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Nhân danh Allah
Đấng Rất mực Độ lượng
Đấng Rất mực Khoan dung

Giới thiệu sơ lược về tác giả
Trước mặt của chúng ta là bức thông điệp trong đó
phác thảo ra một thệ thống đại cương về niềm hạnh phúc đích
thực, cái mà con người luôn tìm kiếm và khát khao muốn có
được. Hệ thống đại cương này được phác thảo dựa trên các
bằng chứng giáo lý từ Qur’an và sự chỉ dẫn của Thiên sứ .
Đây là hai nền tảng mà bản thân nó đã là niềm hạnh phúc cho
người có đức tin và xã hội của những người có đức tin bởi vì
nó là con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống có sự Taqwa
(lòng Kính sợ) và hài lòng với Allah .
Người viết bức thông điệp này chính là Sheikh thông
thái và uyên bác Abdurrahman bin Na-sir bin Abdullah thuộc
dòng họ Sa’di, xuất thân từ trị trấn Unai-zah tỉnh Al-Qasim
thuộc khu vực Najd – Vương quốc Ả Rạp Xê-út. Cha mẹ ông
mất sớm kể từ lúc ông còn nhỏ, tuy nhiên, với lòng ham học
cùng với sự thông minh, nhạy bén ông đã nỗ lực và phấn đấu
trong con đường học tập. Ông bắt đầu học thuộc lòng Qur’an ở
độ tuổi rất sớm, đến mười hai tuổi là ông đã thuộc lòng nhuần
nhuyễn toàn bộ Qur’an. Ông đã học các kiến thức giáo lý từ
các vị học giả trong xứ cũng như các vị học giả đến từ xứ khác.
Dưới sự siêng năng, chăm chỉ và nỗ lực trong con đường học
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hỏi, ông đã đạt được thành tựu to lớn từ nguồn kiến thức và sự
hiểu biết sâu rộng.
Ở độ tuổi hai mươi ba, ông đã bắt đầu công việc giảng
dạy, và kể từ đó, hầu hết thời gian của ông đều giành cho công
việc giảng dạy, và có nhiều học sinh, nghiên cứu sinh đã thu
thập được thành tựu trong kiến thức từ ông.
Những người thầy tiêu biểu của ông:
1- Sheikh: Ibrahim Bin Hamd Bin Ja-sir, là người thầy
đầu tiên của ông.
2- Sheikh: Saleh Bin Uthman, một vị thẩm phán của
Unaizah. Ông đã học từ người thầy này về Usul, Fiqh, Tawhid,
Tafseer, ngữ văn Ả Rập; ông theo học với người thầy này cho
đến khi người thầy qua đời.
Sheikh Abdurrahman bin Na-sir bin Abdullah AlSa’di là một vị học giả có kiến thức hiểu biết trọn vẹn về Fiqh
và Usul, ông có một nguồn kiến thức vững chắc về Tawhid bởi
vì ông rất quan tâm và nghiên cứu nhiều đến các sách nói về
Tawhid, đặc biệt là sách của Ibn Taymiyah và Ibnu AlQayyim. Ngoài ra ông cũng rất quan tâm đến Tafseer, bằng
chứng cho điều này là ông đã biên soạn nhiều cuốn sách liên
quan đến Tafseer như:
1- Tayseer Al-Kareem Arrahman Fi Tafseer Kalaam AlManaan gồm tám phần.
2- Tayseer Al-Latif Al-Manaan – Tafseer Qur’an ngắn
gọn.
3- Al-Qawa’id Al-Hisan Li Tafseer Qur’an.
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Ngoài những cuốn sách này, ông còn viết nhiều cuốn
sách, như:
4- Al-Irshaad Ila Ma’rifatu Al-Ahkaam.
5- Arriyaadh Anna-dhirah.
6- Bahjah Qulub Al-Abraar.
7- Manhaj Assalikeen wa Tawdheeh Al-Fiqh Fin Din
8- Giới luật về hút thuốc lá và mua bán thuốc lá
9- Al-Fata-wa Assa’diyah
10- Al-Haq Al-Wadheeh Al-Mubeen – giảng giải Tawhid
của các vị Nabi và các vị Thiên sứ.
11- Tawdheeh Al-Ka-fiyah Ash-Sha-fiyah.
Ngoài ra ông có viết nhiều sách về Fiqh, Tawhid,
Hadith, Usul, các chủ đề xã hội và những Fata-wa.
Ông mất vào đêm thứ năm ngày 23 tháng Jumada AthTha-ni năm 1376 hijri tại Unaizah, lý do ông mất là ông bị
bệnh rất nặng. Ông ra đi làm cho bao người biết đến ông vô
cùng thương tiếc. Cầu xin Allah  yêu thương ông và ban cho
kiến thức của ông, các cuốn sách của ông mang lại điều hữu
ích cho mọi người. Ameen!
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Lời nói đầu của tác giả

َ َ ح َ ح ُ َ َ ح َ ُ ح َ ح ُ ُ ُّ َ َ ح َ ُ َ ح َ َ َ ُ َ ح َ ُ َ َ ح
ِي
 وأشهد أن َل إَّل إَل،اَّلي َل اْلمد ُك
ّ لِل
ّ ّ اْلمد
ّ الل وحدل َل
ََ َ َُ ََ ح َ ُ َ َ ََُ ً َ ح ُ ُ َ َ ُ حُُ َ َ ُ َ َح
َ لَع آَل َوأَ حص
َ.حابه َو َسلَم
 صَّل الل علي ّه و، وأشهد أن حممدا عبدل ورسوَل،َل
ّّ
ّّ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Đấng mà tất cả mọi sự ca tụng đều chỉ dâng lên Ngài; tôi xin
chứng nhận không có Thướng Đế địch thực nào khác ngoài
Allah, Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang vai, và tôi
chứng nhận rằng Muhammad  là người bề tôi và là vị Thiên
sứ của Ngài; cầu xin bằng an và phúc lành cho Người, cho gia
quyến của Người cùng tất cả các vị bạn đạo của Người.
Quả thật, việc làm thanh thản và phấn khởi của trái tim
cũng như làm tan biến sự phiền muộn, bất an là điều mà bất kỳ
ai cũng mong mỏi và khao khát đạt được, là điều hoàn thiện
niềm vui và sự hoan hỉ. Việc làm đó cần phải có các nguyên
nhân thuộc về tôn giáo, các nguyên thuộc về tự nhiên và các
nguyên nhân thuộc về hành động thực tế; và không ai có thể
tập hợp được tất cả những nguyên nhân này ngoại trừ những
người Muslim có đức tin; còn đối với những người khác họ thì
quả thật có thể họ đạt được ở một phương diện nào đó với
những nguyên nhân qua sự đấu tranh tri thức được cho là sáng
suốt khôn ngoan của họ nhưng họ lại mất đi những điều hữu
ích, những điều tốt đẹp ở một phương diện khác.
Tuy nhiên, tôi sẽ nêu ra trong bức thông điệp này
những điều sẽ là những nguyên nhân cho yêu cầu trên, những
điều mà bất kỳ ai cũng tìm kiếm.
Với những điều tôi nêu ra, có những người gặt hái
chúng và đã sống một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc; có
7
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những người lơ đễnh và đã sống cuộc sống chán ngán, âu lo và
phiền muộn; và cũng có những người cứ lang thang chính giữa
ranh giới của hai sự việc đó và họ có lúc hạnh phúc, có lúc
buồn chán tùy theo điều họ gặt hái được từ một trong hai
phương diện đã nói.
Cầu xin Allah  phù hộ mọi điều tốt lành và xua đuổi
mọi điều xấu!!!

Nguyên nhân căn cơ và trọng đại nhất cho cuộc
sống hạnh phúc là đức tin Iman và làm những
việc thiện tốt
8
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 Nguyên nhân căn cơ và trọng đại nhất cho cuộc
sống hạnh phúc là đức tin Iman và làm những việc thiện
tốt:
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ََ
َ َ
ۡ
ُ َٰ َ ُ ۡ َ َ َ
نَث َوه َو ُمؤمِن فل ُن ۡحيِيَ َّن ُهۥ َح َي َٰوة َطي ِ َبة
﴿ َم ۡن َع ِمل صَٰل ِحا مِن ذك ٍر أو أ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َ
]79 : ﴾ [سورة انلحل٩٧ وَلَج ِزينهم أج َرهم بِأحس ِن ما َكنوا يعملون
Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức
tin thì chắc chắn TA (Allah) sẽ cho y sống một đời sống
lành mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần
thưởng tùy theo điều tốt nhất mà họ đã làm. (Chương 16 –
Annaml, câu 97).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán cho biết rằng
Ngài hứa ban cho cuộc sống an lành trên cõi đời này và sẽ ban
thưởng phần thưởng tốt đẹp nhất ở cả hai cõi: trần gian và cõi
Vĩnh Hằng ở Đời Sau đối với những ai kết hợp giữa đức tin
Iman và hành động thiện tốt.
Nguyên nhân cho điều đó đã rõ ràng: Quả thật, những
người có đức tin nơi Allah  bằng đức tin Iman đúng đắn sẽ
cho ra trái quả hành động thiện tốt, cải thiện trái tim, phẩm
chất đạo đức, và cải thiện cuộc sống trần gian và cuộc sống ở
cõi Đời Sau. Ở nơi họ, có những nền tảng, những cơ sở vững
chắc của niềm tin rằng họ phải tiếp nhận niềm vui, hạnh phúc
và đồng thời cũng phải đối mặt với sự lo âu, phiền muộn và
đau buồn.
Khi họ gặp được những điều tốt lành, những điều yêu
thích thì họ tiếp nhận chúng bằng sự tri ân và dùng chúng vào
những điều có ích. Và khi họ tận dụng những điều tốt lành đó
9
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theo phượng diện này thì chúng sẽ mang lại cho họ niềm vui;
họ hy vọng, khao khát thêm điều tốt lành và ân phúc từ chúng;
họ hy vọng và mong mỏi phần ân thưởng dành cho những
người biết tri ân; những điều tốt lành sẽ mang lại điều tốt lành
cho họ.
Còn khi họ gặp phải những điều xấu, những điều
không tốt lành và những mất mát đau buồn thì họ sẽ cố gắng
khắc phục, họ rèn luyện ý chí và tinh thần kiên cường để vượt
qua, họ kiên nhẫn chịu đựng để mong được ân phước và sự ban
thưởng, và cuối cùng họ vẫn được niềm vui và niềm mơ ước
tốt lành ở phía trước vì họ khát khao hồng phúc từ nơi Allah 
dành cho họ.
Sự việc này được Thiên sứ của Allah  diễn đạt ngắn
gọn trong lời di huấn của Người:

َ َ َ َ َ َ ح َُ َُُ َ حر َ َح
َ ح ح
َ َ َح ح ح
ُح َ َ َح
ابته
اك أل َحد ّإَل لّل ُمؤ ّم ّن ّإن أص
جبًا ألم ّر ال ُمؤ ّم ّن ّإن أمرل ُكه خي وليس ذ
«ع
َُ ً َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ح ً َ ُ َ ح َ َ َ ح ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ح
.َساء شكر فَكن خيا َل و ّإن أصابته َضاء صب فَكن خيا َل» روال مسلم

“Thật đáng ngạc nhiên cho mọi sự việc của người có đức
tin rằng lúc nào họ cũng đạt được điều tốt lành, và đặc ân
này chỉ dành riêng cho họ: Khi họ gặp điều lành họ tạ ơn
Thượng Đế thì Ngài sẽ ban thêm điều tốt và ghi nhận ân
phước cho họ; còn khi họ gặp điều không tốt lành, họ kiên
nhẫn chịu đựng thì họ cũng sẽ được đền bù điều tốt và
được ghi nhận ân phước” (Muslim).
Thiên sứ của Allah  đã cho biết rằng người có đức
tin đều gặt hái được điều tốt lành dù gặp phải chuyện vui hay
chuyện buồn.
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Hai con người gặp phải điều tốt lành hoặc điều dữ như
nhau nhưng lại khác nhau về việc tiếp nhận chúng. Điều đó tùy
thuộc vào sự khác nhau trong đức tin Iman và hành động thiện
tốt của mỗi người.
Trong Hadith cho thấy, người có đức tin khi gặp được
điều tốt lành hay khi đối mặt với điều dữ thì họ tiếp nhận nó
bằng sự tri ân, kiên nhẫn; với hai yếu tố này họ đạt được niềm
vui và hạnh phúc, sự đau buồn, phiền muộn và lo lắng trong họ
tan biến, lòng họ thanh thản, sự eo hẹp nặng nề trong cuộc
sống của họ trở nên nhẹ nhàng và thông thoáng, và họ sẽ hoàn
tất cuộc sống của họ trên cõi đời này một cách êm đềm với tâm
hồn thư thái.
Còn những người không có đức tin cho dù họ gặp
được điều tốt lành nhưng lại vô ân, họ dùng những điều tốt
lành như những con thú tham lam và hoảng loạn. Điều đó
chẳng những không làm trái tim họ thanh thản mà nó còn gieo
rắc nhiều tiêu cực từ nhiều phương diện: lo sợ bị mất những
điều tốt lành, mệt mỏi vì ra sức trông chừng kẻ phá hại, không
biết hài lòng với những gì đang có, lúc nào cũng muốn thêm
nữa thêm nữa không bao giờ thấy đủ, lòng tham vọng đó có thể
gặt hái được điều bản thân mong muốn hoặc có thể không gặt
hái được gì, và nếu như gặt hái được điều mong muốn thì sự lo
âu vẫn lại tiếp tục hiện diện như được nói. Và khi họ gặp phải
điều không tốt lành thì sự lo lắng, hoang mang, sợ hãi càng
tăng, khiến họ tình thần bất ổn, tâm trạng rối loạn, các căn
bệnh tư tưởng tiêu cực hoành hành, sự bất an cứ đeo đuổi họ
khiến họ rơi vào những tình huống xấu; bởi vì họ không hy
vọng sự ban thưởng cũng như ở họ không có sự kiên nhẫn.
Tất cả những điều trên đều được nghiệm thấy trong
thực tế giữa người có đức tin luôn làm theo niềm tin của họ và
11
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người không có đức tin có một sự khác biệt rất lớn. Một người
có đức tin khi bị thử thách bởi bệnh tật, nghèo khó hay những
điều không may khác thì với đức tin Iman của y, y biết hài lòng
với điều mà Allah  đã an bài cho y, chúng ta thấy y vẫn lạc
quan, trái tim của y không đòi hỏi điều gì mà y không có khả
năng, y sẽ nhìn vào những ai kém hơn mình chứ không nhìn
những ai có hoàn cảnh tốt hơn bởi vì điều đó làm y thấy mình
vẫn còn tốt hơn bao người khác. Điều đó làm y sống thư thái
trên cõi trần này.
Ngược lại, người sống không có đức tin Iman, khi y bị
thử thách một điều gì đó từ cái nghèo, bệnh tật, mất mát một số
điều tốt lành trên cõi trần thì chúng ta thấy y bi quan, chán nản,
dễ dàng gục ngã và sống trong nỗi đau và bất hạnh.
Một thí dụ điển hình khác: Nếu nói về điều khiến con
người hoang mang, sợ hãi thì chúng ta thấy người có đức tin
Iman đúng mực sẽ điềm tĩnh, trái tim của y ít lo sợ và tinh thần
ít hoang mang, ngược lại với người vô đức tin hoặc đức tin
không đúng mực thì y sẽ khó giữ tâm trạng bình tĩnh bởi vì y
sẽ không có sự kiên nhẫn giống như người có đức tin.
Mặc dù người ngoan đạo và người thường làm điều sai
quấy, hoặc người có đức tin và người vô đức tin, cả hai đều có
chung sự dũng cảm bản năng khi đối mặt với những nỗi sợ hãi,
tuy nhiên, người có đức tin sẽ vượt trội hơn về sức mạnh tinh
thần bởi đức tin Iman, bởi lòng kiên nhẫn của y cũng như bởi
sự phó thác của y ở nơi Allah . Đức tin Iman, lòng kiên nhẫn,
sự phó thác nơi Allah , niềm hy vọng sự ban thưởng nơi Ngài
là những yếu tố làm tăng thêm sự can đảm và lòng dũng cảm
của y. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

12

Những Điều Hữu Ích Cho Cuộc Sống Hạnh Phúc

َ
َّ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ُ َ
َ
َ
َ َ َ َۡ َ َ َ ۡ
َّ
َۗ﴿إِن تكونوا تأل ُمون فإِن ُه ۡم يَأل ُمون ك َما تأل ُمون َوت ۡر ُجون م َِن ٱَّللِ َما َل يَ ۡر ُجون

]401 :﴾ [سورة النساء

Nếu các ngươi đau đớn thì chúng cũng bị đau đớn như các
ngươi. Nhưng các ngươi đặt hy vọng nơi Allah điều mà
chúng không có niềm hy vọng nào cả. (Chương 4 – Annisa’,
câu 104).
Niềm hy vọng sự giúp đỡ và phù hộ từ nơi Allah  đã
dập tắt nỗi sợ hãi và lo lắng trong tim họ và làm cho họ càng
trở nên can đảm và kiên cường hơn. Và Allah  phán bảo:
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]14 :﴾ [سورة األنفال٤٦ ين
ِ ِ
ِِ
Và các ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng bởi quả thật Allah
luôn ở cùng với những người kiên nhẫn. (Chương 8 – AlAnfal, câu 46).
 Một trong những nguyên nhân làm tan biến sự lo âu,
phiền muộn và đau buồn là cư xử tử tế với mọi người trong lời
nói và hành vi, là sống nghĩa hiệp, lẽ phải, đạo đức và đúng
đắn trong đối nhân xử thế. Tất cả đều là việc làm thiện tốt. Với
những điều đó Allah  sẽ bảo vệ khỏi kẻ xấu, đẩy lùi sự phiền
muộn và âu lo. Tuy nhiên, người có đức tin đạt được sự hoàn
thiện vượt bậc hơn trong phần phúc này, họ vượt trội hơn bởi
việc làm thiện tốt của họ xuất phát từ lòng thành tâm vì Allah
 và mong được ban thưởng phần ân phước ở nơi Ngài, họ hết
lòng và nỗ lực làm điều thiện tốt để mong có được sự ban
thưởng điều tốt đẹp nơi Allah . Ngài phán:
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]114 :[سورة النساء

Đa số những cuộc mật đàm của chúng không có điều gì tốt
cả trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm
điều lành hoặc hòa giải giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm
đó được cho phép). Và ai làm các điều đó chỉ mong làm cho
Allah hài lòng thì chắc chắn sẽ được TA (Allah) ban cho
một phần thưởng rất lớn. (Chương 4 – Annisa’, câu 114).
Allah  phán cho biết rằng những điều này, tất cả đều
là những điều thiện tốt, và điều tốt sẽ mang lại điều tốt và đẩy
lùi điều xấu, và người có đức tin luôn hy vọng Allah  ban
phần thưởng to lớn, và một trong những phần thưởng to lớn là
sự phiền não lo âu được tan biến.

Những nguyên nhân đẩy lùi sự lo âu do căng
thẳng và ức chế
 Một trong những nguyên nhân đẩy lùi sự lo âu do căng
thẳng và ức chế: hãy để bản thân bận rộn với một việc làm nào
đó nhẹ nhàng và khuây khỏa hoặc với một kiến thức có lợi nào
đó. Bởi nó làm cho trái tim bận rộn không còn nghĩ đến điều lo
lắng nữa, và có thể làm quên đi những điều khiến lo âu và buồn
phiền, khiến con người trở nên tích cực hơn. Nguyên nhân này
cũng là nguyên nhân chung cho người có đức tin và người vô
đức tin, tuy nhiên, người có đức tin vượt trội hơn do đức tin
14

Những Điều Hữu Ích Cho Cuộc Sống Hạnh Phúc

Iman, sự thành tâm và niềm hy vọng của y nơi Allah ; nếu là
kiến thức y sẽ học hỏi hoặc truyền dạy còn nếu là việc làm thì
y sẽ làm việc thiện tốt, nếu là việc làm thờ phượng thì đó là sự
hành đạo còn nếu như là việc đời và những sinh hoạt đời
thường thì y sẽ làm cho nó trở thành sự thờ phượng bằng sự
định tâm thiện tốt. Do đó, người có đức tin dễ dàng đẩy lùi sự
phiền não và âu sầu.
 Một trong những điều đẩy lùi sự phiền não và âu lo:
tập trung tư tưởng vào việc làm của ngày hiện tại, không bận
tâm đến những điều sẽ xảy ra ở tương lại và không nghỉ tới
những chuyện buồn của quá khứ. Chính vì lẽ này mà Thiên sứ
của Allah  đã cầu xin Allah  tránh khỏi điều phiền muộn,
đau buồn(1) của quá khứ, những điều không thể quay lại. Sự
phiền muộn thường đến do lo sợ những điều ở tương lai, bởi
thế, người bề tôi hãy gầy dựng cho ngày hôm nay của mình, y
phải nỗ lực và cố gắng cải thiện ngày giờ hiện tại của mình,
nếu tâm của y hoàn toàn cho ngày hôm đó của y thì chắc chắn
y sẽ hoàn thiện tốt các việc làm của ngày hôm đó và y sẽ loại
trừ được sự sầu muộn và phiền não cũng như lo âu.
Thiên sứ của Allah , khi Người cầu nguyện hoặc
muốn hướng dẫn cộng đồng tín đố của Người cầu nguyện thì
Người thường thúc họ cố gắng, nỗ lực hết mình trong việc
khẳng định điều muốn cầu xin bởi vì sự cầu xin luôn đồng
hành với hành động. Do đó, người bề tôi phải chăm chỉ, siêng
(1)

Thiên sứ của Allah thường cầu xin Allah, Người nói:
َ ُ َ ِ َ ُ ُ َ َ ح َ ِ َ حَ َ َ ح َ ح َ ح َ َ َ ح ُ ح َ حُ ح
.ب » روال اْلخاري ومسلم
ّ « اللهم إّّن أعوذ بّ ّمن الهم واْلز ّن والعج ّز والكس ّل واْلخ ّل واْل
“Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi sự phiền muộn,
đau buồn, sự yếu ớt, sự chai lười, keo kiệt và hèn nhát” (Albukhari,
Muslim).
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năng, cần mẫn và nỗ lực hết mình với những điều mang lại lợi
ích cho y trong đạo cũng như trong đời sống thế tục; y cầu xin
Thượng Đế của y phù hộ cho y thành công thì y phải toàn tâm
toàn ý hành động để đạt được sự thành công đó. Thiên sứ của
Allah  nói:
َِ َ َ َ َح ح َ ح َ َ َ َ َ ح َ َ َُح
ح ح ََ َ َحَ ُ َ ح َ ح
َش رء فل تقل ل حو أّن
لل وَل تع ّجز و ّإن أصاب
ّ ))اح ّرص لَع ما ينفع َواست ّعن بّا
ُ َف َعلح
َ  َولَك حن قُ حل قَ َد ُر ا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ح َ ح َ ُ َ َ َ َ ح.ت ََك َن َك َذا َو َك َذا
((ان
ّ
ّ
ّ لل وما شاء فعل ف ّإن لو تفتح عمل الشيط
.روال مسلم
“Hãy cố gắng hết mình trên điều mang lại hữu ích cho
ngươi đồng thời hãy cầu xin Allah phù hộ; chớ đừng yếu
đuối; nếu một điều gì đó xảy đến với ngươi thì ngươi chớ
đừng nói phải chi mình làm thế này thế nọ, mà ngươi hãy
nói Allah đã định đoạt và an bài, Ngài làm bất cứ điều gì
Ngài muốn, bởi quả thật lời nói ‘phải chi, dẫu mà, giá như’
sẽ mở cửa cho việc làm của Shaytan.” (Muslim).
Thiên sứ của Allah  đã kết hợp giữa những yếu tố:
việc cố gắng và nỗ lực trên những điều có lợi trong mọi hoàn
cảnh và tình huống với sự cầu xin Allah  phù hộ, không yếu
đuối và buông xuôi để rồi trở nên chai lười, hài lòng với những
điều đã xảy ra trong quá khứ và khẳng định sự tiền định của
Allah .
Các sự việc được chia thành hai dạng: một dạng mà
người bề tôi có thể đạt được hoặc có thể đạt được một phần của
nó hoặc có thể xóa bỏ, có thể giảm bớt một phần của nó thì
người bề tôi hãy cố gắng hết sức mình đồng thời cầu xin sự
phù hộ nơi Thượng Đế của y; và một dạng thứ hai là dạng mà
người bề tôi đã không thể đạt được thì thanh thản chấp nhận nó
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và hài lòng với nó. Có như vậy thì người bề tôi mới có thế sống
vui vẻ, không buồn phiền cũng không lo âu.

Những lý do lớn nhất để tâm hồn thư thái và
yên bình
 Một trong những lý do lớn nhất để tâm hồn thư thái và
yên bình là nhiều tụng niệm Allah  , bởi quả thật việc làm đó
tác động đến trái tim làm cho nó cảm thấy thanh thản, nhẹ
nhàng, bình an đồng thời làm tan biến những lo âu, phiền não
một cách thật đáng ngạc nhiên. Allah, Đấng Tối Cao và Ân
Phúc phán:

ُ ُ ُۡ

َ ۡ َ َّ

ۡ

ََ

]82 :﴾ [سورة الرعد٢٨ ﴿أَل بِذِك ِر ٱَّللِ تطمئ ِ ُّن ٱلقلوب
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Quả thật chỉ có sự tưởng nhớ Allah mới khiến trái tim
thanh bình. (Chương 13 – Arra’d, câu 28).
Bởi thế, tụng niệm Allah  ảnh hưởng mạnh mẽ đến
tâm hồn và tinh thần giúp người bề tôi cảm thấy an bình vì
trong việc làm đó mang đức tin kiên định và niềm hy vọng
phần ân thưởng từ nơi Allah , Thượng Đế của y.
 Một trong những lý do lớn nhất để tâm hồn thư thái và
yên bình là nói về ân huệ của Allah  một cách công khai hay
thầm kín, bởi lẽ khi người bề tôi nhận biết về ân huệ của Ngài
và luôn nhắc đến nó thì Allah  sẽ làm cho người bề tôi đó
không còn biết buồn lo và sầu não mà y sẽ luôn cảm thấy nhẹ
nhàng, thoải mái và hạnh phúc trong tâm hồn. Hơn thế nữa,
việc nhắc đến ân huệ của Allah  sẽ thúc đẩy người bề tôi biết
tri ân Đấng đã ban cho y hồng phúc đó ngay cả khi y trong
hoàn cảnh nghèo khó hoặc bệnh tật hoặc trong những hoàn
cảnh khó khăn khác. Và khi người bề tôi thường xuyên nhắc
đến ân huệ của Allah  thì như thể y đang đối chiếu giữa vô số
ân huệ của Ngài với những điều không lành mà y gặp phải và y
sẽ nhận thấy rằng những điều không tốt lành y gặp phải thật
không đáng kể so với vô số ân huệ mà Ngài đã ban cho y.
Khi người bề tôi luôn nhắc đến ân huệ của Allah  thì
điều đó có nghĩa là y đang nhắc nhở bản thân mình rằng những
tai họa, những điều không may xảy đến với y chỉ là những thử
thách từ nơi Allah  dành cho y vì Ngài muốn ban ân phước
cho y qua sự kiên nhẫn, chịu đựng, hài lòng và quy phục của y
đối với Ngài. Lúc bấy giờ, người bề tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng
và hài lòng với những gì đã được an bài với niềm hy vọng phần
ân phước từ nơi Allah  và lúc bấy giờ mọi sự cay đắng và
khó khăn trở nên ngọt ngào và nhè nhàng.
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 Một trong những lý do lớn nhất để tâm hồn thư thái và
yên bình là thực hành theo sự chỉ dạy của Thiên sứ  qua lời
di huấn của Người:

َ
َ
َ ُ َ َ ُ َ َ ح َ ح
َُ َح
ُ َ ََ ح
ُح
))انظ ُروا ّإل َم حن أ حسفل ّمنك حم َوَل تنظ ُروا ّإل َم حن ه َو ف حوقك حم ف ُه َو أج َد ُر أن َل
ََ َحَ ُ ح
.لل(( روال اْلخاري ومسلم
ّ تزدروا نّعمة ا

“Các ngươi hãy nhìn xuống những người kém hơn mình và
chớ nhìn lên những ai hơn các ngươi, có như thế các ngươi
mới không xem thường ân huệ của Allah” (Albukhari,
Muslim).
Nếu người bề tôi luôn đặt cái lý này ở trước đôi mắt
của mình thì cho dù y có nhìn thấy ai đó hơn y về nhiều điều
tốt đẹp, nhiều điều may mắn trong tài sản, bổng lộc, diện mạo,
danh lợi thì cũng không làm cho y lo lắng, buồn phiền mà y
vẫn vui vẻ, lạc quan và hài lòng với phần ân huệ mà Allah 
đã ban cho y tuy không bằng những ai hơn y nhưng cũng đã
hơn bao người kém may mắn hơn y.
Và cứ mỗi khi nói đến ân huệ của Allah  một cách
công khai hay thầm kín, dù là ân huệ trong đạo hay trong đời
sống thế tục thì y luôn thấy rằng quả thật Allah, Thượng Đế
của y đã ban cho y rất nhiều và rất nhiều. Điều đó làm cho y
không có ý nghĩ tiêu cực cũng như sự bất mãn, điều đó làm cho
y không cảm thấy buồn phiền và nặng lòng mà nó làm cho y
luôn lạc quan, vui tươi và thanh thản.
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Những điều làm vui vẻ thoải mái và làm tan
biến nỗi sầu lo và phiền muộn
 Một trong những điều làm vui vẻ thoải mái và làm tan
biến nỗi sầu lo và phiền muộn là loại trừ những nguyên nhân
gây phiền lòng và hướng tới những nguyên nhân tạo nên niềm
vui. Điều đó được thực hiện bằng cách quên đi những gì không
vui, không tốt lành đã xảy ra không thể thay đổi được, phải
nghĩ đến sự việc ở hiện tại và tìm cách giải quyến vấn đề
nhưng không quá lo lắng cho những điều ở tương lai từ sự
nghèo khó, mất mát và sợ hãi bởi không ai có thể biết được
điều gì xảy ra ở tương lại, chỉ có Allah  duy nhất mới biết rõ
điều đó. Cho nên cứ cố gắng hết sức mình để giải quyết vấn đề
ở hiện tại và phó thác cho Allah  về những điều không biết ở
tương lai. Có như thế, tâm hồn sẽ bình thản, tinh thần thoải
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mái, tỉnh táo và sáng suốt hơn, và một khi tinh thần thoải mái,
tỉnh táo và sáng suốt thì vấn đề sẽ được giải quyết tốt đẹp hơn.
 Một trong những điều làm vui vẻ thoải mái và làm tan
biến nỗi sầu lo và phiền muộn là phó thác cho Allah mọi điều
của tương lai bằng sự cầu xin với những lời Du-a mà Thiên sứ
của Allah  đã thường cầu xin Allah :

َ
َ
َ اى الَت ف
َ َاَّلى ُه َو ع حص َم ُة أَ حمرى َوأَ حصل حح ل ُدنحي
َ ))اللَ ُه َم أ حص ّل حح ّل ّد
يها
ّ ين
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ح
َ ُِ
ًَ َ ح
َ اَش َوأَ حصل حح ل آخ َرت الَت ف
يها َم َعا ّدى َواج َع ّل اْلَيَاة ّز َيادة ّل ّف ُك خ حي
ّ َم َع
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ُِ ح
ً َ َ َ َ ح َ حَ ح
ُك َ ر
.ِ(( روال مسلم
احة ّل ّمن
واجع ّل الموت ر

“Lạy Allah, xin Ngài hãy cải thiện cho bề tôi tôn giáo của
bề tôi, cái mà nó là nguồn bảo vệ mọi vụ việc của bề tôi; xin
Ngài cải thiện cho bề tôi đời sống thế tục của bề tôi, nơi mà
bề tôi phải sống; xin Ngài hãy cải thiện cho bề tôi cõi Đời
Sau của bề tôi nơi mà bề tôi phải quay về; xin Ngài hãy làm
cuộc sống của bề tôi thêm nhiều điều tốt đẹp, và xin Ngài
làm cái chết của bề tôi thành một sự nghỉ ngơi và thanh
thản khỏi mọi điều xấu!” (Muslim).

َ ََ َح
َ َُُ َ ح
َُ َ َحََ َ َح ُ َ َ َ ح َ َح
كل ّن إّل نف ّىس َط حرفة عي َوأ حص ّل حح ّل شأ ّّن ُكه َل
ّ ))اللهم رْحت أرجو فل ت
َ ََ
َ َل أَن ح
.ت(( روال أبو داود باسناد صحيح
ّإَّل إ

“Lạy Allah, bề tôi hy vọng và khao khát lòng thương xót
của Ngài, xin Ngài đừng bỏ rơi bản thân bề tôi dù chỉ trong
nháy mắt, và xin Ngài hãy cải thiện mọi việc của bề tôi, bởi
quả thật không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Ngài.” (Abu Dawood ghi lại với đường truyền Sahih).
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Và nếu người bề tôi luôn duy trì với những lời cầu
nguyện này, những lời cầu nguyện trong đó xin được cải thiện
tôn giáo, cải thiện đời sống thế gian bằng cả con tim và định
tâm trung thực đồng thời nỗ lực hành động thì chắc chắn y sẽ
được Allah  phù hộ, và với niềm hy vọng được Allah  phù
hộ thì y sẽ vui vẻ và thoải mái tâm hồn.

Những phương pháp điều trị các tâm bệnh,
bệnh tinh thần và bệnh thể chất tốt nhất
 Một trong những cách điều trị các tâm bệnh, tinh thần
và thể chất tốt nhất: trái tim mạnh mẽ, không bị xáo trộn và rắc
rối của những ảo giác mang những suy nghĩ xấu, bởi vì khi con
người đầu hàng với những ảo giác thì trái tim của y trở thành
tác nhân kích thích từ nỗi sợ, cơn giận, và sự kích động. Đó là
những nguyên nhân gây đau đớn tâm hồn, tinh thần và thể xác.
Khi nào tâm luôn hoàn toàn hướng về Allah , phó
thác cho Ngài và không đầu hàng, khuất phục những ảo tưởng
có hại cũng như không để những ảo giác xấu chế ngự, đặt niềm
tin nơi Allah  và tha thiết hy vọng hồng phúc từ nơi Ngài thì
những âu lo và phiền não sẽ tan biến, nhiều căn bệnh thể chất
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và tâm hồn sẽ mất đi. Lúc bấy giờ, tâm hồn trở nên mạnh mẽ,
thanh thản và phấn khởi một cách không thể diễn tả. Trong các
bệnh viện không biết bao nhiêu người bệnh tâm thần, không
biết bao nhiêu người tuy khỏe mạnh nhưng tâm hồn và thần
kinh bất ổn, và không biết bao kẻ tâm hồn và thần kinh bất ổn
trở thành người điên?! Và chỉ có Allah  mới Đấng ban cho
khỏi bệnh qua sự cố gắng và nỗ lực của bản thân trong việc tìm
kiếm nguyên nhân hữu ích cho tâm hồn và tinh thần; tìm kiếm
nguyên nhân để đẩy lùi sự lo âu. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُُ ۡ َ

ُ َ َّ

َ َ ۡ َّ َ َ

ََ

]3 :﴿ومن يت َوَّك لَع ٱَّللِ فه َو حسبه ْۚۥ﴾ [سورة الطلق

Và ai phó thác cho Allah thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ.
(Chương 65 – Attalaq, câu 3).
Có nghĩa là một mình Ngài che chở, phù hộ và ban
phát cho y tất cả những gì cần thiết cho tôn giáo và cuộc sống
thế tục của y.
Bởi thế, người phó thác cho Allah  luôn có tâm hồn
mạnh mẽ, không có bất cứ sự lo lắng nào có thể làm ảnh hưởng
đến tâm hồn của y, không có bất kỳ tai họa nào có thể làm suy
yếu tinh thần của y vì y luôn biết rõ rằng sự suy yếu tinh thần
trước những điều không may xảy ra là yếu đuối và thiếu đức
tin; và y luôn biết rõ rằng Allah  chắc chắn sẽ bảo hộ cho
những ai phó thác cho Ngài bằng sự phó thác trọn vẹn. Bởi thế,
người phó thác cho Allah  luôn tin cậy nơi Ngài, kiên định
vào lời hứa của Ngài, y cảm thấy không buồn lo, không sầu
muộn hay phiền não, mọi sự khó khăn trở nên dễ dàng, mọi sự
nặng nề trở nên nhẹ nhàng và thư thái, sự bất an trở nên bình
yên.
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Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao ban cho sự bình yên và
an lành, xin Ngài làm cho trái tim chúng ta luôn mạnh mẽ và
vững chắc trong sự phó thác trọn vẹn nơi Ngài!!!

Trong lời của Thiến sứ  “Người có đức tin
nam chớ ghét bỏ người có đức tin nữ”
 Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َحَ ح ُ ح ر ُ ح ًَ ح َ َ حَ ُ ًُ َ َ ح
.ض ّمن َها آخ َر(( روال مسلم
ّ ))َل يفرك مؤ ّمن مؤ ّمنة ّإن ك ّرل ّمنها خلقا ر
“Người có đức tin nam chớ ghét bỏ người có đức tin nữ,
nếu y ghét một tính cách (xấu) nào đó ở cô ta thì y hãy hài
lòng một phẩm chất (tốt) khác ở cô ta” (Muslim).
Trong lời nói này của Thiên sứ  có hai bài học giá trị
to lớn:
Thứ nhất: Chỉ dạy cách cư xử trong quan hệ vợ
chồng, bà con thân thuộc, bạn bè và trong quan hệ giao tế với
mọi người nói chung, những ai có mối quan hệ với chúng ta.
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Một người cần hiểu rằng bản thân mình chắc chắn phải có một
khuyết điểm nào đó, chắc chắn phải có một điểm nào đó còn
tiêu cực và không hoàn thiện. Nếu một người hiểu được lý này
thì y sẽ đối chiếu giữa những khuyết điểm của chính mình và
những điều mà y cần phải có trách nhiệm duy trì mối quan hệ
cũng như tình yêu thương. Y sẽ thông cảm những khuyết điểm
của người khác và tìm lấy những ưu điểm của họ để duy trì
mối quan hệ và chắc chắc y sẽ giữ gìn được các mối quan hệ
tốt đẹp và y sẽ luôn đạt được sự thanh thản.
Thứ hai: Loại bỏ sự lo âu và buồn phiền, giữ tâm hồn
luôn trong sạch, luôn thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm
của bản thân, giúp hai bên có được sự bằng an và thư thái. Nếu
ai không gặt hái được từ lời chỉ dạy này của Thiên sứ  và
hành động trái lại với nó thì chúng ta thấy rằng người đó sẽ
không nhận thức những điều tốt, y chắc chắn sẽ lo lắng và chắc
chắn sẽ có sự xung đột và va chạm giữa y và người mà y có
mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ yêu thương.
Nhiều người gặp phải những thảm họa thường lo sợ và
đau buồn, điều đó là đương nhiên nhưng người biết kiên nhẫn
và sẽ thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng hơn; tuy nhiên, có
người khi gặp phải những chuyện nhỏ nhặt, không đáng phải lo
lắng thì họ lại cũng quá lo lắng vì họ xem chúng to tát, điều đó
làm cho họ trở nên không thanh thản trong lòng. Do đó, một
người cần phải biết “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa
thành không”, có như thế y mới nhẹ tâm và thoải mái tinh thần,
không lo lắng và nặng suy nghĩ. Cầu xin Allah  phù hộ và
che chở, xin Ngài làm cho tâm hồn và tinh thần của chúng ta
luôn được an bình và thư thái!!!.
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Người có trí khôn luôn nhận thức rằng đời sống
đúng đắn là đời sống hạnh phúc và thanh thản;
và cuộc sống trần gian vô cùng ngắn ngủi
 Người có trí khôn luôn biết rằng đời sống đúng đắn là
đời sống hạnh phúc và thanh thản; và cuộc sống trần gian này
vô cùng ngắn ngủi, cho nên, y cần phải hạn chế sự lo lắng, đau
buồn và phiền não bởi vì những điều đó sẽ nghịch lại với cuộc
sống hạnh phúc và thanh thản, y sẽ cố gắng loại trừ những gì
làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc và thanh thản của y.
Và điều này không phân biệt giữa người ngoan đạo hay không
ngoan đạo, người có đức tin hay không có đức tin; tuy nhiên,
người có đức tin và ngoan đạo khẳng định điều này một cách
kiên định và mạnh mẽ bởi vì họ tin tưởng cuộc sống ở cõi Đời
Sau.
 Người có trí khôn ngoan nhận thức rằng đời sống đúng
đắn là đời sống hạnh phúc và thanh thản, và cuộc sống trần
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gian vô cùng ngắn ngủi, nên khi gặp phải những điều không
mong muốn hoặc gặp phải những điều lo sợ thì y sẽ so sánh,
đối chiếu những ân huệ còn lại trong tôn giáo hay đời sống thế
tục với những điều không may y gặp phải, vì khi đối chiếu và
so sánh thì y sẽ nhận thấy y vẫn còn nhiều ân huệ khác; điều đó
khiến tâm trí và tinh thần của y nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
 Một trong những điều hữu ích: một người cần phải
nhận biết những điều gây hại từ phía mọi người đến bản thân
mình đặc biệt là trong những lời nói xấu. Những lời nói xấu
của mọi người thật ra không làm hại đến y mà chỉ làm hại đến
bản thân họ, nhưng nếu như y cứ quan tâm những lời nói xấu
đó thì y đã khuấy động đến cảm xúc của chính mình và điều đó
chỉ làm hại bạn thân y; còn nếu y không bận tâm đến những
điều đó thì chắc chắn chúng sẽ không gây hại đến y bất cứ điều
gì.
 Một người phải biết rằng cuộc sống của y đi theo sự
suy nghĩ của y, cho nên, nếu suy nghĩ và tư tưởng của y luôn
hướng về những điều đưa bản thân y đến với những điều hữu
ích trong tôn giáo cũng như trong đời sống thế tục thì cuộc
sống của y sẽ tốt lành và hạnh phúc; còn không thì sự việc sẽ
ngược lại.
 Một trong những điều hữu ích để trừ khử sự phiền não
và đau buồn: không để bản thân mình đòi hỏi sự tri ân của bất
cứ ai ngoài trừ mong mỏi sự ban thưởng từ nơi Allah Tối Cao.
Một người khi làm điều tốt với ai đó thì y không yêu cầu,
không đòi hỏi và không mong người được y đối xử tốt trả ơn y
mà y làm điều tốt đó chỉ vì Allah , như Ngài đã phán:
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َ َ َ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ
ُ َّ
ُ
ً لَع ُحبهِۦ م ِۡسكِينا َو َيت ِيما َوأَس
ِ إِن َما ن ۡطع ُِمك ۡم ل َِو ۡجه٨ ِۡيا
ِ َٰ ﴿ويطعِمون ٱلطعام
َ ۡ ُ
ُ ُ َ َّ
ً ُ ُ ََ
]9 :﴾ [اإلنسان٩ ٱَّللِ َل ن ِريَ مِنكم ج َزاء وَل شكورا
Và vì thương yêu Ngài, họ chu cấp thực phẩm cho người
nghèo, trẻ mồ côi và tù binh. Họ bảo: “Chúng tôi chu cấp
cho quí vị là vì Allah thôi chứ chúng tôi không mong quí vị
nhớ ơn và đáp trả. (Chương 76 – Al-Insan, câu 9).
 Một trong những điều có lợi: Hãy đặt những điều có
ích ở phía trước đôi mắt và thực hiện để khẳng định chúng,
đừng liếc nhìn những điều khiến tâm trạng lo lắng và buồn
phiền, đồng thời nghỉ ngơi để thư giản bản thân và hãy tập
trung làm những điều quan trọng.
 Một trong những điều có lợi: hoàn tất cho xong những
công việc của hiện tại để có thời gian cho công việc của tương
lai; bởi nếu như công việc của hiện tại không được hoàn tất thì
nó sẽ động lại nhập chung cùng với công việc của tương lại,
điều đó làm cho bản thân cảm thấy nặng nề và khó khăn hơn.
Cho nên, nếu tất cả mọi sự việc đều được hoàn tất trong các
giờ của nó thì khi đến với các sự việc của tương lai chắc chắn
sẽ đến với chúng một cách trọn vẹn hơn về tinh thần lẫn thể
chất.
 Một trong những điều có lợi: Nên có sự chọn lọc
những việc có ích và quan trọng trước cũng như những việc mà
có sự yêu thích hơn, nếu làm ngược lại thì sẽ dễ chán nản,
đồng thời khi thực hiện công việc cần phải sự suy nghĩ và tính
toán trước, nên có sự tìm hiểu, bàn bạc và tham khảo ý kiến, và
một khi đã tìm hiểu cẩn thận và quyết định tiến hành thì hãy
phó thác cho Allah  bởi quả thật Allah  yêu thương những
ai biết phó thác nơi Ngài.
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