng thái có đức tin
nơi Allah và Ngày Sau, và y hãy cư xử với mọi người bằng
những gì mà y thích mọi người cư xử với y.” (Muslim:
hadith số 1844).
38. Ông Ubadah bin Assa-mit  thuật lại rằng Nabi 
có nói:
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ْ�َأ
َ َُّ  اﺠﻟَْﻨ
ُ َ ْ
  ﺻْﺪُﻗُﻮا إِذَا ﺣَﺪَّ�ﺘُ ْﻢ َوأ ْوﻓﻮا:ﺔ
َﻨُﻮا ﻰﻟِ ﺳﺘًّﺎﻣِﻦْ ﻔُﺴِ�ُﻢْ أَﺿْﻤَﻦْ ﻟَ�ُﻢ
»
ِ
ُ
ُ
ا
 َا وَﻋَﺪْ�ُﻢْ وَأَدُّو إِذَا ا�ْﺘُﻤِﻨْﺘُﻢْ وَاﺣْﻔَﻈُﻮا ﻓُﺮوﺟَ�ُﻢْ وَﻏُﻀّﻮا أَﺑْﺼَﺎرَ�ُﻢْ وَ�ُﻔُّﻮا
ُ
َْ
( اﺤﻟﺎ�ﻢ٢٧١ ( اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ )رﻗﻢ٣٢٣/٥) أﻳ ِﺪﻳَ� ْﻢ « ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ
.(١٠١٨ ( ﺤﻪ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻗ ﺻﺤﻴﺢ اﺠﻟﺎﻣﻊ )رﻗﻢ٣٥٩ – ٣٥٨/٤)

“Các ngươi hãy bảo đảm với Ta sáu điều từ bản thân các
ngươi thì Ta sẽ bảo đảm cho các ngươi Thiên Đàng: các
ngươi hãy trung thực khi nói chuyện, hãy thực hiện lời
hứa khi hứa hẹn, hãy uy tín khi được đặt niềm tin cậy, hãy
giữ nhục dục của các ngươi, hãy hạ thấp cái nhìn của các
ngươi xuống và hãy ngăn bàn tay của các người (làm điều
xấu).” (Ahmad (5/323), Ibnu Hibban ghi trọng bộ Sahih của ông:

hadith số 271, Hakim (4/358 – 359), Albani đã xác thực hadith này
là trung thực và khá tốt (Sahih Al-Jamia: 1018)).

39. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah

 nói:

َ َ
ً َﻦْ ﺎﻋ َد َمﺮ
َ ﺎب َم ْﻤ َﺸ
َ ﺖ َو َﻃ
َ
َ ْﺎد ُاه ُﻣﻨَﺎد أَ ْن ﻃﺒ
ﺎك
 اﷲ ﻧ
�ﻀﺎ
»
ِ
ٍ
ِ وْ زَارَ أَﺧًﺎ ﻪﻟَُ ﻰﻓ
ِ
ِ
ْ َ َّاﺠﻟَْﻨ
  ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ:( وﻗﺎل٢٠٠٨ �ﻻً « ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ
ََﺒَﻮَّأْتَ ﻣِﻦ
ِ ِﺔ ﻣ

. وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ�  ﺻﺤﻴﺢ ﺳن اﻟﺮﺘﻣﺬي،ﺮ�ﺐ

“Ai viếng thăm người bệnh hoặc đến thăm hỏi một người
anh em động đạo của y vì Allah thì một vị Thiên thần sẽ
cầu nguyện cho y có cuộc sống tốt đẹp trên đời này và ở
cõi Đời Sau và y sẽ là người đức hạnh và Thiên thần sẽ
chúc mừng y về một chỗ ở nơi Thiên Đàng.” (Tirmizhi:
hadith số 2008, và ông nói: đây là hadith khá tốt và gharib, và
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hadith được Albani đánh giá là khá tốt trong bộ Sahih Sunnan
Tirmizhi.).

40. Ông Abu Huroiroh  thuật lại:

َ َ َ َ َّاﺠﻟَْﻨ
ُ َُ َ ُ
َْ َ َ
ﺔ �ﻘﺎل
َ � ْﻦ أ�ﻣﺎ ﻳُﺪْﺧِﻞُ اﻨﻟَّﺎس-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-  اﷲ
ِ ﺳﺌِﻞ رﺳﻮل
َ َ َ َ َّاﻨﻟ
ُ ْ
َ َ َ
ََْ
» ﺎر �ﻘﺎل
َ ِﻞَ �َﻦْ أ ْ� ﺮﺜِ ﻣﺎ ﻳُﺪْﺧِﻞُ اﻨﻟَّﺎس.«  اﷲ َﺣُﺴْﻦُ  اﺨﻟُﻠ ِﻖ
ِ » �ﻘﻮى
َْ
ُ َْ
، ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮ�ﺐ:( وﻗﺎل٢٠٠٤ اﻟﻔ ُﻢ َواﻟﻔ ْﺮج « ﺧﺮﺟﻪ  اﻟﺮﺘﻣﺬي )رﻗﻢ
.ﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ� ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ ﺳن اﻟﺮﺘﻣﺬي

 điều gì đưa mọi
người vào Thiên Đàng nhiều nhất, thì Người  nói: “Lòng

Có người đã hỏi Thiên sứ của Allah

Taqwa (ngay chính và kính sợ Allah) và phẩm chất đạo
đức tốt”. Còn khi được hỏi điều gì khiến mọi người vào Hỏa

Ngục nhiều nhất thì Người  nói: “Cái miệng và bộ phận
sinh dục”. (Tirmizhi: hadith số 2004, và ông nói: đây là hadith
khá tốt và gharib, và hadith được Albani đánh giá là khá tốt trong
bộ Sahih Sunnan Tirmizhi.).
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