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ِ
َ
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 ﻧَبﻴِّﻪِ �ُ َّ ٍﺪ
ََ وَﺳ ﻠَّﻢَ ﻰﻠﻋ
ّ
�َ وَﺻ
ْ ّ َﻌ،َْ� ﻪﻟ وَﺻَﺤْ ِﻪِ أَﻤﺟَْﻌ
:أَﻣَﺎ � ُﺪ
ِ
ِِ ﺒ
Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể toàn
vũ trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho
vị Nabi của Ngài, Muhammad, cho gia quyến và tất cả
bằng hữu của Người, và sau nữa:
Quả thật, Thượng Đế của chúng ta đã tạo hóa ra
sự sống và cái chết trong cuộc sống trần gian này, Ngài
đã ấn định cho mỗi tạo vật một thời gian và tuổi thọ
nhất định nhằm để vạn vật trải qua chết chóc và Ngài
lấy đó làm lời răng đe thị chúng đầu tiên. Từ đó giới
U’lama học giả Islam đã viết rất nhiều sách vở liên
quan đến chủ đề chết chóc. Riêng quyển sách này tôi sẽ
viết từ khoảng một người đang hấp hối cần được nhắc
điều gì, sử lý ra sao khi người đó qua đời như vuốt mắt,
kéo thẳng tay chân, tắm, liệm, hành lễ Salah, cách thức
khiên đi chôn, chôn cất, cầu xin cho người chết, viếng
thăm mồ mã và cuối cùng là những lời răng đe, khuyên
bảo của tôi gởi đến cộng đồng Muslim. Nhắn nhủ anh
chị em Muslim hãy cố gắng đọc và nghiên cứu thật kỷ
về quyển sách này và giới thiệu với nhiều người
Muslim khác.
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Cầu xin Allah ban cho quyển sách hữu dụng,
được lưu truyền cho hậu thế và là tấm gương cho thế hệ
sau tiếp bước. Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi
Muhammad, cho dòng dõi và tất cả bằng hữu của
Người.
24/10/1423 H
Abdullah bin Abdur Rahman Al-Jibreen
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Khai Đề



ّ
َ َ ۡ َ
ّ
��ْ ِﻞَِ�[ :ي خل َق ٱل َم ۡوت
ﻤْﺪُ �ِِ اﻟْﻘَﺎﺋِﻞِﻲﻓِ �ُْ�َﻢِ اﺘﻟَ ِْ
يّ ُ َ
�ـز ۡٱل َغ ُف ُ
ـو ۡٱل َعز ُ
� ۡم أ ۡح َس ُن َ� َم ٗ� ۚ َو ُه َ
ٱ� َي ٰوَ �َِبۡلُوَ�
َو ۡ َ
ـور Z ٢
ُ
ُمۡ �َ
ِ
 ﻪﻟَُ َ َ َ ً
أَ ْ َ ُ أَنْ َ َ ٰ َ ّ ﷲُ ﺣْﺪَهُ
ُ
أَرْ
ِ�ﻚَ ﺷﻬﺎدة ﺟـﻮ
ﻻَ ﺮﺷَ
)ﺍﻟﻤﻠ�ﻚ (٢ :ﺷﻬﺪ ﻻ ِإﻟـﻪ ِﻻَ ا
ّ
َأَﺷْﻬَﺪُ أَنَ َُﻤ َّ ًﺪا �َﺒْـﺪُهُ
 اﻨﻟَّﺠَﺎةَ ﻳَﻮْمَ �َﻘُﻮْمُ  اﻨﻟَّﺎسُ لِﺮَبِّ اﻟْﻌَ ﺎلَﻤِ�َ،
َّـﺔَ،
َرَﺳُﻮﻪﻟَُُّﻎَ الﺮِّﺳَﺎﻟَﺔَ ،وَأَدَّى  اﻷَْﻣَﺎﻧَﺔَ ،وَﻧَﺼَﺢَ
اﻷُﻣ وَﺟَﺎﻫَـﺪَ ﻲﻓِ اﷲِ
ُ
ﻘِ�ُ ،ﺗَﺮَ�َ َـﺎ ﻰﻠﻋََ
ﺟِ ﻬَﺎدِهِ ﺣَﻰﺘَّ  أَﺗَﺎهُ اﻴﻟَْ
ال ْﻤَﺤِ ـﺔِ اﺒﻟَْﻴْﻀَـﺎءِﻴﻟَْﻠ َﻬـﺎ
ﻨ
اﷲِ وَﺳَﻼَﻣَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻰﻠﻋََ
ّ ﻫَ
َﻨَﻬَﺎرِﻫَﺎ ﻻَ ﻳَﺰِ�ْﻎُ �َﻨْﻬَﺎ إِﻻَ ِﻚٌ،ﻓَﺼَﻠَﻮَاتُ
ّ َ َ ْ َُ
�
ﺎ
ِِوَﺻَﺤْ ﺒِﻪِ أَﻤﺟَْﻌِ ،
َ ﻣَﺎ ﺟَﺰَى ﻧَبِﻴًّ �َﻦْ أُﻣَ ِﺘﻪِ ،و�ﺴﺄل
َ وَﺟَﺰَاهُ اﷲُ ﺧَْ
�
َأَنْ
َﻧَ
 أَنْ  ﺸِ
وَﺤ ﺗَْ َ
ﻧَﺎ ﻲﻓِزَم
ـﺖ لِﻮَاﺋِـﻪِ ،و ﻳُﻮْرِد ـﺎ
ْﺮَﺗِﻪِ
َ
�ُْﺮ
ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ،
ُ
أَ
ً
ً َ َ
َﻌْ َﻫَ
ﺣَ ْﻮُ ،وَأَنْ �َﺴْ ﻘِﻴﻨَﺎ �ِﻴَﺪِهِالﺮﺸَِّـ�ﻔَﺔِﺮﺷُْ َ�ـﺔ ﻻ �ﻈْﻤَ ـﺄ � ـﺪ ﺎ ﺑَـﺪا،
آﻣِ�ْ .
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Alhamdulillah, tạ ơn Allah, Đấng đã phán
trong Thiên Kinh Qur’an rằng: Ngài là Đấng tạo ra
sự chết và sự sống để thử thách ai trong các ngươi là
người tốt nhất trong việc làm của mình; và Ngài là
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha Thứ. Al-Mulk: 2
(chương 67). Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào
thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất, không có đối tác
hay cộng tác cùng Ngài, với lời tuyên thệ này tôi hi
vong được bình an vào ngày mà toàn thể nhân loại phải
đứng lên trình diện Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ. Và
xin chứng nhận Muhammad là nô lê, là Nabi, là Rasul
của Ngài, Người đã hoàn thành sứ mạng truyền bá
Islam, Người đã hết lời khuyên bảo răng đe cộng đồng,
Người đã thánh chiến vì chính nghĩa Allah cho đến hơi
thở cuối cùng, Người đã để lại cho cộng đồng Muslim
chúng ta một đường lối sáng loáng cả ngày lẫn đêm và
ai tự bước ra khỏi nó là y đã tự hủy thân mình. Cầu xin
bình an và phúc lành của Allah ban cho Người, cho gia
quyến và tất cả bằng hữu của Người. Cầu xin Ngài hãy
trọng thưởng cho Người ở địa vị tốt nhất. Vào ngày
phục sinh, cầu xin Ngài phục sinh bầy tôi được gia
nhập vào phái đoàn của Người, dưới sự chỉ đạo của
Người, được tiếp cận Al-Hawdh (giếng nước) của
Người và được chính đôi tay cao quí của Người múc
nước cho uống, với ngụm nước đó sẽ không cảm thấy
khát nước nữa sau đó. Amin (cầu xin Allah chấp nhận).
Anh chị em Muslim thân mến,
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Trước tiên tôi xin gởi đến quí đồng đạo một lời
chào trường tồn của Islam, một lời chào hỏi của nhóm
người trong thiên đàng:

ُ
ُُ َ
ﺴَّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ وَرَﻤﺣَْﺔ اﷲِ َو�َﺮَ �ﺗﻪ

(Assalamu a’laykum wa rahmatullahi wa barakatuh)
Cầu xin bình an, lòng thương xót và hồng phúc của
Allah đến với mọi người.
Quả thật, Allah đã tạo hóa ra con người với hình
hài hoàn mỹ và tôn vinh y lên với cấp bậc cao nhất
chưa từng có trong vạn vật. Allah đã tạo hóa y từ chính
đôi bàn tay Ngài, Ngài thổi linh hồn của Ngài vào y,
Ngài bắt buộc tất cả Thiên Thần quỳ lạy để ra mắt chào
hỏi, Ngài ban cho y quyền cai trị trái đất và chế ngự
vạn vật cho y sử dụng như Allah Đấng Tối Cao đã
phán:

َ ٰ ٓ �َل رَ�ُ ك  لِلۡم
ٗ َ َ � كةِ إ ّ� َ�ٰل ُ ِۢق
ّ  َإِ ذَا٧ �ِ�� ّمِن ط
َّ َ[ذۡ قَا
سَوَ ۡ� ُت ُهۥ
ِ ِ ِ �َ
ٖ
ُ َ ٰ ٓ �ََ َ َ َ لۡم
فَخ ت
َ َُ ْ ُ َ َ ِ ّ
َ �جد
َ�ِكة
 فسجد٧ ِين
َُ� َ ُۡ �ِيهِ مِن ر
ِ ٰ و� �قعوا �ۥ
َ َ
َ ۡ َ َ ََ ََ ۡ َ ۡ َ ۡ ٓ ّ
َ َُۡ َ ۡ ُُّ
َ
ٰ
 قال٧  ِ�َ إِبل ِيس ٱستك� و�ن مِن ٱل�فِرِ�ن٧ ُهم أ�عون
سۡجُدَ لِمَا خَلَقۡت
َۡ َ َۡ ۡ َ َۡ ّ
ٰإ
�ت أم
َ� ِٓ بۡلِيسُ مَا مَن َعَك َ أَن
ُ �ِيَدَيَۖ أستك
َۡ َ
َۡ َ ۡ
ّ
َ ََ۠ َ َ
َ نت م َِن ۡٱل َعال
َ ُك
 ّمِن ُه خلق َتِ مِن نَارٖ َوخلق َت ُهۥٞ�ۡ  قال �نا خ٧ �ِ
7

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

ٱ
َ َۡ َ ّ
َ ّ إ
ٞ ك َرج
ٓ ِ ك لَ ۡع َن
�
 نَ علي٧ يم
َ َالَ فَخۡرُج ۡ مِنۡهَا فَِن٧ �ِ
ِ
ٖ مِن ط
ّ إ َ ٰ� يَ ۡو ِم
�ٱ
٧٨ - ٧١ : ﺹZ٧ ِين
ِ
ِ

Lúc Thượng Đế Ngươi (Muhammad) phán bảo với
giới Thiên Thần rằng TA sẽ tạo hóa ra một người
phàm bằng đất sét * Đến khi TA uốn nắn hình thể
của y (Adam) xong và thổi linh hồn vào thể xác y thì
các ngươi phải quỳ lạy chào hỏi y * Thế là tất cả
Thiên Thần đều phủ phục quỳ lạy chào hỏi (Adam)
* Riêng Iblees tỏ vẻ cao ngạo không chịu khuất phục
nên trở thành kẻ phản nghịch * (Allah) hỏi: “Này
Iblees, bởi lý do gì mà ngươi không chịu quỳ lạy
(Adam) do chính đôi tay TA tạo ra, phải chăng ngươi
dám ngạo mạn và trịch thượng” * (Iblees) đáp: “Do
bởi bề tôi tốt hơn hắn, Ngài đã tạo bề tôi ra từ lửa,
trong khi đó y chỉ được tạo ra từ đất sét” * (Allah)
phán: “Ngươi hãy cút khỏi vườn trời này, nhà ngươi
là kẻ đáng bị tống cổ * Và Ngươi sẽ bị TA nguyền rủa
cho đến ngày tận thế được thiết lập.” Saad: 71 - 78
(chương 38), Allah phán ở chương khác:

ُ �ض
ّ
ُ ّ ـآء  وَص
َ
ـوَ َر� ۡم
َ ٗ َ[َُّ ٱ�َِي َج َعل �ُم ٱ�ََۡ قَـرَارٗ� وَٱلسَّـمَآءَ بِن
ُ ّ
ّ
ۡ �
َحۡسَنَ صُوَرَ�ُمۡ وَرَزَق
ُ�ََ�ُم مِّـنَ ٱلطَّيِ�َٰـتِ�  � َٰلِ�ُـمُ ٱ�َُّ ر
ۖـم
َ َ َ ۡ ّ ُ رَب
َ َ َار
٦٤ : ﻏﺎﻓﺮZ٦ �تب َك ٱ�َّ ُ ٱل�ٰل ِم
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Allah chính là Đấng đã biến trái đất thành một nơi
cư ngụ cho các ngươi, Ngài biến bầu trời thành cái
vòm che, Ngài nặn hình thể các người với dáng vóc
tốt đẹp nhất và ban cho các người đầy đủ mọi lương
thực, thực phẩm sạch và tốt đẹp. Đấy chính là Allah
Thượng Đế của các ngươi. Thật phúc đức thay
Allah Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài.
Ghaafir: 64 (chương 40).
Giới U’lama học giả Islam khẳng định: “Trên
mặt đất không có hình dạng nào lại tốt đẹp hơn hình
dạng của con người.”
Con người rời khỏi tử cung người mẹ bước ra
thế giới muôn màu của trần gian trong trạng thái khóc
sướt mướt, cơ thể nhỏ nhắn, nhẹ bỏng, sức mạnh thì
chẳng có kể cả con ruồi, con muỗi cũng có thể gây hại
được nó, không sở hữu bất cứ gì trong tay và cũng
không một mảnh vải che lấy thân y.
Thật vinh hiển thay Allah, vậy ai đã mang y ra
khỏi từ tử cung người mẹ ?
Ai đã che kín toàn thân cho y ?
Ai đã làm cho cái lưỡi y biết nói chuyện ?
Ai đã làm cho đôi tai y biết nghe ?
Ai đã làm cho đôi chân y biết đi ?
chỉnh ?

Ai đã biến y trở thành một con người hoàn
9
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Ai đã ban cho y cái ăn, cái uống và chổ cư ngụ ?
nghĩ ?

Ai đã ban cho khối óc y biết hoạt động, biết suy

Ai đã ban cho con tim y đập đều nhịp để máu
huyết lưu thông ?
Ai đã hướng y đến với Islam, ban cho y kiến
thức và kiên định y bám lấy chân lý ?
Ai đã ban cho y vợ, con để có được một gia
đình đầy đủ ?
Ai đã ban phát bổng lộc cho y ?
Ai đã chửa lành bệnh mỗi khi y đau ốm ?
Ai đã giáo dục y ?
Ai đã ban cho y sự thông suốt ?
Ai đã giúp đỡ mỗi khi y gặp phải nạn kiếp, bị
trùng bước không còn lối nào để thoát ?
Ai đã ban cho y hưởng thụ đầy đủ mọi hồng
phúc vào mỗi sáng và mỗi chiều ?
Xin thề bởi Allah chứng giám, mọi người hãy
trả lời tôi xem đó là ai ?
Không Đấng nào khác ngoài Allah, Đấng Chúa
Tể toàn vũ trụ và muôn loài
Chính là Allah, Đấng đã sắp xếp bảy tầng trời
nằm chồng lên nhau mà không cần đến cột chống đỡ.
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Chính là Allah, Đấng đã trải rộng bảy tầng đất.
Chính là Allah, Đấng Rộng Lượng, Đấng Vĩ
Đại, Đấng Bao Dung, Đấng Nhân Từ, Đấng Bác Ái.
Chính là Allah, Ngài là Đấng Hồng Phúc, Đấng
Tạo Hóa hoàn mỹ. Allah phán:

ۡ َ َۡ َ ۡ َََ
َٗ ُ ۡ
ّ ١ �ِ�� َن مِن ُس َ�ٰلَ ٖة ّمِن ط
ٰ َ �ٱ
ُمَ َج َعل َ�ٰ ُه � ۡطفة
ِ [ولقد خلقنا
ٖ
َٗ ۡ َ ََ ۡ َۡ َ َ ََٗ َ َ َ
مَّ خَلَقۡن
ّ ََ
١ �ِ
َا ٱ�ُّ ۡطفة علقة فخلق َنا ٱل َعلقة ُمضغة
ٖ ِ� قرارٖ َك
ً ۡ َ ُ َٰ ۡ َ َ ّ ٗ َۡ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٗ ٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ
فخلقنا ٱلمضغة عِ�ما فكسونا ٱلعِ�م �م �ُمَ أ�شأ�ه خلقا
َ ۡ ُ َ ۡ َ ُّ
َ َ
ُ ّ
َ �ٰلِق
َءخَرَۚ �َتَبَارَكَ ٱ�َ أحسن ٱل
 مَّ إِنَ�م َ� ۡع َد �ٰل ِك١ �
ِ
َ َُُۡ َ َ ۡ ََۡ ۡ ُ ّ
َ ََُّ
١٦ - ١٢ : ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥZ١  مَّ إِنَ�م يوم ٱلقِ�ٰمةِ �بعثون١ لميِتون

Và chắc chắn TA đã tạo con người (đầu tiên Adam)
từ một loại đất sét tinh chất * Và TA đã (tạo các thế
hệ sau Adam từ) một Nutfah (tinh dịch) lưu trữ tại
một nơi nghỉ an toàn (tử cung phụ nữ) * Rồi TA tạo
hoá Nutfah (tinh dịch) thành một hòn máu đặc, sau
đó TA tạo hóa hòn máu đặc thành một miếng thịt
(có hình dạng bị nhai), tiếp đó TA tạo hóa miếng
thịt (có hình dạng bị nhai đó) thành xương, rồi TA
lấy thịt bao xương lại rồi TA làm cho nó thành một
tạo vật khác (tức thành con người hoàn chỉnh). Do
đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hoá Siêu Việt ! * Rồi
sau đó, chắc chắn các người sẽ chết. * Rồi vào ngày
11
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phục sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng sống
lại. Al-Muminoon: 12 – 16 (chương 23).
Allah tạo hóa ra loài người là vì một mục đích
vĩ đại vô cùng, đó là buộc họ phải hành đạo tôn thờ
Ngài duy nhất không được tổ hợp trong việc thờ phụng,
Allah phán:

ّ

ُُۡ

َ

َ

٥٦ : ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕZ٥ ون
ِ [ما خَلقۡتُ ٱ�ِۡنَّ وَٱ�ِۡ�سَ إِ�َ ِ�َعبد

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin (ma quỉ)
và loài người ngoại trừ để tôn thờ TA. Al-Zariyat:
56 (chương 51).

Thế đó, con người được tạo hóa nhằm để làm nô
lệ phục dịch, nhưng không phải là nô lệ cho bản thân y
hay nô lệ cho sở thích của y hay nô lệ cho đồng tiền
hay nô lệ cho trần gian hoặc bất cứ ai khác trên đời...
tất cả đều không, y phải là nô lệ phục dịch Allah duy
nhất không thay đổi, tận trung tận lực vì Thượng Đế
của toàn vũ trụ và muôn loài, họ phải cuối đầu nhất
nhất làm theo bộ giáo luật đã được quy định, cấm tuyệt
đối tự sáng tạo ra bất cứ gì mới mẽ.
Từ lúc đứa bé trào đời y phải đối diện ngay với
kẻ thù đầu tiên là lũ Shaytaan, Allah phán:

َۡ ّ

ّ

(٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮZۚ�ً فَٱ�َِّذُوهُ عَدُوّٞ[نَّ ٱلشَي�ٰ لَ�ُمۡ عَدُو
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Quả thật, Shaytan là kẻ thù của các ngươi, cho nên
hãy cư xử với nó như một kẻ thù. Faa-tir: 6 (chương
35).
Từ đó, cuộc đời y bắt đầu trôi theo thời gian, y
không hề biết được mình sẽ hưởng được gì, sẽ gặp phải
những gì, thấy được rằng y gặp phải đủ mọi thứ đắng,
cay, ngọt, bùi, hội ngộ, chia tay, sinh li, tử biệt, bệnh
tật, chiến tranh, động đất, hưởng thụ, khổ ải... bởi trần
gian này chỉ là nơi ở tạm bở, nơi để mỗi người trải qua
thử thách, hoàn toàn không phải là nơi trường tồn vĩnh
cữu, Allah phán:

ٗ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َب لُوَ� ي
٢ : ﺍﻟﻤﻠﻚZۚ �[ِۡ ُمۡ �َُ�م أحسن �م

để thử thách ai trong các ngươi là người tốt nhất
trong việc làm của mình. Al-Mulk: 2 (chương 67),
Allah phán ở chương khác:

ً َُ ّ

(٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥZ يلَ إِمَّا شَاكِرٗ� �مَا كفورا

ِ[ِنَّا َه َديۡ َ�ٰٱلسَّب

Quả thật, TA (Allah) đã hướng dẫn cho y (con
người) một con đường chính đạo, hoặc y là sẽ người
biết ơn hoặc sẽ là người bội ơn. Al-Insaan: 3
(chương 76).

Sau khi tạo hóa ra loài người, Allah không hề
bỏ mặc họ sống sau tùy thích, không hề để họ sống lộn
xộn vô trật tự. Ngược lại, Ngài lần lượt cử phái xuống
hết lần này đến lần khác các vị Rasul đảm nhận nhiệm
13
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vụ hướng con người quay về tôn thờ Allah duy nhất,
đồng thời Ngài ban cho mỗi vị Rasul một quyển Kinh
Sách làm bộ giáo luật rõ ràng rành mạch để con người
dựa vào đó mà giải quyết tất cả mọi sinh hoạt của họ từ
mặt đạo và đời. Nhằm mục đích con người không có
bất cứ lý do hay lời lẽ trả treo với Allah khi bị Ngài bắt
tội phủ nhận Ngài, Allah phán:

ّ َّ� ٱ
ّ �ٗ [ ُّ ُس
ُ َ َ ِ ّ َمُب
َ
�َِ حُج
ََ� ِ�ِ �َّ يَ�ُونَ لِلنَّاس
ِ
 َ��ن ومن�ن
ٗ َ ً َ ُّ
(١٦٥ : )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎءZ١ عۡدَ ٱلرُّسُلِ� وَ�َنَ ٱ�َ ع ِز�زا حكِيما

Các vị Rasul, họ vừa là những người báo tin lành
(cho người tin tưởng) vừa là những người cảnh báo
(kẻ bất tin) để nhân loại không còn có lý do khiếu
nại với Allah sau khi các vị Rasul được phái đến. Và
Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng sáng suốt. AlNisa: 165 (chương 4).
Trong thiên hạ có người chẳng màn đến trần
gian này, họ xem đây tựa như giấc mơ, bởi họ mực mực
khẳng định rằng cuộc sống này sẽ trôi qua rất nhanh,
việc quan trọng để lo lắng là hành đạo thật nhiều để có
được hành trang mai đây, bởi họ sẽ chẳng còn đâu cơ
hội chuẩn bị một khi cái chết bất chợt túm lấy và sẽ
không còn đâu cơ hội quay lại cuộc sống trần gian này
dù có diện hàng tá lý do. Y nhận thức được rằng
chuyến đi mai đây đầy gian truân khổ ải, khó khăn
chồng chất khó khăn, y phải đứng trình diện Đấng
14
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Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài để bị Ngài chấp
vấn thẩm tra. Nếu đã chuẩn bị tốt sẽ được hưởng lợi tốt
còn nếu chuẩn bị xấu sẽ gặp phải báo ứng. Thấy được
rằng y rất năng nổ, rất nhiệt quyết chuẩn bị chi tiết đầy
đủ mọi thứ cho chuyến đi xa xôi đó.
Cũng trong thiên hạ có người lơ đễnh chỉ biết
quan tâm đến bản thân, y dựa hẳn vào cuộc sống trần
gian này, y có rất nhiều mơ ước, rất nhiều hoài bảo...
thấy ở y chỉ làm toàn tội lỗi, bất tuân chống đối, y đổ
hết tuổi đời mình vào ăn chơi trác tán không hề biết ăn
năng sám hối, không hề biết lắng nghe dù chỉ một lời
khuyên của U’lama hoặc một người Muslim nào đó.
Cho đến khi Thần Chết bất ngờ xuất hiện trước mặt y,
lúc này còn đâu cơ hội sửa chữa những gì đã sai, tuổi
đời y đã hết và cuộc đời đã tận, lúc này bất buộc y phải
rời khỏi trần gian ngay lập tức. Mọi mơ ước liền tan
biến chỉ còn mỗi buồn đau, nuối tiếc dằn vặt lòng y.
Lúc này Thần Chết đang ngồi trên đỉnh đầu y không hề
để cho y có cơ hội chăng chối hoặc nói chuyện hoặc
làm bất cứ việc hành đạo nào kính dâng Allah thêm
nữa. Thấy được rằng cặp mắt của y mở to buồn ảm đạm
mà nhìn vào đám con đang xoay quanh y khóc kêu gào
thét... chỉ muốn ở y mạnh khỏe vui đùa, trò chuyện,
mĩm cười cùng chúng, mua thức ăn cho chúng... Khi Y
nhìn về người vợ hiền se duyên kết tóc đã từng chia
ngọt sẽ bùi cùng y, cô luôn chung thủy một lòng một dạ
trước sau như một, lúc này cô cùng đám con không biết
phải làm sao, rồi đây không biết phải nương tựa vào ai,
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Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

n.h.ư.n.g... mỗi giây trôi qua là cô cảm nhận chồng cô
đang bị kéo xa khỏi đời cô, rồi đây cô sẽ mất chồng và
đám con cô sẽ mất cha. Ai là người chia cắt cuộc đời
giữa chồng và cô với con cái, đó chính là vị khách
không mời mà đến, đến không hề báo trước, không hề
gõ cửa, không vách chắn nào cản được, không có lòng
thương xót dù là trẻ nhỏ, không xin phép một ai cũng
không sợ hãi trước bất cứ thế lực nào.
Bây giờ bạn đã biết được, rồi bạn sẽ có ngày rời
khỏi cuộc sống trần gian không sao tránh khỏi, mọi
điều huyền bí bạn sẽ được thấy chúng, trần gian rồi bạn
sẽ bỏ nó lại sau lưng nhưng bây giờ thì bạn lại chìm
đắm trong hưởng thụ khoái lạc tạm bợ này, Allah phán:

َ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ ۡ ّ َ ۡ َ
َ [َّ َق ۡد ُك
ُ َ نك غ َِطا ٓ َء َك َ� َب
� َك
نت ِ� �فلةٖ مِن �ذا فكشفنا ع
ٞ َ َۡ ۡ
: ﻕZ٢ ٱ�َوم حدِيد

Trước kia nhà ngươi đã lơ là chẳng màn đến việc
này. Trong ngày kinh hoàng hôm nay TA đã gở bỏ
màn chắn mắt nên ngươi thấy được tất cả mọi điều
(đã che dấu ngươi ở trần gian). Qaaf: 38 (chương
50).
Ngay bây giờ bạn phải đối mặt với cái chết, bạn
phải chịu đau đớn giằn co khi hồn bị rút, lúc bấy giờ
bạn sẽ mơ ước được quay trở lại trần gian dù là chỉ
trong giây phút ngắn ngủi để quỳ lại Allah một lần hoặc
nói câu La i la ha il lol loh, hoặc Sub ha nol loh, hoặc
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Al ham du lil lah... nhưng mọi việc đều nằm ngoài tầm
kiểm soát, bạn chỉ còn mỗi sự nuối tiếc, tự trách bản
thân và đối diện với hành phạt khủng khiếp, Allah
phán:

ُ ۡ َ ّٓ ََ
ُ [�َّٓ ٰ إ َذا َجا ٓ َء أَ َح َد ُه ُم ٱل ۡ َم ۡو
ُ ٱرج
ۡ ت قَ َال َر ّب
ع
ل
ـ� أ� َمـل
٩
ون
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َٰ ٌ َ ۡ َ ٓ َ َ
ُ ٓ َ ُ ٌ َ ّ ٓ ّ َ رَ�ۡت
َ
�ِ�ٰل ِٗح �ِيمَا تَ ُۚ �َ ۚ ِ�َ َها � َِمة ه َو قا�ِل َهاۖ َومِن ورا� ِ ِهم برزخ إ
َ َُُۡ َۡ
١٠٠ – ٩٩ : ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥZ١ يو ِم �بعثون

Đến khi cái chết bất ngờ túm lấy chúng thì chúng
van nài rằng: “Lạy Thượng Đế, xin hãy cho bề tôi
được trở lại (trần gian) * Hi vọng rằng bề tôi sẽ
ngoan đạo làm việc đức hạnh mà bề tôi đã bỏ lỡ.”
(Allah đáp): “Chẳng bao giờ được thế, tất cả sẽ xảy
ra y như lời TA đã phán và trước mặt chúng sẽ là cỏi
Barzakh, chúng phải ở đó cho đến ngày phục sinh.”
Al-Muminoon: 99 - 100 (chương 23).
Anh chị em Muslim, một bắt đầu mà mỗi người
phải bước qua nhằm chuyển tiếp từ thế giới trần gian
qua thế giới cõi vĩnh hằng. Sự chuyển tiếp này là quy
luật của Allah áp đặt cho tất cả vạn vật của Ngài, nó
chính là cái chết mà con người phải bước qua chỉ sớm
với muộn mà thôi, Allah phán:
١٨٥ :ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
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Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Ali
I’mraan: 185 (Chương 3), Allah phán ở chương khác:

َ ُّّ

٣٠ : ﺍﻟﺰﻣﺮZ ٣  ��َّهُم مَيِتونٞ[ َّكَ مَيِّت

Quả thật, Ngươi (Muhammad) sẽ chết và họ cũng
sẽ chết. Al-Zumar: 30 (chương 42), Allah phán ở
chương khác:

ْ ُ ُ َ ََۡ
ُ ُ َ ُ ۡ ّ
ُ
ّ
Z �ّٖشَيَ َدة
وج
ٖ [��ن َما ت�ونوا ُدۡرِ��ُ ُم ٱل َم ۡوت َول ۡو كنت ۡم ِ� ب ُر

٧٨ :ﺍﻟﻨﺴﺎء

Bất cứ nơi đâu các ngươi ở, cái chết cũng sẽ túm
bắt lấy các ngươi cho dù các ngươi có ẩn núp bên
trong thành lũy kiên cố đi chăng. Al-Nisa: 78
(chương 4), Allah phán ở chương khác:

َ َ ّ
َ ۡ ّ
�ٰ ِ [ُلۡ إِنَ ٱل َم ۡوت ٱ تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُ�َٰقِي�ُمۡۖ �ُمَّ تُرَد ُون إ
َ ُ َ َۡ ۡ ُ ُ َ ُ ُ ََُّ َ َ ّ
َٰلِمِ ٱلۡغَيۡب
 )ﺳﻮﺭﺓZ٨ ِ وَٱلشَ�ٰدة ِ �ينبِئ�م بِما كنتم �عملون
(٨ :ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Cho dù các ngươi
có tháo chạy trốn cái chết thì cái chết cũng sẽ chặng
đường các ngươi. Sau đó, các ngươi được đưa về
trình diện với Đấng Am Tường mọi việc huyền bí và
thực tại, chính Ngài sẽ báo cho các ngươi tất cả hành
động đã từng làm (trên thế gian).” Al-Jumu-a’h: 8
(Chương 62).
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Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:

ِ ْﺮ
َّ
َ�َﻌْ ْﻤَ ْت
)) ﺜُوا ذِﻛْﺮَ ﻫَﺎذِمِ ال�َّاتِ (( ِ� ال ﻮ

“Hãy nhắc nhở thật nhiều điều làm cắt đứt đi sự
hưởng thụ.” Tức cái chết.( 1)
0F

Cái chết là một trong những dấu hiệu và là phép
mầu của Allah – Đấng Hiển Vinh & Tối Cao – như đã
biết trên đời này, chẳng có một thế lực nào lại có thể
làm cái chết trùng bước, khi cái chết đến không rụt rè,
không sợ hãi, không thương xót... như đã thấy có biết
bao vua chúa chết trên ngai vương, có biết bao trẻ nhỏ
chết trên vòng tay ôm ắp của mẹ, có biết bao cặp vợ
chồng đang hạnh phúc bổng cái chết đến chia rẻ. Quả
thật, cái chết cắt đứt mọi hưởng thụ, chia rẻ cộng đồng,
làm cho trẻ nhỏ phải mồ côi, phụ nữ phải ở góa, cắt đứt
mọi mơ ước, cái chết đi đến đâu làm cho mọi người
buồn đâu khổ, nước mắt đầm đìa, đối với cái chết kể
bao nhiêu cũng không đủ nhưng có thể gói gọn trong
câu: “Cái chết làm cho con tim đau khổ và làm cho cặp
mắt tuôn trào lệ.”
Ông A’mr bin Al-A’s  nói: “Đúng là điều
ngạc nhiên đối với những người khi đang đối diện với
cái chết mà lại không miêu tả nó lại trong lúc họ luôn
(1) Hadith do Al-Tirmizhi (2460), Al-Nisaa-y (1825), Ibnu Maajah
(2458), Imam Ahmad ghi trong Musnad (2/293) ghi lại và AlTirmizhi nói: “Đây là Hadith Hasan Ghareeb”.
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tỉnh táo.” Cho đến lúc ông đang hấp hối thì con trai ông
mới nhắc ông câu nói này và yêu cầu ông miêu tả lại
cái chết. Ông nói: “Này con trai, cái chết vĩ đại hơn
điều chúng ta miêu tả nhưng cha sẽ cố gắng miêu tả nó
lại cho con nghe, lúc này cha cảm nhận được tựa như
có dãy núi Ridhwa(1) đang đè lên cổ cha, trong bụng
cha dường như đang chứa đựng gai và da thịt cha tựa
như có rất nhiều kim đang chui ra.”(2)
Allahu Akbar, đây chính là lời miêu tả của một
vị bằng hữu của Nabi , còn chúng ta sẽ miêu tả như
thế nào ?
Quả thật, cái chết là một li nước đắng mà ai
cũng phải uống và cái chết rất hãi hùng mà mỗi người
đều khiếp vía.
Anh chị em Muslim thân mến,
Sự thật về nổi đau đớn của các chết không ai có
thể thấu hiểu được ngoại trừ là người nếm được nó, ai
chưa nếm được nó thì chỉ biết được qua sách vở nên
cảm nhận có giới hạn nhất định, bởi nổi đau tấn công
thẳng vào linh hồn, gây đau đớn từng phần từng phần
một, trên từng mạch máu, trên từng đốt xương, trên
từng sợi lông, từ trên đỉnh đầu kéo dài xuống gót chân
nên không ai thấu hiểu được cảm giác khó tả đó ngoại
(1) Ridhwa là tên một dãy núi nằm ở Madinah.
(2) Do Al-Zahaby ghi trong Siru A’laamul Nubala (3/75).
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trừ người đang đối diện với cái chết. Có thể miêu tả:
“Quả thật, cái chết mạnh mẽ hơn nhát chém của kiếm,
nhác cưa của lưỡi cưa, nhác cắt của kéo” bởi sự đau
đớn của chém, cưa và cắt ... là do phản hồi của linh
hồn, trong khi cái chết là do chính linh hồn phải chịu.
Vả lại, người hấp hối lúc này không còn sức đâu mà
gào thét, hay cầu cứu kể cả mở miệng cũng rất là khó
nữa là khác vì sức lực đã cạn kiệt, đầu óc tị tê liệt, tay
chân thì rã rời, cái lưỡi thì bị cuốn lại. Lúc này người
hấp hối còn lại mỗi tiếng thở dài và rên rỉ, nhưng không
kéo dài bao lâu thì y lại nghe được tiếng động giằng co
của linh hồn đang bị kéo ra khỏi thể xác, sắc mặt màu
da bị thay đổi, nổi đau lan tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể
từ bên trong lẫn bên ngoài đến nổi hai mắt muốn nhảy
ra ngoài, rồi y cảm giác chết đi từng phần và trở nên
lạnh. Trước tiên là đôi bàn chân, rồi hai ống quyển, rồi
cặp đùi và tiếp những phần cơ thể khác, từng phần và
từng phần một đến khi lên đến tận cuống họng. Đến
đây cánh cửa trần gian đã bị đóng đối với y, mọi quan
hệ với gia đình đã bị cắt đứt, lời sám hối của y đã bị
khướt từ chì còn lại mỗi tự tránh và hối hận muộn
màng.
Cầu xin Allah, Đấng Rộng Lượng, Đấng Khoan
Dung trợ giúp cho đám bầy tôi yếu ớt của Ngài lúc đối
diện với cái chết, xin ban cho bầy tôi nói được lời cuối
cùng ở trần gian là câu “La i la ha il lol loh” bằng sự
thành tâm thật thụ của con tim. Amin.
21

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

Anh chị em Muslim thân, ai có cơ hội đến thăm
người đang hấp hối thì hãy nhanh chân lên để kịp nhắc
nhở y câu “La i la ha il lol loh”, nếu khi y được Allah
ban cho nói câu tuyên thề này thì mọi ngươi đừng nói
chuyện với y nữa, bởi Nabi  đã từng nói:

ّ َ َ َ
ََ
َّ
َ
(())ْ ﺎﻛَن آﺧِﺮُ ﺎﻠﻛ ِﻣ ِﻪ ﻻ إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲُ ﺧَﻞَ اﺠﻟَْﻨَﺔ

“Ai nói lời cuối cùng (ở trần gian) là câu La i la ha il
lol loh là đã được vào thiên đàng.”( 1)
3F

Khi người hấp hối tắt thở thì hãy vuốt mắt y,
cầu xin Allah tha thứ cho y và trùm mặt y lại, rồi nói

َِﻌُ ْن

ّ

câu: ﻧَّﺎ �ِوَ� ِﻧَﺎ ِإﻟَْ ِﻪ رَاﺟ ﻮ
ِ (In naa lil la hi wa in naa i lay
hi raa ji u’n) (tức tất cả những gì bầy tôi có là do Ngài
ban cho và nay đã trở về trình diện Ngài), bởi Allah
phán:

ٓ ّ
َٞ ّ
ّ
ِّ�َ�َ
ّ
َ �َٰ� ٱل
 َِّينَ إِذَآ أَ�َٰبَتۡهُم مُ ِص١ �ن
يبة َالُوٓاْ إِنَا َِّ ��َـا
ِ [
ِِ
ٞ ََۡ َ ۡ ّّ
ٞ َ
َ ٰ ٓ �َْ ۡ َ ٰ ُ َ ُو
ۡ ـك َعلَـ
ۖ �ــة
ـي ِه ۡم َصــل َ�ٰت ِّــن رَ� ِ ِهــم ور
 َ�ِـ١جعــون
ِ � ِإِ� ـه
َ ُ َ ۡ ۡ ُ َ ٰ ٓ �َْأُو
١٥٧ - ١٥٥ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ١ َ�ِكه ُم ٱل ُمهتدون
Và Ngươi (Muhammad) hãy báo tin vui cho những
người biết kiên nhẫn (vượt qua những thử thách đó)
* Họ là những ai khi gặp phải nạn kiếp (hoặc mất
(1) Hadith do Abu Dawood (3116) và Ahmad (5/233) ghi lại.
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người thân) nhưng lại thốt lên câu: “In naa lil la hi
wa in naa i lay hi raa ji u’n” * Đấy là những người
được Allah tuyên dương khen ngợi và được Ngài
đoái hoài thương xót, họ được gia nhập vào nhóm
người được ban sự chỉ đạo. Al-Baqarah: 155 - 157
(chương 2).
Thế nên, người thân chớ gào thét, kể lể, ngược
lại hãi kiên nhẫn chịu đựng và cầu xin, chắn chắc cái
chết đó rồi sẽ quay trở lại với người còn sống bởi mỗi
người chỉ được phép sống một khoảng thời gian nhất
định sẽ không bị chết sớm hơn cũng như không được
chết muộn hơn.
Sau đó, mọi người hãy nhanh chân đưa người
chết đi tắm rửa, liệm và khiên đi Masjid, cuối cùng đưa
y đến với nơi ở đầu tiên của ngày tận thế, đó chính là
ngôi mộ.
Việc làm kế tiếp của người thân là lập tức trả nợ
thay người chết, bởi có Hadith được truyền lại từ Abu
Hurairah dẫn lời Rasul  rằng:

َْ
ْ
ُ ْ َ َ ّ ﻘْﻰ
َ ٌَّ
((ﻰﺘَ ُ ﻀ �ﻨﻪ
))�ﻔ ُﺲ ال ْﻤُ ﺆ ِﻣ ِﻦ ُﻌَﻠَﻘﺔ ﺑِﺪﻳْ ِﻨ ِﻪ

“Cơ thể người chết bị nợ nần đeo bám cho đến khi
được trả sạch nợ.”( 1)
4F

(1) Hadith do Al-Tirmizhi (1078) và Ibnu Maajah (2413) ghi lại.
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Đồng đạo Muslim thân mến, chúng ta đã biết
được rằng kết cuộc của mỗi con người yếu ớt trong
chúng ta là phải rời khỏi trần gian này một thân một
mình, không người thân, không tiền tài cũng không
bằng hữu hộ tống.
Đến đây chúng ta cần phải biết được nhiệm vụ
của người còn sống phải giải quyết ra sao với cái xác đã
chết đó như hình thức tắm rửa, liệm, hành lễ Salah cho
y và cuối cùng là chôn cất. Tất cả những việc sẽ được
nói chi tiết trong quyển sách này.
Kính cẩn xin Allah – Đấng Hiển Vinh – biến
quyển sách này luôn hữu dụng giúp ích cho cộng đồng
Muslim.
Đồng thời cầu xin Allah trọng thưởng cho tất cả
những ai tham gia góp phần xây dựng cũng như làm
cho quyển sách đến tay người đọc (bằng nhiều thể loại
khác nhau). Cầu xin Allah chấp nhận việc làm của bề
tôi dành riêng kính dâng Ngài, tất cả những gì bề tôi
hưởng được đều từ hồng phúc và lòng rộng lượng của
Ngài ban cho. Cầu xin bình an và phúc lành cho vị
Nabi Muhammad, cho dòng dõi và tất cả bằng hữu của
Người.
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Bên Trong Phòng Tắm Thi Hài
Có ba nhiêu người đã từng được tắm tại đây ?
Bao giờ sẽ đến phiên của chúng ta? chỉ có Allah
mới tận tường.
Đây là bài học, là lời khuyên dành cho những ai
có khối óc suy nghĩ.
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Những Dụng Cụ Sử Dụng Để Tắm Thi
Hài

1-

Kéo dùng cắt quần áo người chết trước khi tắm.

2-

Găng tay dùng để đeo khi tắm thi hài.

3-

Bông tắm.

4-

Cối dùng để giả long não.

5Miếng cao su (nếu thi thể chết do chết cháy,
chết chìm).
6-

Xà bông tắm.

7-

Lá táo.
26

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

8-

Long não.

9-

Khẩu trang dùng khi tắm thi hài.

10-

Bông gòn.

11-

Nước.

12-

Chất khử mùi.

13-

Xạ hương.

14-

Dầu thơm xịt thi hài trước khi liệm.

15-

Miếng muốt để lót đầu khi tắm.

16-

Đồ hớt móng tay.
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Chuẩn bị Tắm
Một nhắc nhở trước khi tắm, thi hài nam là do
nam tắm, thi hài nữ là do nữ tắm. Ngoại trừ một trường
hợp là vợ tắm cho chồng và ngược lại chồng tắm cho
vợ.
Sau khi để thi hài lên bàn tắm, dùng khăn bàn
tắm lớn che phần kín của thi hài từ rốn xuống đến hai
đầu gối, rồi dùng kéo cắt hết quần áo đang mặc trên
người, giống như trên hình minh họa.

Đây là hình ảnh một người đã giả từ cuộc sống
xa hoa của trần gian, lúc nay y chỉ còn là cái xác đang
28
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dần dần thối rửa, quần áo của y đã bị cởi sạch, chỉ còn
mỗi mảnh vải che phần kín, đang được đặt nằm trên bệ
tắm cho người đến tắm.

Allahu Akbar, người thân của y ở trên trần gian
đâu mất rồi ?
Cặp mắt y dùng để nhìn đâu rồi ?
Cả đôi lỗ tai dùng để nghe cũng đâu mất đi ?
Đôi cánh tay linh hoạt, sao lại nằm im đó ?
Cái đầu lanh lợi, sao lại nằm bất động ?
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Cơ thể trường tráng, sao nay lại bất lực ?
Lúc này y chỉ là cái xác không hồn, mọi liên hệ của trần
gian đã bị cắt đứt. Allah phán:
١٨٥ :ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

َۡ ُّ
ۡ َۡ ُ َ َٓ
Zت
� ِ [ُ �ف ٖس ذا�ِقة ٱلمو

Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Ali
I’mraan: 185 (Chương 3).
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Bước Vào tắm
Kế tiếp kéo giảng tay chân thi hài cho mềm mại,
rồi tỉa râu mép, hớt móng tay chân nếu bị dài, thấm
nước ướt nách và nhổ sạch lông hai nách, riêng lông ở
bộ phận sinh dục tuyệt đối không được đụng đến, lại
càng không được nhìn bởi đây là phần kín chỉ có vợ
(hoặc chồng) mới được tiếp cận.
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Kế tiếp, đỡ đầu người chết lên hơi cao gần như
ngồi, rồi dùng tay đè bụng người chết để tống ra những
gì có thể ra, giống như hình minh họa.
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Kế tiếp xối nước thật nhiều lên thi hài, dùng tay
trái cầm bông tắm kỳ đều lên thi thể và rửa sạch mọi dơ
bẩn dính trên người. Rửa ở phần kín là dùng tay lòn
dưới khăn tắm để rửa chứ không được lấy khăn ra,
giống như hình minh họa.
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Kế tiếp người tắm thi hài định tâm lấy Wudu
thay người chết, rồi đọc Bismillah và lấy Wudu giống
như để hành lễ Salah ngoại trừ không xúc miệng và
mũi, chỉ cần dùng miếng vải thấm nước chà đều hàm
rằng và hai hóc mũi, không cần phải đổ nước vào
miệng và mũi.

Kế tiếp, lấy lá táo nhã nhuyễn pha với nước
sạch, đánh mạnh cho lên bọt. Rồi lấy bọt đó gội đầu và
râu, nếu dùng nước lá táo không tẩy được mùi và chất
dơ thì có thể dùng đến dầu gội đầu, xà bông tắm hoặc
những loại chất tẩy khác trong lần tắm thứ hai.
34

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

Gội đầu xong, tắm tiếp phần cơ thể bên phải.
Bắt đầu bằng phần cổ bên phải, rồi xuống tay phải, rồi
phần ngực bên phải, rồi phần bụng phải, rồi đùi phải
kéo dài xuống bàn chân phải. Kế tiếp lật người chết
nghiên qua trái để tắm phần lưng phải.
Xong phần bên phải quay lại tắm phần bên trái
giống y như tắm phần bên phải lúc nảy. Có thể pha
nước tắm với lá cáo giả nhuyển hoặc tắm bằng xà bông
tắm, giống như hình minh họa.
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Số lượng lần tắm: Theo lời kể của bà Um
A’tiyah : Nabi  bước vào lúc chúng tôi đang tắm
thi hài con gái của Người, người bảo:

َ َ ََْ ْ
َِ ﻼﺛًﺎ أَ ْو ﺧَْ ًﺴﺎ أَ ْو َ�ْﺮﺜََ َﻣ ْﻦ ذَل ِﻚَ ﺑِﻤَ ﺎ ٍء
((...ﺪْر
ﺳ
و
))اﻏ ِﺴﻠﻨﻬﺎ ﺛ
ٍ

“Các cô hãy tắm cho nó ba lần hoặc năm lần hoặc
nhiều hơn bằng nước pha với lá táo (giả
nhuyễn)...”( 1)
5F

Ý kiến của nhà thông thái Shaikh Abdul A’zeez
bin Baaz trong quyển Shar-h Al-Bulugh Al-Maraam, ở
mục Al-Janaazah, nói rằng: “Người chết phải được tắm
ít nhất ba lần, kể cả khi không cần thiết để được thật
sạch sẽ và hoàn mỹ...”( 2)
6F

Khuyến khích tắm lần nước cuối cùng với nước
pha long não, để làm cơ thể thơm hơn và mọi người dễ
gần gủi.
Tắm xong dùng khăn lau khô cơ thể người chết,
riêng phụ nữ thì gom tóc lại thành một chùm cột thành
ba đoạn và đặt tóc để xuôi phái sau lưng.

 Chú ý: Trong suốt quá trình tắm không
được gở bỏ khăn che phần kín thi hài, nếu muốn thay

(1) Hadith do Al-Bukhary (1254) ghi lại.
(2) Tham khảo thêm ở băng ghi âm Al-Bulugh Al-Maraam, ở mục
Al-Janaazah, cuồn 1, mặt 2.
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thì dùng khăn mới che chồng lên rồi rút khăn dưới
ra.
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Chuẩn Bị Vải Liệm Sau Khi Tắm
Chuẩn bị vải màu trắng khổ 1,2 hoặc 1,6 mét,
cắt vải dài hơn thi hài khoảng nữa mét đến 1 mét. Đối
với nam là ba lớp vải còn nữ thì năm lớp vải, cắt bảy
sợi dây vải và sắp xếp sẵn giống như hình minh họa
dưới đây.
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Cách Thức Liệm Thi Hài
Trải vải liệm ra thành ba lớp chất chồng lên
nhau. Nếu là nam thì đặt thi hài lên ba lớp vải đó, còn
nữ thì dùng một mảnh vải (trong số năm mảnh vải đã
cắt) cắt một cái lổ to bằng cái đầu ngay giữa mảnh vải
rồi chồng lên cổ thi hài, phần trước thì che ngực và
phần sau thì che lưng; dùng mảnh vải thứ hai (trong số
năm mảnh vải đã cắt) lòn dưới háng một phần che bụng
và phần còn lại che mông.
Kế tiếp cắt bông gòn ra từng miếng và xịt hoặc
thấm dầu thơm lên và đặt lên những bộ phận sau đây:
giữa xương sống từ cổ xuống lưng; quấn quanh hàm;
trán, hai mắt và lổ mũi; hai bàn tay; hai đầu gối; phần
dưới hai đầu gối; những ngón chân và hai nách.

 Chú ý: Dùng dây vải cột hai ngón cái chân
lại và xịt dầu thơm vào mỗi lớp vải liệm và ở đầu thi
hài.
Khi đặt thi hài lên vải liệm là phần vải dư ở đầu
phải nhiều hơn phần dư ở chân.
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Sau khi đã đặt các mãnh bông gòn thấm dầu
thơm vào các vị trí yêu cầu, tiếp tục lấy mép vải bên
trái trùm lên trước, rồi lấy mép vải bên phải trùm chồng
lên mép vải kia. Đến đây rút khăn tắm ra. Tiếp theo
trùm lớp vải thứ hai và thứ ba, giống như trùm mãnh
vải thứ nhất. Xem hình minh họa ở dưới.
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Sau khi trùm ba mảnh vải lên thi hài thì gom hết
phần dư ở phía trên đầu và phía dưới chân, đồng thời
xoe tròn lại thành cuộn, rồi cuốn ngược lại áp sát lên
mặt và lên bàn chân.
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Tiếp theo dùng bảy sợi dây vải đã cắt và sắp sẵn
cột chặt thi hài lại, nhưng không cột mối chết để xuống
mộ gở các mối cột đó ra.
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Liên Quan Đến Việc Hành Lễ Salah
Cho Người Chết
 Ân phước dành cho người hành lễ cho
người chết:
Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:

ّ
َوَﻣَﻦْ ﺷَﻬِﺪَﻫَﺎ ﺣَﻰﺘ
ٌ))َﻬِﺪَ اﺠﻟَْﻨَﺎزَةَ ﺣَﻰﺘَّ ﻳُﺼَ�َّ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻓَﻠَﻪُ �ِ�َاط
ََُ َ ُْ
َ
(( ِ�ِ�َاﻃﺎن
ﺗﺪ� َﻦ ﻓﻠﻪ
“Ai chờ đợi để hành lễ Salah cho người chết là đã
được hưởng một Qiraat, còn ai tiếp tục chờ đợi đến
chôn cất xong thì được hưởng đến hai Qiraat.” Có
người hỏi: Qiraat là gì, thưa Rasul? Người đáp:

(( ِْ�َ))ِﺜ ْﻞُ اﺠﻟَْﺒَﻠَ�ِْ اﻟْﻌَ ِﻈﻴﻤ

“Giống như hai ngọn núi khổng lồ.”( 1)
7F

 Giáo lý của buổi lễ:
Đây là Fardh Kifaayah tức chỉ cần đủ số lượng
người đứng ra giải quyết vấn đề (thì họ được phước)

(1) Hadith do Al-Bukhary (1325) và Muslim (945) ghi lại.
43

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

còn những người khác vô can, nếu tất cả bỏ mặc thì tất
cả đều phạm tội.
 Điều kiện hành lễ:
Người hành lễ và người chết phải là người
Muslim, phải định tâm, hướng về Qiblah, che phần kín,
có nước Wudu, nơi hành lễ phải sạch sẽ.
 Rukun (nền tảng, trụ cột) buổi lễ:
Đứng hành lễ, đọc bốn lần Ollohu Akbar, đọc
bài Al-Faatihah, Salawaat cho Nabi , cầu xin cho
người chết, làm theo thứ tự và chào Salam.
 Sunnah (khuyến khích) của buổi lễ:
Giơ hai bàn tay lên (ngang vai hoặc ngang trái
tai, hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn
tay hướng về phía trước) sau khi nói Ollohu Akbar, đọc
Al-Isti-a’zah(1) và Al-Basmalah(1) trước khi đọc bài Al-

(1) Al-Isti-a’zah: Là đọc câu:

ّ ِ( ﻋُﻮذُ ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄَﺎنA u’ zu
الﺮَ ِﺟﻴْ ِﻢ

bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m) Ý nghĩa: Cầu xin Allah
che chở bề tôi tránh khỏi sự quấy nhiểu của Shayton đáng bị
nguyền rủa.
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Faatihah; cầu xin cho bản thân và cho cộng đồng
Muslim; đọc thầm bài hành lễ; đứng lại một tí sau lần
Ollohu Akbar thứ tư trước khi chào Salam; khoanh tay
lại bằng cách đặt tay phải trên tay trái và cuối cùng là
xoay mặt sang bên phải khi chào Salam (chỉ bắt buộc
một lần).



(1) Al-Basmalah: Là đọc câu:

ّ
ِيم
ِ ٱلرَح

�َّ( � َِّ ٱلرBis mil la hir

roh ma nir ro h.i.m) Ý nghĩa: Nhân danh Allah Đấng rất mực độ
lượng, Đấng rất mực khoan dung.
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Hình Thức Hành Lễ Salah Cho Người
Chết
Imam và người hành lễ một mình đứng ngay
ngực thi hài nam và đứng ngay bụng thi hài nữ.

Theo Sunnah là Mamoom (người hành lễ phía
sau) xếp thành ba hàng đứng sau lưng Imam.
Kế tiếp làm theo những bước sau:
 Bước một: Sau khi hàng được xếp ngay
ngắn thì giơ hai bàn tay lên (ngang vai hoặc ngang trái
tai, hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn
tay hướng về phía trước) nói Ol lo hu Ak bar và đọc
ngay sau đó câu:

ّ ِﻋُﻮذُ ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄَﺎن
الﺮَ ِﺟﻴْ ِﻢ
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(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m)

ّ
ٱلرَحِي ِم

�َّ�َِّ ٱلر

(Bis mil la hir roh ma nir ro h.i.m)

َ [�َۡمۡدُ �َِ ّ ِ َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
ّ ۡ َ ِ  َ�ٰل٣ ٱلرَحِي ِم
ّ
�َّ ر٢ �
ِين
ِ
ِ
ِ �ِك يو ِم ٱ
ۡ
َ
َ
ۡ
ّ
ُ َ ۡ َ ّ
َ ٱلص َ� ٰ َط ٱل ُم ۡس َت ِق
٦ يم
ِ  هدِنا٥ �ِ يَّاكَ �َعۡبُدُ �يَاك �ستع٤
ّ ّ
َ آل
�ِ
َ�َٰطَ ٱ�َِّينَ �َ�ۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ �َ�ِۡ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَ� َ ٱلض
ْ�ِ
 آﻣZ٧

Al ham du lil la hi rab bil a' la m.i.n * Ar roh ma nir ro
h.i.m * Ma li ki yaw mid d.i.n * I ya ka na' bu du wa i
ya ka nas ta i'.n * Eh di nos si ro tol mus ta q.i.m * Si ro
tol la zi na an a'm ta a' lay him ghoy ril magh du bi a'
lay him wa lodh dh.o.l l.i.n A min( 1)
10F

(1) Ý nghĩa: Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah
Đấng chúa tể của toàn vũ trụ * Đấng rất mực độ lượng, Đấng
rất mực khoan dung * (Allah là) Đức Vua của ngày phán xử *
Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi
cầu xin sự giúp đỡ * Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến
với con đường chính đạo * Con đường của những người đã
được Ngài ban ân sũng (con đường Islam) chứ không phải con
đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do Thái giáo)
cũng không phải con đường của những kẻ lầm đường lạc lối
(người Thiên Chúa giáo) Cầu xin Allah chập nhận lời cầu xin!
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@ Chú ý: Những chữ như “j.i.m, h.i.m, m.i.n,
d.i.n, i.n, q.i.m, dh.o.l, l.i.n” phải đọc kéo dài còn chữ
“him” thì đọc dừng dứt khoác và những chữ “a', i'.n,
na'” thì đọc nhấn giọng.
Không đọc lời Du-a’ Al-Istiftaah khi hành lễ
Salah cho người chết.
 Bước hai: Giơ tay Takbeer lần thứ hai (tức
nói Ollohu Akbar) và đọc Salawaat cho Nabi  như
sau:

َ َ ْ ّ ََ ﻤ ّ ﻛَﻤَ ﺻ
َ َ َ ّ ّ ُ ّ ﺻَ ِّ َ َ َ ﻤ
ﺖ َﻋﻠـﻰ
 ـﺎ ـَﻴ،آل َُـ ٍﺪ
ِ لﻠَﻬـَ ـ ﻋﻠـﻰ َُـ ٍﺪ وﻋﻠـﻰ
ّ ٌ
ََ َ َ
ََ ّﻚ
ْ
ٌ
 لﻠَ ُﻬـ َّ ﺑَﺎرِك.�ﻴـﺪ
ِ ِإﺑْﺮَاﻫِ ﻴـﻢ وﻋﻠـﻰ
َِ  ِﻧَ ﺣَِ ﻴـﺪ،آل ِإﺑْﺮَاﻫِ ﻴـﻢ
َ َ ْ�ََ ﻤ ّ ﻛَﻤَ َ ر
ََ َ
ََ
َّﻤ
ﺖ َﻋﻠـﻰ ِإﺑْﺮَاﻫِ ﻴـ َﻢ
 ـﺎ ﺑﺎ،آل َُـ ٍﺪ
ِ ﻋﻠـﻰ َُـ ٍﺪ وﻋﻠـﻰ
ََ َ
ٌ ََ ّﻚَ ﺣ
ٌ
�ﻴـﺪ
َ ِﻧ،آل ِإﺑْﺮَاﻫِ ﻴـﻢ
ِ وﻋﻠـﻰ
َِ ـﻤِ ﻴﺪ

(Ol lo hum ma sol li a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu
ham mad, ka ma sol lay ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li
ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d
Ol lo hum ma ba rik a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu
ham mad, ka ma ba rak ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib
ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d)( 1)
1F

(1) Ý nghĩa: {Lạy Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành
cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài
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 Bước ba: Giơ tay Takbeer lần thứ ba (tức
nói Ollohu Akbar) và cầu xin cho người chết bằng
những câu Nabi  đã dạy như:

ّ
ْ
َ
�ِﻧَ
ِﻧَ
َ َ
َ
َ
))لﻠَ ُﻬـ َّ اﻏ ِﻔـﺮْ َِﻴِّﻨـﺎَ ،ﻣَﻴِّتِﻨـﺎَ ،وﺷـﺎﻫِ ﺪ ﺎَ ،وﻏـﺎﺋِبِﻨﺎ ،وَﺻَ ِﻐـ ﺎ،
ْﻠَﻢُ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒَﻨَﺎ وَﻣَﺜْﻮَاﻧَﺎ وَأَﻧْﺖَ ﻰﻠﻋََ
�ِﻧَ َذَﻛَﺮِﻧَ َأُ ْﺜَ ﻧَ
وَ�َﺒِـ ﺎ ،و ﺎ ،و � ﺎ ـﺎَّ .ﻚَ �َﻌ
ّ
َْ َ
ُ
ْ
َُْ
ُ
ْ َ ُ
ّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳﺮٌ  .لﻠَ ُﻬـ َّ اﻏﻔِﺮْ ﻟـﻪ وَارْﺣَ ـﻤْ ﻪَ ،ﺎ َﻋ ِﻓ ِﻪ ،وَا�ﻒ �ﻨﻪ،
ِ
ّ ْ َاﻟْﺮ ََ َ�َﻘِّ
ْ ُْ
ْﺧَ َ ُ
ِﻪ
وَأَ�ْﺮِمْ ُﺰُﻪﻟََُ ،وَﺳِّ ـ ْﻊ ُﻣﺪ ـﻠﻪ ،وَاﻏ ِﺴـﻠﻪ ﺑِﺎل ْﻤَ ﺎ ِء اﺜﻟَﻠ ِﺞ ﺒ ِد،
َ َْﻄَ َ ﻛَﻤَ ّ
َﻘَﻴْ َ
ﺖ ﻟَّﻮْبَ اﻷَ ْ�ﻴَ َﺾ ﻣـ َﻦ ّ
ﻟَ�َﺲَ ،أَﺑْﺪِﻪﻟُْ ً
دَارا
ِﻣـﻦ ﺨﻟ ﺎﻳﺎ ـﺎ
ِ
ِ
َأَﻫْ ً
أَﻫْ
ﺧَ�ْ ًا ِﻣـ ْﻦ دَارِهِ ،و ﻼ ﺧَ�ْ ًا ِﻣـ ْﻦ ِﻠ ِﻪ ،وَزَ ْو ًﺟﺎ ﺧَ�ْ ًا ِﻣـ ْﻦ زَ ْو ِﺟ ِﻪ،
وَأَ ْد ـﻠْ ُﻪ ﺠﻟَْـ َّ َﺔ ،وَأَﻋﺬْهُ ﻣـ ْﻦ َﻋﺬ اﻟْﻘَﺒْـ َ ،و َ
ﻟَﺎ وَاﻓْ َﺴـﺢْ
ّ
ﺬ
ﻋ
ِ ِ
ﺧِ
َابِ
َابِ رِ
ﺮِ
ّ
َ
أَﺣْ َيْ ُ ّ َ َﺣْ
ُ
ﻟَُ ﻓِـﻲ �َﺒْـﺮِهَِ ،ﻧَﻮِّرْ ﻟـﻪ ِ�ﻴـ ِﻪ .لﻠَ ُﻬـ َّ َﻣـ ْﻦ ﻴ ﺘَﻪ ِﻨَﺎ ﻓﺄ ـ ِﻴ ِﻪ
ُّ ََ
ََ
�ْ
ْ َ َ َ ْ َُّْ ّ
)( ١
اﻹ ﻤَ ـﺎنِ ((
ﻰ
ـ
ﻠ
ﻋ
ﻪ
َﺘَﻮَﻓَ
ﺎ
ـ
ِﻨَ
ﻪ
ﺘ
ﻴ
َﻮَ�َ
ﻦ
ـ
ﻣ
و
،
ﻼ
ـ
ﺳ
اﻹ
ﻰ
ـ
ﻋﻠ
مِ
ِ
ِ
12F

đã ban cho Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả thực,
}Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.

ّ
))لﻠَ ُﻬـ َّ
�ِﻧَ
وَ�َﺒِـ ﺎ،

(1) Có thể thay thế bằng câu ngắn gọn sau:

ْ
َ
َ
�ِﻧَ
ِﻧَ
اﻏ ِﻔـﺮْ َِﻴِّﻨَـﺎَ ،ﻣَﻴِّتِﻨَـﺎَ ،وﺷـﺎﻫِ ﺪ ﺎَ ،وﻏـﺎﺋِبِﻨَﺎ ،وَﺻَ ِﻐـ ﺎ،
ّ
َ
أَﺣْ َيْ ُ ّ َ َﺣْ
َذَﻛَﺮِﻧَ َأُ ْﺜَ ﻧَ
و ﺎ ،و � ﺎ ـﺎ .لﻠَ ُﻬـ َّ َﻣـ ْﻦ ﻴ ﺘَﻪ ِﻨَﺎ ﻓﺄ ـ ِﻴ ِﻪ َﻋﻠـﻰ
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(Ol lo hum magh fir li hay yi na, wa may yi ti na, wa
shaa hi di na, wa gho i bi na, wa so ghi ri na, wa ka bi ri
na, wa un tha na. In na ka ta’ la mu mun qa la ba na, wa
math wa na, wa an ta a’ la kul li shay in qa dir. Ol lo
hum magh fir la hu, war ham hu, wa a’ fi hi, wa’ fu a’n
hu, wa ak rim nu zu la hu, wa was se’ muk kho la hu,
wagh sil hu bil ma i wath thal ji wal ba rad, wa naq qi
hi mi nal kho to ya ka ma naq qoi tath thaw bal ab ya
dho ni nad da nas, wa ab dil hu da ron khoi ron min da
ri hi, wa ah lan khoi ron min ah li hi wa zaw jan khoi
ron min zaw ji hi wa ad khil hul jan nah, wa a i’z hu
min a’ za bil qob ri, wa a’ za bil naar, waf sah la hu fi
qab ri hi, wa naw war la hu fi hi. Ol lo hum ma manh
ah yay ta hu min na fa ah yi hi a’ lal is lam, wa manh ta
waf fay ta hu min na fa ta waf fa hu a’ lal i man.)(1)
ّ
َ ُّ
َ
ْ�ِ
ْ َْ َ
ّ ُ ّ
 لﻠَ ُﻬـ َّ ﻻ ﺗـﺮِ ﻣﻨَﺎ. ِ َو َﻣـ ْﻦ َﻮَ�َﻴْﺘَﻪ ِﻨَـﺎ َﺘَﻮَﻓَﻪ َﻋﻠـﻰ اﻹ ﻤَ ـﺎن، ِاﻹ ْﺳـﻼم
ِ
ْأَ ْ ﺮَهُ َ َ ُ ّ َ َﻌ
َُه
((  وﻻ ﺗ ِﻀـَﻨﺎ � ـﺪ، ﺟـ
(Ol lo hum magh fir li hay yi na, wa may yi ti na, wa shaa hi di
na, wa gho i bi na, wa so ghi ri na, wa ka bi ri na, wa un tha na.
Ol lo hum ma manh ah yay ta hu min na fa ah yi hi a’ lal is lam,
wa manh ta waf fay ta hu min na fa ta waf fa hu a’ lal i man. Ol
lo hum ma la tah rim na aj ra hu, wa la tu dhil la na ba’ da hu)
(1) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy dung thứ cho người đang sống,
người đã qua đời, người có mặt, người vắng mặt, trẻ em, người
già, đàn ông lẫn phụ nữ trong bầy tôi. Ngài luôn am tường mọi
hành động vào ban ngày lẫn ban đêm của bầy tôi, và Ngài có
khả năng trên tất cả. Lạy Allah! Hãy dung thứ, hãy ban hồng
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Nếu người chết là phụ nữ thì đổi chữ “ُ( هhu)”

َﻫ

thành chữ “( ﺎha)”, nếu người chết là em bé thì có thể

cầu xin như sau:

َّ ﻠَّﻬُﻢ.ً َوﻓَﺮَ ﻃﺎ ً وَأَﺟْﺮا ً َو َﺷﻔﻴْﻌﺎ ً �َُﺎﺑﺎ،))لﻠَّ ُﻬ َّ اﺟْﻌَ ﻠْ ُﻪ ذُﺧْﺮا ً ِﻮَاﺪﻟَِ ﻳْﻪ
ِ
ِ
َ َ
ْ
ُ
 وَأَﺤﻟِْﻘﻪ ﺑِ َﺼﺎﻟِﺢِ ﺳﻠ ِﻒ، وَأَﻋْﻈِﻢْ ﺑِﻪِ أُﺟُﻮْرَﻫُﻤَﺎ،ﻘِّﻞْ ﺑِﻪِ مَﻮَازِ�ْﻨَﻬُﻤَﺎ
َﺑِﺮَﺣَْﺘِﻚَ َﻋﺬَاب
 وَﻗِﻪِ ﻤ،َوَاﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻲﻓِ ﻛَﻔَﺎﻟَﺔِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢ،ِ�ِْﻤُﺆْﻣِﻨ
((ﻴﻢ
ِ ِﺠﻟَْﺤ

(Ol lo hum maj a’l hu zukh ran li wa li day hi, wa fa ta
ran wa al ran wa sha fi a’n mu jaa ba. Ol lo hum ma
thiq qil bi hi ma wa zi hu ma, wa a’ zim bi hi u ju ra hu
ma, wa al hiq hu bi saa li hi sa la fil mu mi nin, waj a’l
ân, ban sự lành mạnh cho ông ta (bà ta). Hãy ban phần thưởng
tốt đẹp cho ông ta ở thiên đàng, hãy nới rộng ngôi mộ của ông
ta, hãy tẩy rửa tội lỗi ông ta (như được tắm sạch) bằng nước
tinh khiết, hãy tẩy sạch tội lỗi ông ta giống như Ngài đã tẩy
chất dơ ra khỏi áo trắng, hãy thay đổi ngôi nhà khác cho ông ta
(ở thiên đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở trần gian), hãy thay đổi
người thân khác cho ông ta tốt hơn, (nếu đàn ông thêm: hãy
thay người vợ khác cho ông ta tốt hơn), hãy cho ông ta vào
thiên đàng, hãy cứu vớt ông ta khỏi hành phạt của ngôi mộ và
hành phạt ở địa ngục, xin hãy nới rộng và chiếu sáng mộ của
ông (bà) ta ra, Thưa Allah! Ai là người được Ngài ban cho sự
sống thì hãy ban cho y được sống trên Islam, còn ai là người bị
Ngài lấy đi linh hồn thì hãy ban cho y được nhắm mắt trên đức
tin.}
51

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

hu fi ka faa la ti ib ra him, wa qi hi bi rah ma ti ka a’
zaa bal ja him.)(1)
 Bước bốn: Giơ tay Takbeer lần thứ tứ (tức
nói Ollohu Akbar) và cầu xin câu:

ّْ ُ ّ َ َْ ْ َ أَ ْ ﺮَهُ َ َ �َ ْ ّ َﻌ
َُه
((  وﻻ ﻔ ِﺘَﺎ � ـﺪ، ))لﻠَﻬـَ ﻻ ﺗـﺮِ ﻣﻨﺎ ﺟـ

Ol lo hum ma la tah rim na aj ra hu, wa la tu dhil la na
ba’ da hu)( 2)
15F

Đọc xong phần này đứng chờ đợi khoảng vài
phút rồi xoay quay bên phải chào Salam (chỉ chào một
lần bên phải).
Ai vào hành lễ Salah trể hơn Imam thì tiếp tục
hành lễ bù sau khi Imam chào salam, và được phép chỉ
làm những điều bắt buộc như: Ở Takbeer thứ nhất đọc
(1) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy biến nó thành phần thưởng cho cha
mẹ nó, hãy chấp nhận sự biện hộ của nó (cho cha mẹ nó). Thưa
Allah! Vì nó hãy làm cho bàn cân của cha mẹ nó được nặng
thêm, vì nó hãy nhân lên thêm phần thưởng của hai người họ,
hãy gán cho nó là người đức hạnh trong nhóm người có đức tin,
hãy ban cho nó nằm trong sự bảo lãnh của (Nabi) Ibrahim, và
với lòng thương xót của Ngài hãy bảo vệ nó ra khỏi hành phạt
của địa ngục.}
(2) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Đừng bao giờ ngăn cấm phần phước
của chúng tôi hiến cho ông ta và đừng bao giờ thử thách bầy tôi
sau này.}
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bài Al-Faatihah, ở Takbeer thứ hai đọc: “Ol lo hum ma
so li a’ la Muhammad”, ở Takbeer thứ ba đọc: “Ol lo
hum magh fir la hu” và sau Takbeer thứ tư là chào
Salam.
Ai không kịp hành lễ Salah cho người chết
trước khi chôn thì được phép hành lễ tại mộ của họ sau
khi đã chôn cất.
Nếu phụ nữ bị xảy thai từ bốn tháng tuổi trở lên
thì thai nhi đó được xem là con người, bắt buộc phải
tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cùng với cộng đồng
Muslim, sau đó đặt tên và làm A’qiqah nếu có khả
năng. Còn nếu dưới bốn tháng tuổi thì chỉ cần đem đi
chôn.
Sau khi hành lễ Salah xong những người nam
khiên thi hài trên vai mang đi chôn, giống như hình
minh họa dưới đây.
Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng:

ََ ْﺒَ ُ ﻤَ ْ َ َ َ َ ٌ أ
ُ
ْ�ا
َ
))ﻳت ﻊ ال ﻴ
 �َ�َْ ِﺟ ُﻊ َﺎنِ وَ�َﺒْﻰﻘ،ُ ْﻠُﻪُ وَﻣَﺎﻪﻟُُ َو�َﻤَ ﻠﻪ:ﺖ ﺛﻼﺛﺔ
ُُ
َ
ٌ
(( وَ�َﺒﻰﻘ ﻋَﻤﻠﻪ،ُُ ﻳَﺮْ ِﺟ ُﻊ ْﻠُﻪُ وَﻣَﺎﻪﻟ:وَاﺣِ ﺪ
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“Có ba điều đi theo người chết (đến một phần): Gia
đình, tài sản và việc đã làm. (Đến mộ) thì hai điều
quay về còn một điều ở lại, hai điều quay về là gia
đình và tài sản còn điều ở lại là hành động đã
làm.”( 1)
16F

(1) Hadith do Al-Bukhary 8/134 (6514) và Muslim 8/211 (5 &
2960) ghi lại.
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Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:

اﺠﻟَْ َ زَ ُ َ ﻤ
ْ َ ﻓَﺈْ ﺎﻛَﻧ،ْﺘََﻠَﻬَﺎ الﺮِّﺟَﺎلُ ﻰﻠﻋََ أَ ْ� َﻨﺎﻗﻬﻢ
ﺖ
))ِذَا وُﺿِﻌَﺖِ ﻨﺎ ة و
ِ
ِِ
ََ ْ َ َ ْ َ َ َِ� َ ﺻَﺎﺤﻟ
ْ َ ﻗَﺎﻟ،َﺎﺤﻟَِ ًﺔ
!  ﻳﺎ و�ﻠﻬﺎ: ﻗﺎﻟﺖ،ٍﺔ
َْ� ْ وَ�ِ ﺎﻛَﻧَﺖ،ِ� َﺪِّمُ ﻮ:ﺖ
َ
أَ�ْ َ َ ْﻫَﺒُ نَ َ �َ ْﻤَ ُ ﺗَﻬﺎ ﻞﻛُُّ  ﻲ
ْ ّ
 َول ْﻮ ﺳَﻤِ َﻊ،ُﺷَْءٍ إِﻻَ اﻹ�ﺴﺎن
ﻦ ﺗﺬ ﻮ ﺑِﻬﺎ ؟ ﺴ ﻊ
َ ُْ ن
(( َاﻹ�ﺴﺎ لﺼَﻌِﻖ
“Khi nhóm người đàn ông khiên xác chết trên vai họ
để đi chôn. Nếu xác chết thuộc nhóm ngoan đạo sẽ
lên tiếng: “Các người hãy mang ta đi nhanh lên, đi
nhanh hơn nữa.” Còn nếu xác chết không thuộc
nhóm ngoan đạo sẽ lên tiếng: “Ôi thật khổ thân cho
tôi, họ đang khiên tôi đi đâu đây?” Lời than van đó
được tất cả vạn vật nghe thấy ngoại trừ loài người,
nếu như họ cũng nghe thấy được là họ đã ngất xỉu té
lăn (xuống đất).”( 1)
17F



(1) Hadith do Al-Bukhary 2/124 (1380) ghi lại.
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Ngôi Mộ Là Điểm Dừng Đầu Tiên Của
Ngày Tận Thế
Anh chị em Muslim thân mến, mọi người hãy
nhìn cho kỹ về sự chật hẹp của cái lỗ dưới đây, sau khi
con người hưởng thụ sự rộng rãi của biệt thự và căn nhà
cao tầng. Bây giờ đây phải nằm ở nơi tối tăm, ngoại trừ
những ai được Allah ban cho ánh sáng và nới rộng phần
mộ ra.

Đây chính là ngôi mộ, nó là ngôi nhà kinh
hoàng, ngôi nhà đáng sợ, ngôi nhà của sự phân hủy,
một ngôi nhà mỗi người đều phải vào ở nhưng hiện tại
đa số thiên hạ lại quên, lại lơ là, lại bỏ mặc nó.
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Quí đồng đạo thân mến, các bạn có biết được
rằng mỗi khi giới U’lama được nhắc đến cõi mộ là họ
khiếp sợ và rơi nước mắt.
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Thi Hài Được Khiên Bằng Tay Đưa
Xuống Mộ
Ông Abdullah bin U’mar  dẫn lời Rasul :

ّ ََﻰﻠﻋ
ُ ُ َ ْ ُُ ﺒ
ْ
ْ ُ َ ْ ََﺿَﻌْ ُ ْ م
ِﻠَ ِﺔ
،ِـﻢ اﷲ
ِ  �ِﺴ:))إِذَا و ﺘﻢ ﻮﺗﺎ�ﻢ ِﻓ � ﻮرِﻫِ ﻢ �ﻘﻮلﻮا
ُ َر
((ِﻮل اﷲ
ِ ﺳ
“Một khi các người đưa thi hài vào mộ thì hãy nói:

ُ َ ﻰﻠﻋََ ّ ر،ِ� ْﺴـﻢ اﷲ
ِﻮل اﷲ
ِ ِ
ِ ِﻠَ ِﺔ ﺳ

(Bis mil lah, wa a’ la mil la ti ra su lil lah)( 1)
18F

Có đường truyền khác thì ghi:

ْ
ْ ُ َّ ر
ِ َﻋَﻠَـﻰ ﺳُﻨَـ ِﺔ ﺳـﻮ ِل اﷲ،ِـﻢ اﷲ
ِ �ِﺴ

(Bis mil lah, wa a’ la sun na ti ra su lil lah)( 2)( 3)
19F

20F

(1) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, đã đi theo cộng đồng của Rasul
Allah.}
(2) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, đã đi trên con đường của Rasul
Allah.}
(3) Hadith do Imam Ahmad (2/27), Abu Dawood (3213), Ibnu
Maajah (1550) và Al-Tirmizhi (1046) ghi lại và nói: “Hadith
Hasan.”
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Allahu Akbar! Ngay bây giờ đây thi hài được
đưa vào mộ phần do chính bàn tay của người thân
mình, họ nhẫn tâm thế sao. Không đâu, họ chôn thi thể
người chết nhưng con tim họ dường như có ai đang
cầm dao mà cắt mà đâm do nỗi đau chia cắt tình thân.
Đây chính là qui luật mà Allah qui định cho thiên hạ.
Nhưng nỗi đau đớn chỉ kéo dài trong giây lát bởi sau
khi chôn cất xong họ sẽ bỏ mặc thi hài ở lại dưới mộ
một mình, không ai bên cạnh chỉ còn mỗi hành động đã
từng làm trên thế gian luôn sát cánh bên y, nếu là sự
hành đạo đúng đắn tốt đẹp quả là ân phúc của Allah ban
cho, còn ngoài ra thì cầu xin Allah rủ lòng thương xót.
Y sẽ chẳng có đâu cơ hội rời khỏi mộ cho đến khi ngày
phục sinh được thiếp lập.
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Đây chính là bài học mà Allah dành răng đe
những ai có con tim, có khối óc linh hoạt.

Lúc Chôn Quay Mặt Thi Hài Hướng
Về Qiblah, Mở Tất Cả Mối Cột Ra
Nhưng Không Mở Bất Cứ Bộ Phận
Nào Của Thi Thể Kể Cả Mặt Hay
Chân
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Anh chị em Muslim, hãy tự suy nghĩ xem, một
khi thể xác chúng ta được đậy kín như thế này thì
chúng ta mơ ước điều gì ?
Ngay bây giờ anh chị em hãy cố công hành đạo
để chuẩn bị cho ngày hôm đó. Giờ đây, linh hồn bạn
hãy còn trong cơ thể, bạn có cơ hội quay lại sám hối và
thay đổi mối quan hệ giữa bạn và Thượng Đế, cánh cửa
sám hối lúc này luôn rộng mở và Allah rất nhân từ.
Ngày nay mọi sai phạm được chấp nhận, mọi tội lỗi
được tha thứ. Hãy từ bỏ ngay đi mọi tội lỗi đã phạm
trước khi rơi vào tự trách, hối hận và chia lìa, ngày nay
mọi việc được làm mà không bị tính toán còn mai đây
sẽ bị mang ra tính toán mà không hề được làm lại.
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Xếp Những Viên Gạch Sống San Sát
Nhau, Tránh Để Các Kẻ Bị Hở
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Sau khi sắp xếp xong những viên gạch sống.
Lúc này khuyến khích tất cả mọi người đang hiện diện
nơi chôn cất cùng tham gia cho đất vào mộ ít nhất là vài
nấm đất với ý định được ân phước từ Allah.
Khuyến khích mọi người sau khi chôn cất xong
đứng nán lại tí để cầu xin cho người đã chôn, bởi ngay
lúc này đây linh hồn được trả về thể xác và lời cầu xin
lúc này rất có ích cho người đã chôn, với bằng chứng từ
Hadith do U’smaan bin A’ffaan  kể: Trước kia, sau
khi chôn thi hài xong Rasul  nán lại mà nói:

ُ َ َُ ْ َ َ ُ ﻟَُ ّ َ ّ ُ ن
ُْ َ ْ ِﺮ
((ﻴﺖ َﺈِﻧَﻪ اﻵ �ُ ْﺴﺄل
ِ))اﺳﺘﻐﻔ وا ﻷَﺧِ ﻴ�ﻢ وﺳﻠﻮا ﻟَثْﺒ

“Mọi người hãy cầu xin cho người anh em của mình
đi và cầu xin cho y trả lời được các câu hỏi. Quả
thật, ngay lúc này đây y đang bị thẩm vấn.”( 1)
21F

đất.
sang.

Ai lại không tin rằng y đã từng bước đi trên mặt
Ai lại không tin rằng y đã từng ở biệt thự cao

Ai lại không tin rằng y đã từng ăn, từng uống,
từng cười và từng vui đùa.
Ai lại không tin rằng y đã từng đứng ra mua bán
đổi trác, lao động và diện những bộ đồ hàng hiệu.

(1) Hadith do Abu Dawood (3221) ghi lại.
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Bây giờ y đang ở đâu ?
Y phải ở trong một cái lỗ nhỏ hẹp, chật chội, tối
đen đáng khiếp sợ, ngoại trừ ai được Allah rủ lòng
thương xót.
Y lấy đất làm nệm, làm gối, làm chăn và rồi đất
đó sẽ phân hủy cơ thể y đến không còn thể phân hủy
được nữa.

Anh chị em Muslim, hãy hành lễ Salah trong
đêm thật nhiều, nhịn chay Sunnah (như vào thứ 2 và
thứ 5 hàng tuần...), xướng đọc Qur’an, bố thí bởi mỗi
người sẽ được ở dưới bóng mát của sự bố thí đó vào
ngày phán xét, tham gia khóa học thuộc lòng Qur’an,
bảo hộ giúp đỡ trẻ mồ côi, duy trì những lời tụng niệm
mỗi sáng, mỗi chiều và luôn miệng tạ ơn và tụng niệm
Allah.
Thỉnh thoảng đi viếng thăm mồ mã để tự nhắc
bản thân một ngày nào đó mình sẽ bước vào đó, để bản
thân biết lánh xa tội lỗi và tẩy sáng con tim đen tối.
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Mọi người hãy biết rằng trước mặt mỗi người là
một chuyến đi rất dài, rất gian nan, rất cực nhọc. Bây
giờ còn chờ đợi gì nữa mà không hành đạo thật nhiều
để có được một hành trang thật đầy đủ cho chuyến đi
vĩnh viễn đó trước khi bản thân bị mọi người tắm rửa,
liệm và khiên đi chôn.
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Đây Chính Là Kết Quả Cuối Cùng
Của Con Người, Đây Mới Chính Là
Nơi Định Cư Thật Sự Của Y & Nó Là
Nơi Ở Đầu Tiên Của Ngày Tận Thế

Ông Haani một người hầu của thủ lĩnh U’smaan
bin A’ffaan  kể: Trước kia mỗi khi U’smaan đứng
trước mồ mã là ông khóc sướt mướt đến ướt cả râu, có
người hỏi: Tại sao khi được nhắc đến thiên đàng và hỏa
ngục thì thủ lĩnh không khóc, nhưng lại khóc ở nơi như
thế này? U’smaan đáp: Tôi đã nghe Rasul  từng nói:
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ْﺧِﺮَ َ ِنْ �َ ْ ُ ْ ُ َﻤَ َﻌْ َهُ َ� ﺮ َُ ْ ُ َ�ِن
َ ُ ّ َْ ّ ﻟْﻘَﺮ
َوَل َﻣﻨﺎزِ ِل اﻵ ةِ ﻓﺈ ﻨﺞ ِﻣﻨﻪ � ﺎ � ﺪ ْﺴ ِﻣﻨﻪ و
))ِنَ ﺒ
ُ ْ َُّ ْ �َ ْ ُ ْ ُ َﻤَ َﻌْ َهُ َﺷَﺪ
((ِﻣﻨﻪ
لﻢ ﻨﺞ ِﻣﻨﻪ � ﺎ � ﺪ
“Ngôi mộ là điểm dừng chân đầu tiên ở ngày sau.
Nếu được an toàn ở nơi này thì mọi việc sau đó sẽ dễ
dàng thuận lợi hơn nhiều. Bằng ngược lại không
được an toàn thì mọi việc về sau khó khăn trùng
trùng lớp lớp.” Nabi  nói tiếp:

ُ ْ َ ْ ََ رَأَ ْ ُ َ ْ ً َﻂ ّ ّ َاﻟْﻘَﺮ ُْ أ
((ﺒ �ﻈ ُﻊ ِﻣﻨﻪ
َ))ﻣﺎ ﻳﺖ ﻣﻨﻈَﺮا ُ ِﻻ

“Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào lại khủng khiếp
kinh hoàng bằng cảnh tượng ở nghĩa địa.”( 1)
2F

Chẳng phải những ngôi mộ kia là những bài học
để chúng ta học hỏi ?
Chính nghĩa địa là nơi mà người giàu có hay
người nghèo khổ, người mạnh bạo hay người yếu ớt,
người da trắng hay người da đen, người cầm quyền hay
chỉ là dân thường đều phải nằm nghỉ nơi này.
Tất cả họ, những người dưới mộ đều có ước
muốn quay lại trần gian này lần nữa, họ không vì tiền
tài, không vì danh vọng mà chỉ muốn được quỳ lạy
Allah một lần hoặc chỉ nói một lời tụng niệm... nhưng
qua rồi giây phút huy hoàng, tất cả đã kết thúc, tuổi đời
(1) Hadith do Imam Ahmad (1/64) ghi lại bằng đường truyền
Saheeh.
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đã chấm dứt, linh hồn đã rời khỏi xác, nay mỗi người
họ được đặt bên mình quyển sổ ghi chép hành động
trên thế gian đã từng làm. Cầu xin Allah sủng ái.
Anh chị em Muslim thân mến, tất cả hãy cùng
nhau suy nghĩ về Hadith này:
Ông Al-Barra bin A’zib  kể: Chúng tôi ra
ngoài cùng Rasul  đến thăm dự đám tang của một
người dân Al-Ansaar chúng tôi đi thẳng đến nơi đào
mộ. Đến nơi Rasul  ngồi xuống và chúng tôi ngồi
xung quanh nhưng không một ai lên tiếng tựa như trên
đầu chúng tôi đang có những chú chim đang đậu vậy.
Rasul  cầm một que cây mà vạch vạch dưới đất,
Người ngước mắt nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất, rồi
Người nhắm nghiền mắt rồi mở ra liên tiếp ba lần và
nói hai hoặc ba lần câu:

((ﺒ
ِْ

ﻟْﻘَﺮ

ُ ْ
َ ْ
ِ))اﺳﺘَﻌِ ﻴﺬوا ﺑِﺎﷲِ ِﻣﻦ ﻋﺬَاب

“Các người cầu xin Allah che chở khỏi hành phạt ở
cõi mộ đi.” Xong người cầu nguyện ba lần câu:

((ﺒ
ِْ

ﻟْﻘَﺮ

َ ))اﻠَّ َﻢ ِّ أَ ُﻋﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣ ْﻦ
ﺬ
ﻋ
ِ
�ِّ إ
َِاب

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qab ri)
“Lạy Allah bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi hành
phạt nơi cõi mộ.” Và Người kể:
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ّ
َْﺒ
َ ْ ُِّنَ اﻟْﻌَﺒْ َﺪ ال ْﻤُ ْﺆﻣ َﻦ إِذَا ﻛَنَ ﻓ اﻧْﻘِﻄَ ٍ َ ﻟ
ﺎل ِﻣ َﻦ
))
ِ
ِ
ٍ �ِ�َﺎع ِﻣﻦ �ﻴﺎ و
ْ
َ
ٌ
ّ
َﻫ
َ
ُ
َم
ّ �ﺔ ﻣ َﻦ
لﺴَﻤَ ﺎ ِء ِ�ﻴﺾ ال ُﻮ ُﺟﻮهِ َﺄَنَ ُو ُﺟﻮ ُﻬ ُﻢ
ِ
ِاﻵﺧِﺮَ ِة ﻧَﺰَ ل ِﻴﻟَْ ِﻪ ﻼَﺋ
َ ْ�َأ
َ َﻛ
ّ
ّ
ّ
لﺸَﻤْ ُﺲ ﻣَﻌَ ُﻬ ْﻢ ﻔ ٌﻦ ِﻣ ْﻦ ﻔﺎنِ ﻟَْﻨَ ِﺔ وَﺣَ ﻨُﻮطٌ ِﻣ ْﻦ ﺣَ ﻨُﻮطِ ﻟَْﻨَ ِﺔ
ّ
ُلﺴَﻼَم
ّ ُﻢَ َﻰﺠ ُء مَ ﻠَﻚُ ال ْﻤَ ﻮ َﻋﻠَﻴْﻪ
ّ ﻟْﺼ
ﻰﺘَ �َْ ِﻠ ُﺴﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ ّ َﺮ
ِ
ِْت
ِ
َِ ََﺪ
ْْ َ رَأ
َ
ُ
ّْ َُّ ُ ََُ
َْ ّ
ﻟَﻔ ُﺲ ﻄَّﻴِّﺒَﺔ ﺧْﺮُﻰ ِﺟ ِﻰﻟ
ﻰﺘَ � ِﻠ َﺲ ِﻋﻨﺪ ِﺳ ِﻪ �ﻴﻘﻮل َ�َﺘﻬﺎ
ْ ُ َ
ُ َ
َ َ َ
ْ
َْرِﺿ
ُ
 �ﺘَﺨْﺮُ ُج � ِﺴﻴﻞ ﻛَﻤَ ﺎ � ِﺴﻴﻞ اﻟﻘَﻄْﺮَ ة-  ﻗﺎل- ﻮَان
َﻣﻐﻔِﺮَ ٍة ِﻣ َﻦ اﷲِ و
ٍ
ََ َ ْﺧُ ُﻫ
.ِﻣ ْﻦ ِﻓ لﺴِّ ﻘﺎ ِء �ﻴَﺄ ﺬ ﺎ
“Quả thật, một người bề tôi có đức tin khi nào y
chấm dứt kỳ hạn của đời sống trần gian để quay về
với đời sau thì sẽ có các vị Thiên Thần từ trên trời
xuống với những gương mặt sáng rực như ánh mặt
trời, họ mang theo vải liệm thật mịn cùng với chất
thơm từ Thiên Đàng, họ ngồi cách xa y khoảng
chừng một tầm nhìn của mắt. Sau đó, Thần Chết 
đến và ngồi trên phía đỉnh đầu của y và gọi: Này hỡi
linh hồn tốt lành! Hãy xuất ra để trở về với sự tha
thứ của Allah và sự hài lòng của Ngài. Tức khắc,
linh hồn từ từ xuất ra một cách nhẹ nhàng và êm
đềm giống như sự nhỏ giọt (của chất lỏng) từ bình
chứa, thế là Thần Chết nhận lấy nó.” Có đường
truyền khác ghi thêm:
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ّ ُ ُﺧَﺮَ َ رُ ﺣ
ّ ))
ّ َْ�َ� َ�َ َﻋﻠَﻴْﻪ ُُّ مَ ﻠَﻚ
لﺴَﻤَ ﺎ ِء وَاﻷَرْ ِض
ﻰﺘَ إِذَا ج و ﻪ
ِ
ٍ
ْ َلﺴَﻤَ ﺎء َوﻓُﺘِﺤ
َلﺴَﻤَ ﺎ ِء ﻟَيْ َﺲ ﻣ ْﻦ أَﻫْ ﻞ ﺑ
ّ ُﺖ ﻟَُ أَﺑْﻮَاب
ّ َ� ُُّ مَ ﻠَﻚ ﻓ
ﺎب
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ ِ
َْ َْ ِﺒَ ْ َ أَﺧَ َﻫ
ْأَن
َّ َﻫُ ْ ن
 ﻓﺈِذَا ﺬ ﺎ لﻢ،ِﻻَ و ْﻢ ﻳَﺪ ُﻋﻮ اﷲَ �ُﻌْﺮَ َج ﺑِﺮُ وﺣِ ِﻪ ِﻣﻦ ﻗ ِﻠ ِﻬﻢ
َ َّ ْﺧُ ُ ﻫ
َذَ ِﻚ
ْ�َ َ َ َْ َﺮ
َُ ﻫ
ََ َ ُ ﻫ
ﻰﺘَ ﻳَﺄ ﺬو ﺎ �ﻴَﺠْﻌَ ﻠﻮ ﺎ ِﻓ ل
ٍ � ﻳﺪﻋﻮ ﺎ ِﻓ ﻳﺪِهِ ﻃ ﻓﺔ
َ
ََ ْ
َذَ ِﻚ
:اﻟﻜﻔ ِﻦ َو ِ� ل ﺤﻟَْﻨُﻮطِ ﺬَلِﻚَ ﻗَﻮﻪﻟُُ �َﻌَﺎﻰﻟ
“Đến khi linh hồn bước ra khỏi xác liền được tất cả
Thiên Thần ở trên trời và dưới đất cầu xin được tha
thứ, những cánh cửa các tầng trời từng cánh từng
cánh một mở rộn đón tiếp linh hồn đó và những
thiên thần gác cửa ở các tầng trời mỗi khi thấy linh
hồn đó liền vội cầu xin Allah cho linh hồn đó đi
ngang qua mình. Khi Thần Chết chưa kịp đặt nó lên
tay thì các vị Thiên Thần đang ngồi đợi lúc nãy liền
xuất hiện tiếp nhận ngay và đặt nó vào miếng vải
liệm cùng với chất thơm được mang xuống từ thiên
đàng, sự việc như Allah đã phán:

َ

َ

َ ُ

َُ

ُّۡ

٦١ : ﺍﻷﻧﻌﺎﻡZ٦ [َوَ�َته ُر ُسلنا َوه ۡم � ُ�ف ّرِ ُطون

Các Thiên Thần của TA sẽ bắt hồn y và họ sẽ
không chậm trể, lơ là trong công việc của họ. Al-Anam: 61 (chương 6),” Rasul  kể tiếp:
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ْ ََُ َتْ ﻋ
َ)) َو�َْﺮُ ُج ﻣﻨْ َﻬﺎ ﻛَ ﺄَ ْﻃﻴَ َ ْﺤ
- َوﺟ ِﻪ اﻷَرْ ِض
ﺴْﻚ و ِﺟﺪ
ِ
ٍ ِﺐ �ﻔ ِﺔ م
ِ
َ
َ َ
َََ ﻋ
َ
َن
َْ ﻤ نَ �َﻌ
مَ ﻸ ٍ ِﻣ َﻦ
-  ِ� ﺑِﻬﺎ-  �ﻴَﺼْﻌَ ُﺪو ﺑِ َﻬﺎ ﻓﻼ َُﺮُّ و- ﻗﺎل
ُ ُ ْ َُ ّ َ ُ َ ﻫَ لﺮُّ ُ ﻄَّﻴِّ ُ َ َ ُ ُ نَ ُ َن
َْﻤ
ﻼَن
ٍ ال ﻼَﺋِ� ِﺔ ِﻻَ ﻗﺎلﻮا ﻣﺎ ﺬَا وح ﺐ �ﻴﻘﻮلﻮ ﻓﻼ �ﻦ ﻓ
ََﺣْ أ
َ
ْ ّ َ ْ ُّﻛَﻧُ ﻤ ُّ ﻧَ ُ َ ﻟ
ﻰﺘَ ﻳَنﺘَ ُﻬﻮا ﺑِ َﻬﺎ ِﻰﻟ
ﺑِﺄ َﺴ ِﻦ ﺳْﻤَ ﺎﺋِ ِﻪ َّﻰﺘِ ﻮا ُﺴَ ﻮ ﻪ ﺑِﻬﺎ ِﻓ �ﻴﺎ
ُِّ ْ ُ ُّ ﻤَ ﻟُّ ْ َ َيَ ْ َ ْ ِﺤُ نَ ﻟَُ َ ُ ْ َﺢُ َ ُ ْ َيُﺸَﻴِّﻌ
ﺳَﻤَ ﺎ ٍء
ﻪ ِﻣﻦ
�ﻴﻔﺘ لﻬﻢ
لﺴَ ﺎ ِء �ﻴﺎ ﻓ ﺴﺘﻔﺘ ﻮ
َ ﺗَﻠ
ّ ﻴﻬﺎ
َّ ُ ﻫَ َ ّ ﻤ
ّ لﺴَﻤَ ﺎ ِء
ّ ﻰﺘَ ﻳُنْﺘَ َ� ﺑﻪ َﻟ
لﺴَﺎﺑِﻌَ ِﺔ
ِ ُِﻘَﺮَ�ﻮ ﺎ ِﻰﻟ لﺴَ ﺎ ِء َّﻰﺘ
ِ ِ ِﻰ
َْ َ ُ ُ اﷲُ ّ ّ اﻛ
: َ�ِّ ﺘُﺒُﻮا ﻛِﺘَﺎبَ �َﺒْﺪِى ِﻓ ﻠِّﻴ:ََﺰَ َﺟَﻞ
�ﻴﻘﻮل
“Và lúc đó một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó
giống như hương thơm của xạ hương lan tỏa cả mặt
đất. Xong, họ thăng thiên đưa nó lên trời và mỗi khi
đi ngang qua một nhóm Thiên Thần nào đó thì tất
cả họ đều khen ngợi: Linh hồn này thật tốt lành làm
sao! Người này là con của người này con của người
này, họ bảo nhau và hô tên của y với tên gọi tốt đẹp
nhất mà những người trên trần gian đã từng gọi y,
hết tầng trời hạ giới, họ xin mở cửa các tầng trời kế
tiếp và các tầng trời đều mở để đón chào y và cứ
mỗi khi lên đến tầng trời nào các Thiên Thần của
tầng đó lại hộ tống y lên tầng trời tiếp sau đó, cứ
như vậy cho đến khi y được đưa lên đến tầng trời
thứ bảy. Lúc bấy giờ, Allah, Đấng Tối Cao phán
bảo: Các Ngươi hãy ghi nhận vào quyển số của TA
trong I’lliyin,
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ّ َ
ّ َ
ون ّ َ�ِ ١
ٰب ٞمَ ۡرقُوم َ ٢ ٞشۡهَدُه
[َمَآ أَدۡرَٮ ٰكَ مَا عِلِّيُ
ُ ٱلۡمُقَرَ ُ�ون

 Z٢ﺍﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ٢١ - ١٩ :

Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) nhận biết về
I’lliyoon * Đó là một quyển sách được khắc ghi
trước * Đã được giới Thiên Thần cận kề Allah xác
nhận. Al-Mutaffifeen: 19 - 21 (chương 83), Rasul  kể tiếp:

َ
ّ
�ُﻢَ ﻗَ َﺎل :أَ� ُ
))ُﻜْﺘَﺐُ ﻛِﺘَﺎﺑَﻪُ ﻲﻓِ ﻋِﻠِّﻴِ�َّْ ،
ﻴﺪوهُ ِﻰﻟ اﻷَرْ ِض َﺈِ�ِ
ِ
ْ
ُ ُ ْ َ رَ ً
� ّ ْ َ ﺧَ َ ْ ُ ُ ْ َ َ أُ ُﻫُ
ﻴﻬﺎ ِ�ﻴﺪ ْﻢ َو ِﻣﻨ َﻬﺎ أُﺧْﺮِﺟﻬﻢ ﺗﺎ ة
َﻋّﺪْ�ُﻬُﻢْ �َِ ِﻣﻨﻬﺎ ﻠﻘﺘﻬﻢ و ِ�
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
أُﺧْﺮَىَ� .دُّ إِﻰﻟ اﻷَْرْ ِض و�ُﻌَ ﺎد رُ وﺣُ ﻪ ِﻓ َﺟ َﺴﺪِهِ ،ﻗﺎلَ :ﺈِﻧَﻪ �َﺴْﻤَ ُﻊ
َﻠَﺎ
ﺧَ ْﻖَ ﻧِﻌَ أَﺻْﺤَ ِذَ ّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
َ
ﺎل
ﻔ
�ﻦ� .ﻴَﺄ ْ�ِﻴ ِﻪ ﻜَنِ ﺷ ِﺪﻳْﺪَا
ِ
ﺎﺑِ ِﻪ إ  وَﻟَﻮا �ﻨﻪ ﻣﺪﺑِﺮِ
ُ
َ
َ
َ
َ�ُّﻚَ
ُ
ْ
ﻧْ
ُْ
؟ �ﻴَ ُﻘﻮل َ� َّ
ِ
اﻻ ِﺘ َﻬﺎرِ �ﻴَن ِﺘ َﻬﻬﺮَاﻧِﻪَِ ،و� ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ �ﻴَﻘﻮﻻَنِ ﻟََُ :ﻣ ْﻦ
ﻟَُ َ ُﻚَ َ َ ُ ُ
َ ُ
َ ُ
ﻮلِ :د َِ
اﻹ ْﺳﻼَمُ � .ﻴَﻘﻮﻻَنِ ﻟََُ :ﻣﺎ
اﷲُ � .ﻴَﻘﻮﻻَنِ  :ﻣﺎ ِدﻳﻨ ؟ �ﻴﻘ
ﻳ� ِ
ّ ُُ ّ
ُ ْ َ َ ُ ُ ﻫُ َ رَ ُ ُ
ََُ
َ
ﻫَ
ﺬَا لﺮَﺟﻞ ﻟَِى ﺑُﻌِ ﺚ ِ�ﻴ�ﻢ؟ �ﻴﻘﻮل ﻮ ﺳﻮل اﷲِ � .ﻴﻘﻮﻻَنِ
ْﻤُﻚَ َ َ ُ ُ
ّ
ﻓَ َ
ﻮل :ﻗَﺮَأْتُ َ بَ
َﺻَﺪَﻗْ ُ
ﺂﻣﻨْ ُ
ﺖ.
ﺖ ﺑِ ِﻪ
ﻟََُ :و َﻣﺎ ِﻋﻠ ؟ �ﻴﻘ
ﻛِﺘﺎ اﷲِ
َ َ ْ َ ِﺮُهُ َ َ ُ ُ
ُ
َْ
ﻮل َﻣ ْﻦ َ�ُّﻚَ َﻣﺎ ِدﻳﻨُﻚَ َﻣ ْﻦ َبِﻴُّﻚَ َو َِ
� آﺧِﺮُ ﻓِﺘﻨ ٍﺔ �ُﻌْﺮَض
�ﻴنﺘﻬ �ﻴﻘ
ﻋََ ْﻤُ ْ َ َ ِﻚَ ﺣِ�َ �َ ُ ُ اﷲُ ّ ّ
َﺰَ َﺟَﻞَ:
ﻘﻮل
ال ﺆ ِﻣ ِﻦ ﻓﺬل

“Thế là tên y được ghi vào I’lilyin. Allah phán tiếp:
Hãy đưa y trở lại trái đất, bởi quả thật, từ đó TA đã
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tạo ra họ và nơi đó TA bắt họ quay về và cũng từ đó
TA lại để họ trở ra một lần nữa. Thế là linh hồn của
y được đưa xuống và cho nhập lại vào xác của y.
Lúc đó, y nghe rõ tiếng từng bước chân của mọi
người rời khỏi mộ của y. Sau đó có hai vị Thiên
Thần đến khác có hình dạng đáng sợ đến bắt y ngồi
dậy và hỏi bằng giọng hùng hồn: Ai là Thượng Đế
của Ngươi? Allah là Thượng Đế của tôi, y bảo. Hai
vị Thiên Thần hỏi tiếp: Thế tôn giáo của ngươi là
gì? Y đáp: Tôn giáo của tôi là Islam. Vậy người đàn
ông được phái đến cho ngươi là ai, hai vị Thiên
Thần lại hỏi? Người ấy là Rasul của Allah , y đáp.
Hai vi Thiên Thần tiếp tục hỏi: Làm thế nào ngươi
biết điều đó? Y đáp: Tôi đã đọc Kinh Sách (Qur’an)
của Allah và tôi đã tin tưởng. Việc thẩm vấn bằng
lời lẽ hùng hồn với những câu: Ai là Thượng Đế của
ngươi, tôn giáo của ngươi là gì và Nabi của ngươi là
ai? Là lần thử thách cuối cùng mà người có đức tin
gặp phải. Ngay lúc đó, Allah phán:

ّۡ
ُ [يُثَ ّب
ِت ٱ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡل
�ِ ٱ�َّابِتِ �ِ ٱ�َۡيَوٰةِ ٱ�ُ� َيا َو
ِ
ٓ ََ َ ُّ
ُة� وَُضِل
٢٧ : ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢZ٢ ّ ٱ�َُّ ٱل�َّٰلِمِ�َۚ وَ�َفۡعَلُ ٱ�َ ما �شا ُء
� ِ َر

Allah sẽ cũng cố vững chắc những ai tin tưởng
bằng lời nói vững chắc trên thế gian và ở đời sau,
Allah sẽ bỏ mặt cho những kẻ làm điều sai quấy bị
lầm lạc và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
Ibrahim: 27 (chương 14), ” Rasul  nói tiếp:
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ُ ََُ
ٌ َﻤ
َ
َ َ
َ ُِ اﷲ
َّ �َ :ﻮل
َِ
 �ﻴُﻨﺎدِى ُﻣﻨﺎ ٍد ِﻓ. اﻹ ْﺳﻼَمُ ﻧَ بِيِّ �ُ َّﺪ
�ﻳ
د
و
))�ﻴﻘ
ِ
ِ
َ
ََأ
َ َ
ْأَن
ُ َ
ّ
ّ
ّ
 ﺻَ ﺪق �َﺒْ ِﺪي ﻓﺄﻓْﺮِﺷﻮهُ ِﻣ َﻦ ﻟَْﻨَ ِﺔ و ﻟْبِ ُﺴﻮهُ ِﻣ َﻦ ﻟَْﻨَ ِﺔ:لﺴَﻤَ ﺎ ِء
َ ً
ْ
ّ
ُ َ�ﻴَﺄ ﻴﻪ ِﻣ ْﻦ رَ و َﻬﺎ َوﻃﻴ َﻬﺎ َو ُ� ْﻔﺴَﺢ-  ﻗَ َﺎل- ﻟَْﻨَﺔ
وَا�ﺘَﺤُ ﻮا ﻟَُ ﺑَﺎﺑﺎ ِﻰﻟ
ِ
ِْﺣ
ِ ِ�ْ
ِِ ﺒ
َﺮ
ّ
((َِِه
ﻟَُ ِﻓ ﺒِْهِ َﺪَ َﺮﺼ
“Khi y đáp: Thượng Đế tôi là Allah, tôn giáo tôi là
Islam và Nabi tôi là Muhammad . Dứt lời, bỗng có
tiếng nói từ trên trời vọng xuống: Quả thật, bề tôi
của TA đã nói thật, hãy sắp xếp chỗ ở cho y nơi
Thiên Đàng, hãy ăn mặc cho y y phục của Thiên
Đàng và hãy mở cánh cửa Thiên Đàng cho y, ngay
lúc ấy, làn hương thơm thoang thoảng của Thiên
Đàng bay tới chỗ y, chỗ nằm của y trong mộ (cõi
Barzakh) từ từ được nới rộng ra bằng cả một tầm
nhìn.” Rasul  nói tiếp:

ْ َ ْ ُ َ ََ ﺜِّﻞُ ﻪﻟَُ رَ ُ ٌ ﺣ
َـﻦ ﻟِّﻴ
ُ ﺟ ِﻪ ﺣَ َﺴ
ـﺎ
( ﺟﻞ ﺴﻦ الﻮ
 ﻤ:)) َو َ�ﺄ ْ�ِﻴ ِﻪ )و� رواﻳﺔ
ِب
َْﻴِّ ُ لﺮِّ َ َ ُ ُ َ�ْﺮﺸِْ ّ ﺮﺴُُّ َ َ�ْﺮﺸُِ ِﺮِﺿ
َ
:ﺐ �ﺢِ �ﻴﻘﻮل
ـﺑ
،ـﺎﺬﻟَِى ـك
ِـﻮَان ِﻣـﻦ اﷲ
ٍ
ّ
ُ
ُﻛ
َمُﻚ
ُ َ َ ُ َ ْ
َﻫ
ّ
:َُ �ﻴَﻘـﻮل ﻟ،ﻮﻋ ُﺪ
 ﺬَا ﻳَ ْﻮ ﻟَِى ﻨﺖ ﺗ،ٌﺎت ِ�ﻴْ َﻬﺎ ﻧَﻌِ ﻴْ ٌﻢ ُﻣ ِﻘﻴﻢ
ٍ ََﺟَﻨ
ُ ْ َ ْ ََِ�ْ َ ْ أَﻧْ َ َ َ ْ ُ ﻚ
ُ ـﻪ َـﻰﺠ
ء
؟ ﻓﻮﺟﻬـ الﻮﺟ،َﻧْﺖَ ﻓَبَﺮﺸََّكَ اﷲُ ﺨﺑ ٍ ﻣﻦ ـﺖ
ِـﺎﺨﻟ
ِ
ِْ�َْ
ُ ََُ
ﻤ
ّ َ أَﻧَﺎ �َﻤَ ﻠُﻚ:ﻮل
ُلﺼَﺎﻟِﺢ
ََﻮَاﷲِ ﻣَﺎ ﻋَﻠِْﺘُﻚَ إِﻻَّ ﻛُﻨْـﺖَ ﺮﺳ
�ﻴﻘ
ِِ�ﻌـﺎً ﻲﻓ
ً
َْﻌ
َ
.ﻓَﺠَﺰَاك اﷲُ ﺧَ�ْا
،ِ وَ�َﻄِﻴﺌﺎً ﻲﻓِ ﻣ ِﺼﻴَ ِﺔ اﷲ،َِﺎﻋَﺔِاﷲ
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“Tiếp sau đó, xuất hiện trước mặt y (có đường truyền
ghi thêm: một người biến thành hình người giống
như y) có gương mặt thật đẹp với bộ quần áo thật
sạch sẽ và nói: Xin báo tin mừng cho anh đó là sự
hài lòng của Allah về anh và thiên đàng một nơi ở
vĩnh cữu trường tồn, đây là ngày vui của anh mà
anh đã được hứa hẹn trước. Y ngạc nhiện hỏi: Cầu
xin Allah ban mọi điều tốt đẹp cho anh, nhưng anh
là ai, sao gương mặt của anh trông phúc hậu quá?
Tôi chính là việc làm thiện tốt và ngoan đạo của anh
đây mà, tôi thề có Allah chứng giám tôi chỉ biết ở
anh rất nhanh chân trong việc hành đạo qui phục
Allah và rất giữa khoảng cách với những điều
Haram bị Ngài cấm, nên nay anh được Ngài ban
mọi điều tốt đẹp.” Rasul  nói tiếp:

َ َّ َ ُ َ ُ ﻫَ َ ُﻚ
َُ))�ُﻔْﺘَﺢُ ﻪﻟ
�ل ل ْﻮ
ِْ  ﺬَا ﻣ: �ﻴﻘﺎل،ِﺑَﺎبٌ ﻣِﻦَ اﺠﻟَﻨَّﺔِ وَ�َﺎبٌ ﻣِﻦَ اﻨﻟَﺎر
َ َ ّ
ْ
 َبِّ َﺠِّ ﻞ: ﻓَﺈِذَا رَأَى ﻣَﺎ ﻲﻓِ اﺠﻟَﻨَ ِﺔ ﻗﺎل، �َﺑَّﺪَ لَﻚَ ﺑِﻪِﻫَﺬَا،َﻴْﺖَ اﷲ
َ َ َْ مَ ّ َ َ ﻛَ ْﻤَ أَر
ْ ُ ُْ ُ َ َ
ﻟ
((. اﺳ�ﻦ: �ﻴُﻘﺎل.َﻣَﺎﻰﻟ
ِ
ِ�ْ ﻴ ﺎ ِﺟﻊ ِﻰ أَﻫ،ِ�ﻴﺎ لﺴَﺎﻋﺔ

“Sau đó, một cánh cửa thiên đàng và một cánh cửa
của hỏa ngục được mở và có lời bảo: Giá như ngươi
chống đối, bất tuân Allah thì nơi đây (hỏa ngục)
chính là nơi ở muôn đời của ngươi. Đến khi y thấy
được mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho y trong thiên
đàng, y mừng rở cầu nguyện nói: Lạy Thượng Đế
của bề tôi, xin Ngài hãy ra lệnh cho giờ Tận Thế đến
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mau để bề tôi có thể quay về với người thân và tài
sản của bề tôi. Có lời đáp: Ngươi hãy ở yên đó
đi.” Rasul  nói tiếp:

َ ﻟْﺎ
َ
ْاﻧ
ّ
َ ـﺎع ِﻣ
ٍ َ اﻟﻔﺎﺟِﺮَ ( إِذَا ﻛَنَ ِﻓ ﻘِﻄ:))َ� ِنَ اﻟْﻌَﺒْ َﺪ ﻜﻓِﺮَ )و� رواﻳﺔ
ـﻦ
ٌ َ
ٌ َ
ّ  ﻧَﺰَ َل ِﻴﻟَْﻪ ﻣ َﻦ،ﻟُّ ْ�ﻴَﺎ و �ْﺒَﺎل ﻣ َﻦ اﻵﺧِﺮَ ة
لﺴَـﻤَ ﺎ ِء مَ ﻼَﺋِ�ـﺔ ِﻏـﻼظ
ِ ٍ ِ�َ
ِ ِ
ِ
َ
ّ ُ ْ ََﺠْ ن
ُ ُ
ُ  ﻣَﻌَ ُﻬ ُﻢ ال ْﻤُ ُﺴ، ﻮد ال ْ ُﻮ ُﺟﻮ
ّ
َ �ﻴ ِﻠ ُﺴﻮ ِﻣﻨـﻪ َـﺪ. ِﻦَ اﻨﻟَﺎر
ﻮح
 ﺳ،ٌِﺷﺪَاد
ِه
ْرَأ
ُ
ّ
َ
ُ
َْ ّ
َْ
َّ َﻰ مَ َﻚُ ْﻤ
َﺮ
 َ�َﺘُ َﻬـﺎ:ﻰﺘَ � ِﻠ َﺲ ِﻋﻨﺪ ِﺳ ِﻪ �ﻴَﻘﻮل
ِﺼ ُﻢَ ِﺠ ُء ﻠ ال ﻮْت
َِ ْﻟ
َ َ
ُ َّ ْ ُ َْﺒِيﺜ
ُ ّ
َ َ َ
َ َ
َ
َﺘُﻔَﺮَق
-  ﻗﺎل- ﺐ
ٍ ﻟَﻔﺲ ﺨﻟ ﺔ ﺧْﺮُﻰ ِﺟ ِﻰﻟ ﺳ
ٍ ﺨَﻂ ِﻣﻦ اﷲِ وﻏﻀ
ُ َُّ َ َﻴَنْﺰ ُ َ ﻛَﻤَ ُنْﺰ ََ ُ ﺴَّﻔ
ُّﻮد اﻟْﻜَﺜِ�ُ لﺸِّﻌْ ﺐ ﻣ َﻦ لﺼ
ﻮف
ﺘ�ﻬﺎ ﺎ ﺘع
ِ ِ
ِ
َِ ِِﻓ ﺟﺴﺪِه
ُ ُ َْﻤُﺒْ ُ َ ُ ْﻄَ ُ َﻌَ َ ْﻌُ ﺮُ ُ ﻌَ ْ ُ َ َ ْﻌ
َْ�ـﻪ ُُّ مَ ﻠَـﻚ َ�ـ
ﻮل �ﺘﻘ ﻊ ﻣ ﻬﺎ اﻟ ـ وق وَاﻟ ﺼـﺐ �ﻴﻠ ﻨ
ٍ
ِ ال ﻠ
َأ
َْ ي
ّ ُلﺴَﻤَ ﺎ ِء وَ�ُ ْﻐﻠَﻖُ ﺑْﻮَاب
ّ لﺴَﻤَ ﺎ ِء وَاﻷَرْض َ� ُُّ مَ ﻠَﻚ ﻓ
ّ
لﺴَﻤَ ﺎ ِء ﻟـ َﺲ
ِ
ِ ٍ
َ ّْ َﻫُ ْ َ ْ ُ نَ ّ َ أَن
ُ
َ ْْ أَﻫ
((�َ ﻻ �َﻌْﺮُ َج رُ وﺣُ ﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗِﺒَ ِﻠ ِﻬ ْﻢ
ﺎب ِﻻَ و ﻢ ﻳﺪﻋﻮ
ٍ ِﻣﻦ ِﻞ ﺑ

“Quả thật, còn đối với người bề tôi không tin tưởng
(có đường truyền khác ghi thêm: người Muslim hư
đốn), khi mà y đã hết kỳ hạn ở thế giới trần gian để
trở về với thế giới đời sau cũng sẽ có các vị Thiên
Thần từ trên trời xuống với hình đạng nghiêm nghị
hung tợn, gương mặt đen đúa và họ mang theo vải
liệm thô kệch được lấy từ hỏa ngục, họ đến và cũng
ngồi cách xa y khoảng một tầm nhìn của mắt. Sau
đó, Thần Chết đến và ngồi phía trên đỉnh đầu của y
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và bảo: Này hỡi linh hôn xấu xa kia! Ngươi hãy xuất
ra để trở về với sự phẫn nộ và giận dữ của Allah,
tức khắc, linh hồn lìa khỏi xác giống như hình ảnh
một người nắm chùm lông trừu mà giật mạnh làm
đứt luôn da thịt và mạch máu. Linh hồn đó bị tất cả
Thiên Thần từ trên trời đến dưới đất nguyền rủa,
cũng chẳng một cánh cửa trời nào chịu mở tiếp đón
y, tất cả Thiên Thần đồng cầu xin Allah đừng cho
linh hồn xấu xa đó đi ngang qua người họ.” Rasul 
nói tiếp:

ْ�َ َ َ َْﺮ
ّ
َ)) َ�ﻴَﺄ ْﺧُ ﺬُﻫَ ﺎ ﻓَﺈِذَا أَﺧَ ﺬَﻫَ ﺎ ل َ ْﻢ ﻳَ َﺪ ُﻋﻮﻫَ ﺎ ﻓ ﻳ
َﻰﺘ
�
ﺔ
ﻓ
ﻃ
ﺪ
ِِه
ِ
ٍ
َ َْﺮُ ُ ْ َ ﺄَ�ْﻦ
َْﻚ
َْ ُ َت
َُ ﻫ
ﺘ رِ �ﺢِ ِﺟﻴﻔ ٍﺔ و ِﺟﺪ
ِ �َْﻌَ ﻠﻮ ﺎ ِﻓ ﺗِﻠ ال ْﻤُ ُﺴ
َِ َ ﻮح و� ج ِﻣﻨﻬﺎ
َََ َ ْﻌَ ُ نَ َ َ َ ﻤ ُﺮُّ نَ َ ﻋ
ْ ََﻋ
مَ ﻸ ٍ ِﻣ َﻦ
َوﺟ ِﻪ اﻷَرْ ِض �ﻴﺼ ﺪو ﺑِﻬﺎ ﻓﻼ َ و ﺑِﻬﺎ
ّ
ُُ َ ُ ُ نَ ُ َن
َ
ُ ُّ َﻣﺎ ﻫَ ﺬَا لﺮ:ِﻻَ ﻗَﺎلُﻮا
 ﻓﻼ ْ� ُﻦ: وح ﺨﻟَْﺒِﻴﺚ؟ �ﻴَﻘﻮلﻮ
ال ْﻤَ ﻼَﺋِ� ِﺔ
َ
َ ُ
َ ْ ّ
ْ
َﻛَن
َﻼن ﺑﺄَ� أَﺳْﻤ
ﻰﺘَ ﻳُنﺘَ� ﺑِ ِﻪ ِﻰﻟ
،ُﺴَ� َّ ﺑِ َﻬﺎ ِﻓ ﻟُّ �ﻴَﺎ
ﻪ
ﺎ
ِ ِﺋ
ِﻓ ٍ ِ ْﺒَﺢ
َِّﻰﺘ
َّ ﻤَ ﻟُّ ْ َ َيُ ْ َ ْ َﺢُ ﻟَُ َ َ �ُ ْ َﺢُ ﻟَُ ّ َﺮَأ
ُ
: ُِﻢَ ﻗ رَ ُﺳﻮل اﷲ
لﺴَ ﺎ ِء �ﻴﺎ ﻓ ﺴﺘﻔﺘ ﻓﻼ ﻔﺘ

“Thần Chết túm bắt lấy nó và chưa kịp đặt nó lên
tay thì ngay lập tức các vị Thiên Thần đang ngồi đợi
từ lúc nãy đến và bỏ nó vào trong miếng vải thô
kệch được mang xuống, lúc đó một mùi hôi thối thật
kinh tởm toát ra như mùi của xác chết bị thối rữa
đã lâu ngày và nó lan khắp mặt đất. Các vị Thiên
Thần thăng thiên đưa y lên trời và mỗi khi đi ngang
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qua một nhóm Thiên Thần nào đó trên trời thì họ
đều chê bai: Linh hồn gì mà xấu xa thê kia! Họ bảo
đây là con của người này và người này với tên gọi
xấu nhất mà y đã được gọi trên thế giới trần gian.
Khi lên hết tầng trời hạ giới các vị Thiên Thần đưa
y lên xin phép được mở cửa các tầng trời kế tiếp cho
y nhưng không cánh cửa nào được mở cho y. Nói
đến đây, Thiên Sứ của Allah  đọc câu kinh:

ّ
ّ َ� َّ ٱ�َِّينَ كَذَبُوا ْ �َ َا وَٱسۡتَكۡ�َُواْ �َنۡهَا
ُ ٰ �َ ۡ �ُفَتَ ُح ل َ ُه ۡم َ�ب
[
ب
ٰتِن
ُ ونَ ٱ�َۡن
ۡ
ُ َۡ َ َ ٰ ّ
َ
� ِ ٱ� َمل ِ� َس ِّم ٱ� َِي
Zاط
َّةَ حَ�َ يل ِج
َّمَآءِ وَ� يَدۡخُل
٤٠ :ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

Quả thật những ai phủ nhận các lời mặc khải của
TA (Allah) và khinh thường chúng thì sẽ không có
một cánh cửa nào của bầu trời được mở ra cho họ
và họ sẽ không được vào Thiên Đàng trừ phi con lạc
đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. AlA’raaf: 40 (Chương 7), Rasul  nói tiếp:

َْ َ ُ ُ اﷲُ ّ ّ اﻛ
َ�ْ
ُ
، ِﺠِّ� ِﻓ اﻷَرْ ِض لﺴُّ ﻔ
 ﺘُﺒُﻮا ﻛِﺘَﺎﺑَﻪ ِﻓ:ََﺰَ َﺟَﻞ
))�ﻴﻘﻮل
ٍ
�
َاﻷ
ُأ
َ
ّ
َ
ُ �َأ
َ �ﻴﺪوهُ ﻟ رْض ﺈِ�ِّ وَﻋّﺪْ�ُﻬُﻢْ �َِ ﻣﻨْ َﻬﺎ ﺧَ ﻠ ْﻘﺘُ ُﻬ ْﻢ َو
ْﻴﻬﺎ �ﻴﺪُﻫُ ﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِﻰ
ً
َ
ْ
ً َ
ُ
ّ ِﻦَ الﺴَﻤَ ﺎ ِء ﻃَﺮْﺣﺎ
ّ
َﻰﺘ
 �ﺘُﻄْﺮَ ُح رُ وﺣُ ﻪ،َو ِﻣﻨ َﻬﺎ أُﺧْﺮِ ُﺟ ُﻬ ْﻢ ﺗﺎرَ ة أُﺧْﺮَى
َّ َﺮَأ
َ َ
: ُﻢَ ﻗ
َِﻘَﻊُ ﻲﻓِ ﺟﺴﺪِه
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“Lúc bấy giờ Allah, Đấng Tối Cao phán bảo: Hãy
ghi nhận hắn vào trong sổ bộ Sijjin và để hắn ở tầng
đáy thấp nhất của trái đất, và hãy đưa hắn trở lại
trái đất, bởi quả thật, từ đó TA đã tạo ra hắn và nơi
đó TA bắt hắn quay về và cũng từ đó TA lại để hắn
trở ra một lần nữa. Thế là linh hồn y bị ném từ trời
xuống đến nhập vào thể xác y, nói đến đây Người 
lại đọc câu kinh:

َ َم
َ ُۡ ّ
 �ُ�ِۡكۡ ب
ـ� أ ۡو
َِٱ�َِّ فَكَ��َّا خ َرَّ مِـنَ ٱلسَّـمَآءِ �َتَخۡطَفُـهُ ٱلط
[
َ �ح � َم َ�ن
ُ ّ َِ� ۡهوي به
٣١ : ﺍﻟﺤﺞZ٣ يق
ح
س
ِ
ِ ٱلر
ٖ
ِ ِ ِ
ٖ

Và ai tổ hợp những đối tác cùng với Allah thì
chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị
chim chóc chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận
gió ào đến quét mang đi đến một nơi xa xôi. Al-Hajj:
31 (Chương 22)”, Rasul  nói tiếp:

ُ ََ ُﻌ
َ َﺈِﻧَّ ُﻪ ﻟَيَﺴْﻤَ ُﻊ ﺧَ ﻔْﻖَ ﻧِﻌ: ﻗَ َﺎل، ﺎد رُ وﺣُ ُﻪ ﻓ َﺟ َﺴﺪ
ﺎل أَﺻْﺤَ ﺎﺑِ ِﻪ إِذَا
))�ﺘ
ِِه
ِ
ِ
َﻠَﺎ
ْ َ
ْﻧ
َ
ْ َُْ ّ
،ِ َو َ�ﺄ ْ�ِﻴ ِﻪ ﻜَنِ ﺷ ِﺪﻳْﺪَا اﻻ ِﺘ َﻬﺎرِ �ﻴَنﺘِ َﻬﻬﺮَاﻧِﻪ،ََﻟَﻮا �ﻨﻪ ُﻣﺪﺑِﺮِ �ﻦ
َﻟَُ َ ْ َ�ُّﻚَ َ َ ُ ُ ﻫَ هْ ﻫَ هْ َ أ
ُ َ
ُْ
، ﺎ ﺎ ﻻ دْرِى:؟ �ﻴﻘﻮل
 ﻣﻦ: َِو� ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ �ﻴَﻘﻮﻻَن
َُﻚَ َ ُ ُ ﻫَ ﻫَ َ أ
َ
ُ َ
ُ َ
 �ﻤَ ﺎ:َُ �ﻴَﻘﻮﻻَنِ ﻟ. ﺎهْ ﺎهْ ﻻ دْرِى: َﻣﺎ ِدﻳﻨ ؟ �ﻴَﻘﻮل:َُ�ﻴَﻘﻮﻻَنِ ﻟ
ّ
ْ َ� َ َ
َ
ُ
ّ ﻫَ ﺬَا
،ِلﺮَ ُﺟ ِﻞ ﻟَِى ﺑُﻌِ ﺚ ِ�ﻴ� ْﻢ؟ ﻓﻼ ﻬﺘَ ِﺪي ِﻻﺳْﻤِ ﻪ
َِﻘُﻮلُ ﻲﻓ
ََ ُ َ ُ ََ ﻤ ّ ٌ َ َ ُ ُ ﻫَ هْ ﻫَ هْ َ أ
َّ سَ �َ ُ ُ ن
ﻘﻮلﻮ
 ﺎ ﺎ ﻻ دْرِىﺳَﻤِﻌْﺖُ اﻨﻟَﺎ: َﺪ! �ﻴﻘﻮل:�ﻴﻘﺎل
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َ َ َ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َر
ّ  َ�ﻴُﻨَﺎدِى ُﻣﻨَﺎد ﻣ َﻦ. َﻻ ﺗﻠَﻮْت
لﺴَﻤَ ﺎ ِء
 ﻻ د �ﺖ و:ذَاك! �ﻴﻘﺎل
ِ ٍ
َ
ً
ْ
َ ّ
ّ  ﻓَﺎﻓ ُﺷﻮا ﻟَُ ِﻣ َﻦ، َﻛَ ﺬَب
 �ﻴَﺄْ�ِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ، ِﻟَﺎر
ﻟَﺎرِ وَا�ﺘَﺤُ ﻮا ﻟَُ ﺑَﺎﺑﺎ ِﻰﻟ
ِْﺮ
َ َ َْ ّ ُّﻖُ َ َ ْ َﺮ ُْه
ََﺮِّﻫ
ُ ُ َ ْأَﺿ
َ
((ﺎ َوﺳَﻤُ ﻮمِ ﻬﺎ َ�ُﻀَﻴَ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺒ ﻰﺘَ ﺗﺘ ِﻠﻒ ِ�ﻴ ِﻪ ﻼﻋﻪ
ْأَن

“Thế là linh hồn của y được đưa xuống và cho nhập
lại vào xác của y. Lúc đó, y nghe rõ tiếng từng bước
chân của mọi người rời khỏi mộ của y. Sau đó có hai
vị Thiên Thần đến khác có hình dạng đáng sợ đến
bắt y ngồi dậy và hỏi bằng giọng hùng hồn: Ai là
Thượng Đế của ngươi? Hả, hả, ..., tôi không biết, y
ấp úng trả lời. Hai vị Thiên Thần lại hỏi: Thế tôn
giáo của ngươi là gì? Hả, hả, ... tôi không biết. Hai vị
Thiên Thần hỏi tiếp: Vậy người đàn ông được phái
đến cho các ngươi là ai? Y không được ai nhắc nhở
cũng không trả lời được, y chỉ ngơ ngác: hả, hả, tôi
không rõ, hình như là Muhammad, tôi nghe mọi
người nói thế. Có lời đáp: Do ngươi không chịu đọc
Qur’an và cũng không đi tìm ai để học hỏi. Dứt lời
bỗng có tiếng nói từ trên trời vọng xuống: Hắn nói
láo, hãy chuẩn bị cho hắn nơi ở trong hỏa ngục, hãy
mở cánh cửa hỏa ngục cho hắn. Tức thời, cái nóng
của Hỏa Ngục và mùi hôi thối bẩn thỉu của nó ập
đến và mộ của y từ từ thu hẹp lại ép sát người y làm
trẹo cả xương sườn của y.” Rasul  nói tiếp:
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ٌ
َ
ْ ْ
، ِ ﻗَﺒِـﻴﺢُ ﻟِّﻴَـﺎب، ﻤﺜِّﻞُ ﻪﻟَُ( رَ ُﺟﻞ ﻗَﺒِﻴﺢُ ال َﻮﺟـ ِﻪ:)) َو َ�ﺄ ْ�ِﻴ ِﻪ )و� رواﻳﺔ
ّ َِْ َ ُ ُ َ�ْﺮﺸ
َ ْﻮء َك ﻫَ ـﺬَا ﻳَﻮْمُ ـﻚَ ّﻟَِى ﻛُ ﻨ
ُِ ُﻨْﻦ
ُ ﺎﺬﻟَِى �َ ُﺴ
ـﺖ
: �ﻴﻘﻮل، ِﺘ لﺮِّ �ﺢ
ُ ْ ْ َُ َ ُ َ َ ُ ُ ْﺖَ ﻓَبَﺮﺸََّكَ اﷲُ ﺑِﺎلﺮﺸَِّّ َ ْ أَﻧْ َ َ ْ ﻚ
ﺖ؟ ﻓ َﻮﺟ ُﻬـ ال َﻮﺟـﻪ
ﻣﻦ
: �ﻴﻘﻮل.ﺗﻮﻋﺪ
ّ
ُﻛ
ُ
َ
ََﻰ ُ لﺮﺸَِّّ َ ُ أَﻧَ َﻤَ ُﻚ
ُ
َ ْﻴﺚ ﻓَﻮَاﷲِﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺘُﻚَ إِﻻَ ﻨ
ﺖ
ِﺠء
ِ! �ﻴﻘﻮل ﺎ � ﻠ ﺨﻟَْﺒ
ً
. ﺮﺳَِ�ﻌﺎً إِﻰﻟَ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺔِاﷲِﻓَﺠَﺰَاكَ اﷲُ ﺮﺷَّا،ِِﻴﺌﺎً �َﻦْ ﻃَﺎﻋَﺔِ اﷲ
“Lúc bấy giờ, xuất hiện trước mặt y (có đường truyền
ghi thêm: một người biến thành hình người giống
như y) với gương mặt xấu xí, trong bộ quần áo hôi
hám thật kinh tởm và nói: Xin báo cho ngươi một
tin buồn, đây chính là ngày được hứa hẹn với ngươi.
Y hoảng sợ, hỏi: Allah sẽ ban cho ngươi toàn điều
xấu, ngươi là ai mà sao mặt của ngươi mang đến
toàn những điều xấu thế? Người đó trả lời: Ta chính
là việc làm xấu xa và tội lỗi của ngươi đây. Thề bởi
Allah chứng giám tôi chỉ thấy toàn ở ngươi là khi
làm tội lỗi thì rất nhanh tay nhanh chân nhưng khi
hành đạo thì lại lơ là chẳng quan tâm gì cả, nên
ngày nay mới bị tai ương thế này đây.” Rasul  nói
tiếp:

ٌ َّ ٌ َ ْ ُِبَ َ َﺒ
َ ْ َّ ّ ُ ﻟَُ أَ ْ�َ أ
َ
ُ
 لـﻮ ﺿ ﺑِﻬـﺎ ﺟ ـﻞ،))ُﻢَ ُﻘَﻴَﺾ � ﺑ�ﻢ ﻓِ ﻳﺪِهِ ِﺮْزَ�َـﺔ
ّ ،ً َﻴَﺮﻀ ُ� ُﻪ �َﺔً ﺣَﻰﺘَّ ﻳَﺼِ�ُ ﺑِﻬَﺎ ﺗُﺮَاﺑﺎ.ل َ َﺼﺎرَ ﺗُﺮَاﺑًﺎ
�ُﻢَ ﻳَﻌِ ﻴْﺪُهُ اﷲُ ﻛَﻤَ ﺎ
ِْ
ّ َْ
ً
ً
َ
َْ  �َﻴَﺮﻀ ُ� ُﻪ،ََن
َﺿ َ�ﺔ أَﺧْﺮَى �ﻴَ ِﺼـﻴﺢُ ﺻَ ـﻴْﺤَ ﺔ �َ ْﺴـﻤَﻌُ َﻬﺎ ُّ ﻲﺷ ٍء ِﻻ
ِْ
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ُ ُ َ ّ
ِ وَ�ُﻬَﻤِّ ﺪُ ﻣِﻦْ ﻓِﺮَش،ِﻟَّ َﻘﻠَ�ْ �ُﻔْﺘَﺢُ ﻪﻟَُ ﺑَﺎبٌ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
: �ﻴَﻘﻮل،ِاﻨﻟَﺎر

َ َ ّ

ُ َ

ّ ب

((َِ ﻻ ﺗ ِﻘ ِﻢ لﺴَﺎﻋﺔ
“Kế tiếp y bị làm cho mù và câm, cạnh y lúc đó là
một Thiên Thần cầm cây búa nếu nện vào núi là núi
sẽ tan thành cát bụi. Lập tức y bị Thiên Thần dùng
búa sắt nện vào đầu y làm y tan ra thành cát, rồi
Allah biến y trở lại nguyên hình, tiếp tục nện y thêm
lần khác y đau đớn la hét làm tất mọi vật trên trái
đất đều nghe thấy ngoại trừ hai loài là ma quỉ và
con người. Rồi cánh cửa hỏa ngục mở ra trước mặt
y và giường nằm của y bị biến thành lửa. Lập tức y
khẩn cầu: Lạy Thượng Đế bề tôi, xin đừng
thiếp lập ngày tận thế.”( 1)
23F


Khuyến Cáo .... Khuyến Cáo
(1) Đây là Hadith Saheeh do tập thể U’lama chuyên môn Hadith.
Nhà thông thái Sheikh Muhammad Naasirud Deen Al-Albaany
ghi trong quyển Ahkaam Al-Janaaiz trang 202, Sheikh chuyên
môn Hadith Ibnu Katheer nhắc trong quyển Tafseer của ông
2/131, Sheikh chuyên môn Hadith Ibnu Hajar ghi trong Fat-h
Al-Baary 3/234 – 240 và tham khảo thêm quyển Mashaa-hid
Al-Ehti-dhaar.
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Cấm Làm Những Việc Làm Sau Đây
Anh chị em Muslim thân, hãy tránh xa các tội
lỗi sau đây:
Tội nghiêm trọng nhất trong tất cả đại tội là tội
Shirk, ai chết vẫn mang tội này là tất cả việc hành đạo
trở thành vô nghĩa và y phải muôn đời trong hỏa ngục
không ngày ra. Cầu xin Allah được bình an và chỉ đạo.
Kế tiếp là những tội lỗi khác:
1- Xây mồ, lập bia đá, treo hoa và thắp đèn.
2- Suy luận các đại danh của Allah rồi tự bát bỏ.
3- Chế nhạo tôn giáo và người đức hạnh.
4- Giết tế động vật không dùng danh nghĩa Allah.
5- Sáng tạo ra cái tân hay thường gọi là điều Bid-a’h.
6- Mắng chửi Sahabah (các bằng hữu) của Rasul .
7- Riya (khoe khoan, tự đắt).
8- Nifaaq (giả tạo, ngụy Islam).
9- Kết thân với người Kafir (người ngoại đạo).
10- Tawwaaf đi xung quanh mồ mã và cầu xin người
chết thay vì cầu xin Allah duy nhất.
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11- Phân xử bằng những giáo luật ngoài giáo lý của
Allah.
12- Phúc đáp giáo lý khác với bộ luật của Allah.
13- Nói về Allah và Rasul  bằng những lời bịa đặt,
suy luận.
14- Xem trọng ý kiến con người, hoàn cảnh thực tại và
chính trị hơn Sunnah của Rasul .
15- Tìm đến thầy bói, nhà chiêm tinh, nhà tiên đoán,
thầy bùa ngải hỏi về quá khứ tương lai và tin tưởng
lời họ nói.
16- Hành lễ Salah nhưng không có nước Wudu.
17- Lơ là, hời hợt việc hành lễ Salah và trì hoãn đến hết
giờ.
18- Ngủ không hành lễ Salah Al-Fajr đúng giờ.
19- Cấm cản việc xuất Zakat bắt buộc.
20- Không hành hương Haj trong khi có khả năng.
21- Trực tiếp hoặc gián tiếp việc cho vay lấy lãi suất
như viết chứng nhận hoặc làm nhân chứng.
22- Than van, gào thét, khóc lóc, kể lể về người quá cố.
23- Giết người vô tội.
24- Bất hiếu và hành hạ cha mẹ.
25- Đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và xa lánh họ.
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26- Chết vẫn còn mang tội lừa gạt trong quản lý (việc
công hay việc tư như gia đình, con cái).
27- Chống đối việc ăn mặc kín đáo của phụ nữ Muslim
bằng lời nói hoặc bằng bút mực.
28- Xem phụ nữ như nam giới.
29- Giễu cợt việc phụ nữ Muslim mang mạng che mặt.
30- Hài lòng cho gia đình làm Zina.
31- Vi phạm sắc lệnh cấm của Allah.
32- Bất công và tiếp tay cho hành động bạo ngược.
33- Tiếp tay cho hành động tội lỗi và hận thù.
34- Làm tội lỗi công khai giữa thiên hạ.
35- Nói lời tục tiễu, thô bỉ, khiêu dâm.
36- Hành hạ động vật.
37- Âm nhạc dù làm ca sĩ hoặc chỉ nghe.
38- Lố bịch trong việc hành đạo.
39- Làm nhân chứng dối trá.
40- Vu khống cho phụ nữ hiều thục.
41- Zina tức quan hệ tình dục tiền hôn nhân.
42- Đồng dục nam và đồng dục nữ.
43- Chiếm đoạt tài sản của trẻ mồ côi.
44- Mua bán đồ lậu, hàng hóa bất hợp pháp.
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45- Chiếm đoạt tài sản của người Muslim hoặc người
có hiệp ước, có giao kèo.
46- Uống rượu, sử dụng chất kích thích, chất gây
nghiện.
47- Trộm cắp.
48- Lường gạt, lo lót, xảo biện.
49- Đám cưới giả để người phụ nữ trở về với chồng sau
khi đã thôi đứt ba lần kể cả người nam lẫn người nữ
đồng tội như nhau.
50- Dùng thủ đoạt để bỏ mặc việc hành đạo và để được
làm điều Haram.
51- Gây hại người Muslim và cố nhìn vào phần kín của
họ.
52- Cân, đong, đo lường thiếu.
53- Nói xấu, gây hiềm khích, giả dạng khuyết tật để chê
bai, giễu cợt người khác.
54- Không kỷ càng lúc tiểu tiện làm nước tiểu dính
quần áo, dính cơ thể.
55- Tự cao, tự đại với mọi người.
56- Làm ma cô, làm chủ chứa gái mại dâm dưới mọi
hình thức.
57- Nắn hoặc tạc tượng, vẽ hình có linh hồn.
58- Dối trá, lừa đảo.
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59- Quan tâm đến thói quen tật xấu của thiên hạ.
60- Làm hiểm với xóm làng.
61- Dửng dưng với người nghèo, góa phụ và trẻ mồ côi.
62- Tát vào gò má.
63- Xé quần áo (khi bị chuyện buồn).
64- Bỏ mặc Qur’an không đọc đến.
65- Làm mọi người cười bằng lời lẽ bịa đặt.
66- Ăn uống bằng chén bát hoặc sử dụng vật dụng bằng
vàng, bạc.
67- Nghe lén mọi người nói chuyện riêng.
68- Tự tử.
69- Làm người trung gian (còn gọi là cò mồi) của ngân
hàng trong việc cầm cố giấy tờ nhà, xe hoặc bất cứ
vật dụng nào khác để kiếm tiền lời, mua bán dụng
cụ âm nhạc như trống, kèn, kinh doanh băng đĩa
nhạc, mua bán thuốc lá, ống tẩu, đồ gạt tàn thuốc,
tạp chí có hình ảnh phụ nữ, ảnh khiêu dâm.
Đồng đạo Muslim thân, hãy giữa khoảng cách
tuyệt đối với tất cả tội lỗi dù nhỏ hay lớn. Đừng nói:
đây là tội nhỏ mà, nếu cứ tội nhỏ mà cố làm thường
xuyên sẽ trở thành đại tội. Chúng ta đừng lấy bản thân
mình ra đánh cược rất nguy hiểm, ngược lại chúng ta
hãy nương tựa hẳn vào Allah – Đấng Hiển Vinh & Tối
Cao – khẩn cầu Ngài đoái hoài mà trợ giúp chúng ta bỏ
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đi tội lỗi đã và đang làm, xin Ngài hướng chúng ta đến
chính đạo, đến chân lý đúng thật của Islam, mọi người
hãy lắng nghe đây lời phán của Allah:

ُّ
ۗۡ[ّ ٱ�ََّ �َ �ُغَ�ُِّ مَا بِقَوۡ�ٍ َ�َّٰ �ُغَ�ُِّواْ مَا بِأَنفُسِـهِم
َ��ذَآ أَرَادَ ٱ
ح
ُ ّ َُ َ َ َُ ّ
َ
ٗ ُ ب َق ۡو
 )ﺳ�ﻮﺭﺓZ١ ٍ� س ٓوء فَ�َ مَرَدَ � ۚۥ وما لهم مِن دون ِـهِۦ مِـن وال
ٖ ِ
(١١ :ﺍﻟﺮﻋﺪ

Quả thật, Allah không thay đổi bất cứ điều gì của
một nhóm người cho tới khi nào chính họ tự biết
thay đổi bản thân họ. Một khi Allah muốn trừng trị
nhóm người nào đó thì sự việc không thể nào đảo
ngược lại được, và ngoài Ngài nhân loại sẽ chẳng
tìm được đâu người bảo hộ (hay người để phó
thác). Al-Ra’d: 11 (Chương 13).
Điều bắt buộc người Muslim phải hiểu là hành
phạt xảy ra trong ngôi mộ là thuộc về cõi Al-Barzakh
tức cõi chết người sống không bao giờ cảm nhận được.
Người chết sẽ bị trừng trị hoặc được hưởng thụ tùy vào
mỗi người cho dù đã chôn hay chưa chôn hoặc đã bị thú
dữ ăn thịt hoặc bị hỏa tán thành tro bụi và rải ra không
gian hoặc bị phơi khô hoặc bị chết chìm... thì hành phạt
và sự hưởng thụ đều đến với y bởi nó đến với linh hồn
mỗi người chứ không đi vào mồ mã. Cầu xin Allah che
chở thoát khỏi hành phạt dưới mộ, hành phạt của hỏa
ngục.
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Đồng đạo Muslim thân mến, các bạn có từng
? đọc hay nghe được Hadith này chưa
Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:

َ َﺮ
ّ ُ َيَ ْﻤَ ُ ﺧَ ْﻖَ ﻧِﻌَ ْ ﺣِ�َ ُﻮَﻟُّ نَ
ّ ﻤَﻴِّ َ
ﻮ
ﺒهِ ِﻧَﻪ ﻟ ﺴ ﻊ ﻔ ﺎل ِ ِﻬﻢ
))ِنَ لْ ﺖ إِذَا وُﺿِ ﻊ ﻓِ
ِْ
َ ْ ُ َ ِنْ ﻛَنَ مُ ْ ً ﻛَﻧَ ْ ّ َ ُ ْ َ رَأْ
َنَ
َ
لﺼَﻼة ِﻋﻨﺪ ِﺳ ِﻪَ ،و� لﺼِّ ﻴَﺎمُ � ْﻦ
ﺆ ِﻣﻨﺎ ﺖ
�ﻨﻪ .ﻓﺈ
ْ ّ َ َ
َنَ ِﻌْ ُ
َ َﻧَ ْ َّﺎﻛَ ُ َ
لﺼَﺪﻗ ِﺔ
ﺖ ا ة � ْﻦ ِﻤَﺎﻪﻟِِ َ ،و� ﻓ ﻞ ﺨﻟَْ�َْاتِ ِﻣﻦ
ﻳَﻤِ ﻴ ِﻨ ِﻪ ،و�
َ
َ
َ
َ ْ
َْ ْ
وف وَاﻹِْﺣْ َﺴﺎ ﻟ ّ
َالﺼِّ ﻠَ ِﺔ وَال ْﻤَﻌْﺮُ
ﻟَﺎسِ ِﻋﻨﺪ رِﺟﻠﻴْ ِﻪ� .ﻴُﺆ� ِﻣ ْﻦ
ِ
نِ ِﻰ
ِﺒَ رَأْ
َ َ ُ ُ ّ َ ُ َ ِﺒَ َ ْﺧَ ٌ ّ ُ ْ َ َ
ْ
ﻗ ﻞ ِﺳ ِﻪ �ﺘﻘﻮل لﺼَﻼة :ﻣﺎ ﻗ ِ� ﻣﺪ ﻞُ .ﻢَ ﻳﺆ� �ﻦ ﻳَﻤِ ﻴ ِﻨ ِﻪ،
َ َ ُ لﺼِّ َ مُ َ ِﺒَ َ ْﺧَ ٌ ّ ُ ْ َ َ ْ �َ َ َ َ ُ ُ ﺰَّﺎﻛَ ُ
ةَ .ﻣﺎ
�ﻴﻘﻮل ﻴﺎ  :ﻣﺎ ﻗ ِ� ﻣﺪ ﻞُ .ﻢَ ﻳﺆ� �ﻦ ﺴﺎرِهِ �ﺘﻘﻮل
ِﺒَ َ ْﺧَ ٌ ّ ْ َ
ِﻌْ ُ
ْ َ َ ُ
ﻗ ِ� ﻣﺪ ﻞ،
ُﻢَ ﻳُﺆ� ِﻣ ْﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ رِﺟﻠﻴْ ِﻪ �ﻴَﻘﻮل ﻓ ﻞ ﺨﻟَْ�َْاتِ ِﻣ ْﻦ
َ
َ
َ ِﺒَ َ ْﺧَ ٌ
لﺼَ َﺪﻗَﺔ َالﺼِّ
ّ
وف وَاﻹِْﺣْ َﺴﺎ ﻟ ّ
ﻟَﺎسِ  :ﻣﺎ ﻗ ِ� ﻣﺪ ﻞ.
ﻠ ِﺔ وَال ْﻤَﻌْﺮُ ِ
ِ
نِ ِﻰ
َ َ ُ ُ ﻟَُ ْ ْ َ َﺠْ ُ َ ْ ُﺜِّ َ ْ ﻟَُ ّ
لﺸَﻤْ ُﺲ َوﻗَ ْﺪ أُ ْد�ﻴَ ْ
ﺖ
�ﻴﻘﻮل  :اِﺟ ِﻠﺲ� ،ﻴ ِﻠﺲ ﻗﺪ ﻠﺖ
ِ
ْ
�َ ُ ُ
ّ ُ ُ ّ ﻛَنَ
َ ُ َ ُ أَرَأَ�ْ َﻚَ ﻫَ
ُ
ِ�ﻴ� ْﻢ َﻣﺎ ﻘﻮل
ﻟَي
لِﻠﻐُﺮُ وبِ � .ﻴﻘﺎل ﻟَُ :ﺘ ﺬَا لﺮَﺟﻞ ِ
َ ُ ُ نَ
َ َ َﺸْ َ
َ َْ ََُ ُ َ ُ
ﻮ� ﺣَ َّ ُﺻَ�َِّ � .ﻴَﻘﻮلﻮ :
ِ�ﻴ ِﻪ؟ وﻣﺎذَا � ﻬﺪ ﺑِ ِﻪ ﻋﻠﻴ ِﻪ؟ � َﻴﻘﻮل :دﻋ ِ
ّ ُُ ّ
ّ َ َ ْﻌَ ُ َﺧْﺮ ِْﻧَ ﻤ ّ َ ْ ُﻚَ َ ْ ُ أَرَأَ�ْ َﻚَ ﻫَ
ﻟَي
ﺬَا
ِﻧَﻚ ﺳﺘﻔ ﻞ ،ﺒ ﺎ ََﺎ �ﺴﺄل �ﻨﻪ ،ﺘ
لﺮَﺟﻞ ِ
َ
�َ ُ
ﻛَنَ
َ ْتَ َ َ َ ُ ُ َ ﻤ ٌ
ُ
ِ�ﻴ� ْﻢ َﻣﺎ ﻘﻮل ِ�ﻴ ِﻪ؟ َو َﻣﺎذَا ﺷ ِﻬﺪ َﻋﻠﻴْ ِﻪ؟ ﻗﺎل� :ﻴَﻘﻮلَّ ُ :ﺪ؟
أَ ْ َ ُ ّ ُ رَ ُ ُ
ّ
َ�َ اﷲُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَّ َﻢَ�َ ،ﻧَّ ُﻪ َﺟ َ
ﺎء ﺎﺤﻟَْﻖِّ ِﻣ ْﻦ
ﺷﻬﺪ َﻧَﻪ ﺳﻮل اﷲِ
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ََ ُ َ ُ ﻟَُ ﻋََ ذَ ِﻚَ ﺣَ َ ﻰﻠﻋََ ذَ ِﻚَ ّ ﻰﻠﻋََ ذَ ِﻚ
ْ
ل
،َل ُﺖ
،ِﻴﻴﺖ
ل
:  �ﻴﻘﺎل.ِِﻋﻨﺪ اﷲ
َأ
ْ ُ� ّ
َّ َ َ ُ ﻫ
ُ َ�ُﺒْﻌ
َ ﺚ إِنْ َﺷ
 ﺬَا: �ﻴُﻘﺎل.ُﻢَ ﻔﺘَﺢ ﻟَُ ﺑَﺎبٌ ِﻣ ْﻦ ﺑْﻮَابِ ﻟَْﻨَ ِﺔ
،ُﺎء اﷲ
ُ ً ُُّ اﷲُ َﻚَ َ َ َْ ُ ِﺒْﻄَ ً َﺮﺳ
ْ
 ��دَاد ﻏ ﺔ،ل ِ�ﻴﻬﺎ
َ َو َﻣﺎ َﻋَﺪ،َﻣﻘْﻌَ ُﺪ َك ِﻣﻨ َﻬﺎ
 ﺛﻢ.ورا
ُ َ َ ّ
ْ
َﻫ
ْ�ُ ْﻔﺘَﺢُ ﻟَُ ﺑَﺎبٌ ﻣ ْﻦ أَﺑ
 َو َﻣﺎ، ﺬَا َﻣﻘْﻌَ ُﺪ َك ِﻣﻨ َﻬﺎ:َُ �ﻴُﻘﺎل ﻟ، ِﻟَﺎر
ﻮ
ِ
َِاب
َ
ً
ْ
َ
ُ�
ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ َّ اﷲُ َﻚ
ً َُُاد ﻏِﺒْﻄَ ﺔ َﺮﺳ
ّ .ورا
َُُﻢَ ﻔﺴَﺢُ ﻟ
 ��د،ُل ِ�ﻴﻬﺎ لﻮ ﻋﺼﻴﺘﻪ
ََﻋَﺪ
ََأ
َﺮ
ََﺒْﻌُ ن
ُْ
ُ
ً
، َو�ُﻌَ ﺎد ﺠﻟَْ َﺴ ُﺪ ل ِﻤَ ﺎ ﺑَﺪ ِﻣﻨﻪ،ِرَاﺎﻋ َ�ُﻨَﻮَّرُ ﻟَُ ِ�ﻴ ِﻪ
ﺒهِ ﺳ ﻮ
ِْ ِﻓ
ّ
ْ�َﻌ
َِ َ�ﻴُﺠْﻌَ ُﻞ �َﺴَﻤَ ﺘُ ُﻪ ﻓِ ﻟنَّ َﺴ ِﻢ ﻄَّﻴِّﺐ َو
.� ﻃَ�ٌْ ﻠُﻖُ ﻓِ ﺷَﺠَﺮِ ﻟَْﻨَ ِﺔ
ِ
َ
ََ َ َ َ ِﻚ
: ﻓﺬل َﻮْﻪﻟُُ َﻌَﺎﻰﻟ:ﻗﺎل
“Khi người chết được chôn vào mộ, lúc đó y nghe
được rất rõ ràng từng tiếng bước một của những
người rời khỏi mộ y. Nếu y là người Muslim chân
chính thì lễ Salah sẽ đứng trên đầu y, sự nhịn chay
đứng bên phải, Zakat đứng bên trái còn những việc
làm tốt đẹp khác như bố thí, kết nối dòng tộc, cư xử
tốt với mọi người sẽ đứng ở dưới chân y. Khi hai
Thiên Thần tra khảo đến ở phía trên đầu thì lễ
Salah nói: Ở đây không có lối vào. Khi đi qua bên
phải thì sự nhịn chay nói: Ở đây không có lối vào.
Khi đi qua bên trái thì Zakat nói: Ở đây không có
lối vào. Và khi đi xuống hai chân thì những việc làm
tốt đẹp khác như bố thí, kết nối dòng tộc, cư xử tốt
với mọi người nói: Ở đây không có lối vào. Lúc đó
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có lời bảo: Ngươi hãy ngồi dậy, y liền ngồi dậy và
lúc đó mặt trời đã qua hai phần ba gần hoàng hôn.
Thiên Thần hỏi: Ngươi nói gì về Người đàn ông đã
đến với các ngươi? Người đã đến kêu gọi tôi hành lễ
Salah, y đáp. Thiên Thần hỏi tiếp: Ngươi hãy trả lời
cho ta biết đều ta sắp hỏi đây, về Người đàn ông tên
Muhammad, ngươi nhận định ra sao? Y đáp: Tôi
xin chứng nhận Người là Rasul của Allah, Người đã
mang đến chân lý từ Allah. Chỉ vì mục đích đó mà
ngươi được tạo ra, bị rút hồn và bị phục sinh trở lại,
Insha Allah, Thiên Thần bảo thế. Sau đó, một cánh
cửa thiên đàng được mở và Thiên Thần bảo: Đó
chính là nơi ở của ngươi, Allah đã chuẩn bị sẵn cho
ngươi mọi thứ. Thế là y cảm thấy vui vẻ và hạnh
phúc tột độ (vì sẽ được vào hưởng thụ). Sau đó, một
cánh cửa hỏa ngục được mở và Thiên Thần bảo: Đó
cũng sẽ là nơi ở của ngươi giá như ngươi phủ nhận
chống lại Allah, trong đó Ngài sẽ trừng trị ngươi
thích đáng. Thế là y cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc
tột độ (vì đã thoát được hỏa ngục). Sau đó, ngôi mộ
y được nới rộng ra bảy mươi Zira’ (tương đương
khoảng 3200 m), mộ y được thắp sáng, cơ thể y
được trở lại hình thể ban đầu và một con chim đậu
trên một cây của thiên đàng tỏa hương thơm tràn
ngập ngôi mộ. Sở dĩ y trả lời được là do Allah ban
cho y kiên định với lời phán:
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ّۡ
ُ [يُثَ ّب
ِت ٱ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡل
�ِ ٱ�َّابِتِ �ِ ٱ�َۡيَوٰةِ ٱ�ُ� َيا َو
ِ
ٓ ََ َ ُّ
ُة� وَُضِل
٢٧ : ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢZ٢ ّ ٱ�َُّ ٱل�َّٰلِمِ�َۚ وَ�َفۡعَلُ ٱ�َ ما �شا ُء
� ِ َٱ

Allah sẽ cũng cố vững chắc những ai tin tưởng
bằng lời nói vững chắc trên thế gian và ở đời sau,
Allah sẽ bỏ mặt cho những kẻ làm điều sai quấy bị
lầm lạc và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
( 1)
Ibrahim: 27 (chương 14)”
24F

Hiển vinh thay Allah, một khi người chết được
đặt xuống mộ thì y nghe rõ từng bước chân một của
người thân và bạn bè rời khỏi mộ y, nhưng y không hề
bước ra khỏi đó được và cũng chẳng tự giúp mình được
điều gì.
Bù lại, người có đức tin, người ngoan đạo được
Allah hậu đãi do họ đã nhất nhất phục tùng Ngài ở trần
gian, luôn noi theo Nabi Muhammad  nên y được
Allah ban cho ánh sáng, sự rộng rãi và sự bình thản ở
ngôi mộ vốn tối tăm, chật chọi và khủng khiếp. Còn về
thiên đàng thì y sẽ được hưởng nguy nga hơn, tráng lệ
hơn, bởi những gì ở Allah luôn tốt đẹp. Cầu xin Allah
ban ân phước.


(1) Hadith do Ibnu Hibbaan ghi lại trong bộ Saheeh của ông.
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Những Sai Trái Của Việc Viếng Thăm
Mồ Mã Cần Dừng Ngay
Anh chị em Muslim, có một số người đã phạm
sai lầm khi viếng thăm mồ mã, trong số sai lầm đó có
sai làm là tội Shirk và có sai lầm mở lối cho tội Shirk
bước vào, cần phài răng đe mọi người, như:
1- Phó thác, khẩn cầu Allah tại mồ mã.
2- Sờ soạn, hôn hít mồ mã cầu mong được hồng phúc
hoặc ân phước.
3- Giết tế động vật kính dâng Allah tại mồ mã.
4- Tawwaaf đi xung quanh mồ mã.
5- Đọc Qur’an mỗi lần thăm viếng mộ, một việc làm
không có nguồn gốc cơ sở.
6- Đi xa vì mục đích thăm viếng mồ mã như thăm
viếng mồ của Nabi .
7- Ngồi và đi trên mộ, bởi Nabi  đã cấm:

َ
ُ ْ َ ُ
ََﻷََنْ َْ َ أَﺣَ ُ ُ ْ ﻋ
َ
َ
ﺟَْﺮَ ةٍ �ﺘُﺤْﺮِ ق �ِﻴَﺎﺑَﻪ �ﺘَﺨﻠ َﺺ ِﻰﻟ
)) � ِﻠﺲ ﺪ�ﻢ
ْ ﺟ� ﺧَ�ٌْ ﻟَُ ﻣ ْﻦ أَنْ �َْﻠ َﺲ ﻋََ َﺮ
((ﺒ
ِ
ِِ ِْه
ِ
ٍ
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“Thà rằng các người ngồi lên than hồng để cháy
áo quần lẫn da thịt sẽ tốt hơn nhiều việc các
người ngồi lên mồ mã.”(1)
8- Lập mộ bia, viết tên, tuổi, ngày tháng chết lên đó.
9- Xây mồ mã hoặc đắp mộ thật cao.
10- Đi vệ sinh tại mồ mã, khu nghĩa địa, bởi người chết
được tôn trọng giống như người còn sống.
11- Lâu lâu đến tưới nước lên mồ mã một lần.
12- Trồng hoặc cắm cây lên mồ mã với hi vọng sẽ
mang lại lợi ích cho người dưới mộ. Điều này chỉ
dành riêng cho Nabi .
13- Đặt hoa lên mồ mã.
Riêng phụ nữ tuyệt đối không cho phép đi thăm
mồ mã, bởi Nabi  đã cấm qua lời kể của ông Abu
Hurairah  rằng: “Quả thật, Rasul của Allah nguyền
rủa việc phụ nữ đi thăm viếng mồ mã người chết.”(2)
Một vài sai trái mà phụ nữ thường vi phạm khi
người thân qua đời:
1- Xé quần áo.
2- Tự đánh vào mặt.
(1) Hadith do Muslim (971) ghi lại.
(2) Hadith do Ahmad (2/337), Ibnu Maajah (1576), và Al-Tirmizhi
nói “Hadith Hasan Saheeh”.
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3- Gào thét, than van.
4- Cầu xin lời ngu xuẩn (như: sao tôi không chết đi
cho rồi).
5- Trách móc, bình luận về định mệnh do Allah đặt để.
Tất cả đều bị cấm như được nhắc trong Hadith
do ông Ibnu Mas-u’d  dẫn lời Rasul  rằng:

ْ َ
َْي
أَ َﺎ
َ ُ ُْ َّ َ ْ ََب
ّ ود أَ ْو
َﻖَ ﺠﻟُْﻴُﻮبَ ْو َﻋ ﺑِﺪﻋﻮَى
))ﻟ َﺲ ِﻨَﺎ ﻣﻦ ﺿ ﺨﻟﺪ
ّ
((ﻟَْﺎﻫِﻠِﻴَ ِﺔ

“Ai tự đánh vào gò mặt hoặc xé quần áo hoặc cầu
xin lời nguy xuẩn (khi gặp nạn kiếp hoặc người thân
qua đời) thì y không phải là tín đồ của Ta.”(1)
27F

Ông Abu Maalik Al-Ash-a’ry  dẫn lời Rasul
 rằng:

ٌ
َ
ْ َُّﺎﺤﺋ ُﺔ إِذَا ل َ ْﻢ �َﺘ
َ َﺐ �َﺒْ َﻞ مَ ْﻮﺗ َﻬﺎ �ُ َﻘﺎمُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘﻴ
َِ ))
ﺎﻣ ِﺔ َو َﻋﻠﻴْ َﻬﺎ ﺳِْ َ�ﺎل
ِ
ِ
ٌ
((ﺟَﺮَب
ﻗَﻄِﺮَان َودِرْع ِﻣ ْﻦ
ِﻣ ْﻦ
ٍ
ٍ

“Phụ nữ gào thét, khóc lóc thảm thương (lúc người
thân qua đời), nếu không sám hối trước khi chết sẽ
bị mặc phải quần bằng đồng nung và áo giáp sắt.”( 2)
28F

(1) Hadith do Al-Bukhary (1297) và Muslim (102) ghi lại.
(2) Hadith do Muslim (934) ghi lại.
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Lời Phúc Đáp Của Hội Đồng Thường
Trực
Việc Tập Trung Lại Nhà Người Chết Để Chia
Buồn... Những Vị Khách Được Tiếp Đãi Thức Ăn,
Thức Uống Là Việc Làm Bid-a’h... Vô Căn Cứ
Hỏi: Ở quê hương chúng tôi có một tục lệ, cứ
mỗi lần nhà nào có người qua đời là gia chủ phải dựng
một cái rạp thật to và chuẩn bị sẵn nào thứ ăn thức uống
để tiếp đón mọi người đến chia buồn như ăn sáng, ăn
trưa cùng gia đình trong suốt thời gian tang lễ. Trong
thời gian ăn uống đó mọi người nói chuyện huyên
thuyên cười vui vẻ tựa đang đến tham dựa một buổi tiệc
tùng gì đó chứ không phải đến chia buồn cùng gia đình
người chết. Theo Islam ra sao về sự việc này. Tôi rất
mong được phúc đáp tận tình của quí Sheikh, cầu xin
Allah ban cho mọi điều tốt đẹp.
Câu hỏi được Hội Đồng Thường Trực nghiên
cứu & phúc đáp với số thứ tự 16552, vào thứ ba ngày
6/12/1414 H nhằm ngày 17/5/1994.
Đáp: Sau khi Hội Đồng Thường Trực nghiên
cứu kỹ lưỡng về Qur’an và Sunnah xin được phúc đáp
như sau:
 Thứ nhất: Việc chia buồn với người thân
người chết là việc làm được phép trong giáo lý Islam,
nhằm xoa dịu nổi đau và kết chặt tình đồng đạo, người
đến chia buồn phải cầu xin sự tha thứ cho người chết và
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khuyên bảo người thân và bạn bè người chết chấp nhận,
hài lòng về định mệnh do Allah sắp đặt và ra lệnh họ
kiên nhận chịu đựng để được điều khác tốt hơn từ
Allah. Xưa kia, Rasul  đã đến chia buồn với con gái
Người lúc cháu ngoại qua đời, Người bảo con gái:

َ ٌُ ّ ْ َه
ََ أَﺧَ َ َﻪﻟَُ َ أ
ّ
َ
ِْ َﻠْﺘَﺼْﺮ ﺒ،ً�َُﺴ
َْﻄ
ّ
�َ
))ِنَ �ِِ ﻣﺎ ﺬ ﻣﺎ � ﻰ ُ ِﻋﻨﺪ ﺑِﺄﺟ ٍﻞ
ْ َﺘﻟَْﺤْ تَﺴ
((ﺐ
ِ

“Quả thật, tất cả là của Allah muốn ban hay tặng là
quyền Ngài, mọi việc đều được Ngài ấn định thời
gian nhất định. Thôi con hãy kiên nhẫn và xem rằng
đó làm việc hành đạo tốt đẹp (kính dâng riêng
Allah).”( 1)
29F

Vì vậy, có thể cầu xin bất cứ lời nào mang ý
nghĩa chia buồn, điển hình như: “Cầu xin Allah mọi
điều tốt đẹp cho người quá cố, xin Ngài trọng thưởng
về nạn kiếp này của bạn và ban cho bạn mọi điều khác
tốt đẹp hơn.” Theo bà Um Salamah dẫn lời Rasul 
rằng:

ّ
ّ ُ ُ َ ٌ
َن
ُ
ُ
.  ِﻧَﺎ �ِِ َ� ِﻧَﺎ ِﻴﻟَْ ِﻪ رَاﺟِﻌُ ﻮ:)) َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ �َﺒْ ٍﺪ ﺗ ِﺼﻴﺒُﻪ مُ ِﺼﻴﺒَﺔ �ﻴَﻘﻮل
ّْ أ
َّ أ
ْ َْأَﺧ
ْ ً ْ�َﺧ
َ
ُْﺮ
ُاﷲ
َُﺮَه
ِﻓ
 ِﻻَ ﺟ،ﻠَّﻬُﻢَ ﺟ ِ� ِﻓ ُﺼِﻴبَﻰﺘِ و ِﻠﻒ ِﻟ ا ِﻣﻨﻬﺎ
َ َ َْأَﺧ
ْ
((مُ ِﺼﻴبَ ِﺘ ِﻪ و ﻠﻒ ﻟَُ ﺧَ�ْ ًا ِﻣﻨ َﻬﺎ

(1) Hadith do Al-Bukhary (1284) và Muslim (923) ghi lại.
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“Không một ai gặp phải tai nạn (về tài sản hay mất
người thân) và nói:

ّْ أ
ْ َْأَﺧ
ّ
ّ
َن
 و ِﻠﻒ ِﻟ،ﻠَّﻬُﻢَ ﺟُﺮْ ِ� ﻓِ ُﺼِﻴبَﻲ ِﺘ
، ))ِﻧَﺎ �ِِ َ� ِﻧَﺎ ِﻴﻟَْ ِﻪ رَاﺟِﻌُ ﻮ
ْ
((ﺧَ�ْ ًا ِﻣﻨ َﻬﺎ
(In naa lil la hi wa in naa i lay hi raa ji u’n, ol lo hum
mạ jur ni fi mu si ba ty, wa akh lif ly khoi ran min ha)

Y sẽ được Allah trọng thưởng (tương ứng với tai
nạn đó) và thay đổi cho y điều khác tốt hơn.”( 1)
30F

Ý nghĩa: {Tất cả chúng ta là của Allah và
chúng ta sẽ trở về gặp Ngài. Thưa Allah! Xin hãy kéo
bề tôi tránh xa tai nạn này và hãy thay đổi cho bề tôi
điều khác tốt hơn nó.}
Bà Um Salamah  kể tiếp: Lúc chồng tôi ông
Abu Salamah qua đời, tôi đã làm theo những gì Rasul
 đã di huấn và tôi được Allah ban cho tôi người
chồng khác tốt đẹp hơn chồng trước đó chính là Rasul
của Allah .
 Thứ hai: Hình thức chia buồn không phải là
phải giết bò, giết dê hay gà vịt hay làm một buổi tiệc để
chiêu đã người đến viếng thăm, cũng không tập trung
lại một thời gian nhất định nào đó trong ngày để chia
buồn. Ngược lại sự chia buồn chỉ cần nói lời lẽ làm dịu
(1) Hadith do Muslim (918) ghi lại.
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lòng, xoa nhẹ nổi đau, khuyên bảo kiên nhẫn, chấp
nhận và hài lòng về định mệnh mà Allah đã ấn định.
Xem tai ương như thể một việc hành đạo tốt đẹp kính
dâng Allah để được Ngài trọng thưởng và thể hiện lòng
kính sợ trước quyền lực của Ngài.
 Thứ ba: Việc chia buồn có thể diễn ra bất cứ
lúc nào như tại buổi lễ Salah cho người chết, tại nghĩa
địa, tại chợ, tại nhà người chết hoặc điện thoại đến chia
buồn vẫn được.
 Thứ tư: Việc chia buồn dù người chết là
nam hay nữ đều giống nhau. Tuyệt đối không được
phép dựng lên một cái rạp để tiếp đón mọi người đến
chia buồn hoặc tập trung lại một giờ khắc nhất định nào
đó hoặc ấn định số lượng ngày đám tan hoặc chiêu đãi
thứ này hay thứ khác. Bởi sự việc không được Rasul 
làm, cũng như bốn vị thủ lĩnh Abu Bakr, U’mar,
Uthman và Aly hay bất cứ một vị U’lama nào lại qui
định số lượng ngày, thời khắc trong ngày cũng như tập
trung lại nhà của người chết để chia buồn.
Nếu sự việc được phép làm là Rasul  là người
đầu tiên thi hành nó, bởi bác ruột Người ông Hamzah
bin Abi Taalib đã hi sinh trong trận chiến Uhud, ông
Ja’far bin Abi Taalib, con trai của Người Ibrahim, con
gái của Người Zaynab và rất nhiều bằng hữu khác của
người lần lượt qua đời lúc Người còn sống. Rồi đến
Rasul  qua đời, Người được tất cả bằng hữu mình
thương yêu và quí trọng hơn cả sinh mạng và tất cả mọi
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thứ trên đời nhưng không một ai tổ chức tiệc tùng hay
tập trung lại nhà người chết để chia buồn. Tương tự khi
Abu Bakr, U’mar, Uthman, Aly, những bà vợ của Rasul
 và rất nhiều vị Sahabah khác qua đời vẫn không một
ai tổ chức hay tập trung đến nhà chia buồn gì cả.
Qua những dẫn chứng vừa nêu, khẳng định rằng
việc tổ chức để tiếp đón và chiêu đãi người đến chia
buồn là việc làm Bid-a’h thối tha không có bất cứ
nguồn gốc cơ sở nào, bắt buộc cộng đồng Muslim phải
ngăn chặn ngay việc làm xấu xa này. Bất cứ ai tiếp tay
tổ chức đám tang đều đồng tội như nhau.
Việc tổ chức, chiêu đã và tập trung lại nhà
người chết để chia buồn được một vị Sahabah cao quí
Jareer bin Abdullah Al-Bajaly nói: “Chúng tôi (giới
Sahabah) đồng cho rằng việc tập trung nhau đến nhà
người chết để chia buồn sau khi người chết đã được
chôn thuộc việc làm Al-Niyaahah (tức khóc lóc, than
thở, trách móc).”(1)
Theo Sunnah là những người láng giềng và
dòng họ gia đình người chết phải làm cơm chiêu đãi
thân nhân người chết, có Hadith do Abu Dawood ghi
lại từ Abdullah con trai của ông Ja’far kể: Khi nhận
được tin ông Ja’far hi sinh (trong trận Mu’tah đánh với
quân Hi Lạp) thì Rasul  ra lệnh:

(1) Hadith do Imam Ahmad ghi lại bằng đường truyền Hasan.
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ُ َ ْ�َﺸ
َُﻌْ َﻌَ ً ّ َ ْ أَ َ ﻫ
ُاﺻْ َﻌ
((ﺎﻣﺎ َﺈِ�َ ُﻬ ْﻢ ﻗﺪ ﺗﺎ ْﻢ َﻣﺎ ﻐﻠ ُﻬ ْﻢ
ﻔَﺮ ﻃ
ٍ )) ﻨ ﻮا ِﻵ ِل ﺟ

“Mọi người hãy chuẩn bị thức ăn chiêu đã gia đình
của Ja’far, bởi gia đình họ đã gặp phải chuyện đau
lòng không còn tâm trí làm việc.”( 1)
32 F

Chiêu đãi thân nhân người chết ngay tại nhà của
họ, chứ không chiêu đã bất cứ ai khác, cũng không
dựng lều trại, bởi gia đình đang rất buồn khổ không còn
tâm trí đâu mà nấu nướng nên mọi người cần quan tâm
chiêu đãi họ. Cầu xin Allah thành công cho mọi người.
Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad,
cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người.
Hội Đồng Thường Trực Nghiên Cứu và Phúc Đáp Giáo
Lý đã phúc đáp, gồm
Trưởng hội: Sheikh Abdul A’zeez bin Abdullah
bin Baaz.
Thành viên: Sheikh Abdullah bin Abdur
Rahman Al-Ghadyaan.
Zaid.

Thành viên: Sheikh Bakr bin Abdullah Abu

Thành viên: Sheikh Saaleh bin Fawzaan AlFawzaan.
(1) Hadith do Imam Ahmad (1/205), Al-Tirmizhi (998), Ibnu
Maajah (1610) và được Al-Tirmizhi xác nhận là Hadith Hasan.
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Thành viên: Sheikh Abdul A’zeez bin Abdullah
bin Muhammad Ali Al-Sheikh.
Nhà thông thái Sheikh Abdul A’zeez bin Baaz
nói: “Người Muslim được phép chia buồn với thân
nhân ngay sau khi người chết tắt thở, có thể tại nhà, tại
Masjid hoặc tại nghĩa địa dù là trước hoặc sau buổi
Salah. Khi gặp thân nhân người chết thì bắt tay và cầu
xin cho người chết và thân nhân điều tốt đẹp điển hình
như câu: “Cầu xin Allah mọi điều tốt đẹp cho người
quá cố, xin Ngài trọng thưởng về nạn kiếp này của bạn
và ban cho bạn mọi điều khác tốt đẹp hơn”
Nếu người chết là Muslim thì cầu xin Allah
thương xót và tha thứ tội lỗi cho họ (nếu là người Kafir
thì không được phép cầu xin điều gì cho họ). Sự chia
buồn giữa nam với nam và giữa nữ với nữ thì bắt tay
nhau, còn giữa nam và nữ thì không được phép bắt tay
nhau mà chỉ được phép chia buồn bằng lời nói ngoại
trừ giữa hai bên có quan hệ ruột thịt như chú ruột, cô
ruột, anh ruột, em ruột...
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Cầu xin Allah ban cho tất cả thấu hiểu và kiên
định làm theo bộ giáo lý của Ngài. Quả thật Ngài là
Đấng xứng nhất để bầy tôi cầu xin.”(1)
Nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh
Al-U’thaimeen nói: “Theo tôi biết việc người trong
thân tộc hôn người quá cố lúc chia buồn không thuộc
về Sunnah. Cho nên mọi người đừng làm để những
người khác khỏi nhằm tưởng mà noi theo, bởi những gì
không được truyền lại từ Rasul  cũng không do
Sahabah truyền lại thì tín đồ Muslim hãy tránh xa.”(2)



(1) Trích từ ( )ﺎب اﺒﻟﺪع واﻤﻟﺤﺪﺛﺎت وﻣﺎ  أﺻﻞ ﻪﻟquyển Al-Bid-a’h,
những cái tân và những điều không có nguồn gốc, không có cơ
sở trang 288 – 289.
(2) Trích từ ( )ب اﺒﻟﺪع واﻤﻟﺤﺪﺛﺎت وﻣﺎ ﻻ أﺻﻞ ﻪﻟquyển Al-Bid-a’h,
những cái tân và những điều không có nguồn gốc, không có cơ
sở trang 304. Và ( )ﻓﺎوى اﺘﻟﻌﺰ�ﺔquyển Fatawa về tang lễ trang 43.
103

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

Giáo Điều Liên Quan Đến Phụ Nữ Vừa
Chết Chồng
 Thứ nhất: Phải ở suốt trong nhà của hai vợ
chồng sinh sống, chỉ rời khỏi khi có việc cần thiết như
đi bệnh viện để khám bệnh, mua vật dụng do không có
người giúp đỡ... với thời hạn ở kiên là sau khi sinh nở
nếu là phụ nữ có mang thai hoặc bốn tháng mười ngày
đối với phụ nữ không mang thai.
 Thứ hai: Không trưng diện quần áo sặc sỡ
và đẹp đẽ, chỉ mặc những loại quần áo thường.
 Thứ ba: Không sử dụng bất cứ loại dầu
thơm nào.
 Thứ tư: Không đeo trang sức bằng vàng,
bạc, kim cương hoặc bất cứ trang sức nào khác dù là
dây chuyền, bông tai, dây tay...
 Thứ năm: Không trang điểm, vẽ mắt, vẽ
chân mày, bởi tất cả đều bị Rasul  cấm đối với phụ nữ
có chồng vừa qua đời.
Cô ta được phép làm những điều sau đây:
 Cô ta được phép tắm bằng xa bông không
chứa chất thơm hoặc với lá táo, bất cứ khi nào muốn.
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 Cô ta được phép nói chuyện với bất cứ ai
khác khi có chuyện cần nhưng không được nói huyên
thuyên.
 Cô ta được phép ngồi cùng dòng họ và phục
dịch họ như mang ca phê, trà hoặc những gì tương tự.
 Cô ta được phép làm việc trong nhà, trong
vườn riêng của gia đình như nấu nướng, giặt giũ, thêu
may, dọn dẹn nhà cửa và chăm sóc động vật nuôi...
 Cô ta được phép ra ngoài ngắm trăng như
bao phụ nữ khác.
 Cô ta được phép không đội khăn khi không
có đàn ông (có thể cưới cô làm vợ).
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Salah
Tín đồ Muslim thân mến,
Hành lễ Salah là một trong năm Rukun (nền
tảng, trụ cột) của Islam, được xếp thứ nhì sau lời tuyên
thệ, là trụ cột chính của tôn giáo, là sợi dây liên lạc giữ
bề tôi với Thượng Đế, là ranh giới phân biệt giữ người
Muslim và người Kafir, là nhiệm vụ duy nhất được
Nabi  tiếp nhận trực tiếp từ Allah không qua trung
gian, ở tận tầng trời thứ bảy.
Salah là việc hành đạo đầu tiên của mỗi bề tôi
được mang ra xét xử vào ngày phán xét cuối cùng. Nếu
lễ Salah hoàn thành tốt thì mọi việc hành đạo khác
được xem xét và y sẽ là người chiến thắng, được bình
an, bằng ngược lại ai bê bối với lễ Salah thì tất cả mọi
việc hành đạo khác bị xóa bỏ và y sẽ là người thua
thiệt, là kẻ bị diệt vong. Ai bảo vệ lễ Salah sẽ được
Allah bảo vệ và ai lơ là với lễ Salah thì tất cả mọi việc
khác y chẳng màng đến. Cầu xin Allah tránh khỏi thua
thiệt và diệt vong.
Tuy lễ Salah rất quan trọng đối với người
Muslim và được Allah đặt lên hàng đầu, nhưng tiếc
thay có rất nhiều người lại lơ là với nó. Có nhiều người
tự xưng mình là người Muslim nhưng lại chưa từng
hành lễ Salah bao giờ.
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Như chúng ta đã rõ đối với người lơ là, lười
biếng không quan tâm đến việc hành lễ Salah đã rời vào
lời khuyến cáo trịnh trọng của Allah qua lời phán sau:
)ﺳﻮﺭﺓ

َ
َ ُ
َ ُ َ ّ
َ ل ّل ِۡل ُم َص ّلٞ �ۡ [فَ َو
Z ٥ ِين ه ۡم عن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون
َ� ٤ �ِ

(٤،٥ :ﺍﻟﻤﺎﻋﻮﻥ

Thật thảm hại thay cho những người dâng lễ
nguyện Salah (một cách hời hợt) * Chúng đã cố tình
trì hoãn buổi lễ đến hết giờ. Al-Maa-u’n: 4 - 5
(Chương 107).
Đây là lời răng đe dành cho những kẻ lơ là, lười
biếng không quan tâm đến lễ Salah, thế sẽ ra sao đối
với những kẻ bỏ không hành lễ Salah?
Có Hadith do ông Jaabir  kể: Tôi nghe được
Rasul  nói rằng:

َ ّ َ ْْ ُ َﺮ
ّ َْ�َ� َّ ))إ
((لﺼَﻼ ِة
لﺮَ ُﺟ ِﻞ َو�َ�َْ ﺮﺸِّْ ِك وَاﻟ�ﻔْﺮِ ﺗ ك
ِ

“Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa
thần và người Kafir là bỏ dâng lễ Salah.” ( 1)
35F

Có Hadith khác do ông Buraidah  dẫn lời
Rasul  rằng:

َ ْ َ َ َ�ََﺮ
ُ َ ّ ْ ُ َ ْْﻌَ ْ ُ ّ َيْ َ َ َ َي
(( َلﺼَﻼة �َﻤَ ْﻦ ﺗ َﻬﺎ �ﻘﺪ �ﻔَﺮ
ﻟَي ﺑ ﻨﻨﺎ و� ﻨﻬﻢ
ِ ))اﻟ ﻬﺪ

(1) Hadith do Muslim 1/61 – 62 (82 & 134) ghi lại.
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“Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là
dâng lễ Salah. Ai bỏ nó thì người đó là kẻ ngoại
đạo.”(1)
Ông Abdullah bin Shaqeeq kể: “Giới Sahabah
(bằng hữu) của Nabi  đồng nhìn nhận rằng không có
việc làm nào khi không thực hiện nó mà trở thành Kafir
ngoại trừ bỏ dâng lễ Salah.”(2)
Ông Faarooq vị thủ lĩnh thứ nhì Islam U’mar
bin Al-Khattaab mạnh dạng tuyên bố: “Không có bất
cứ quyền lợi nào chia cho người bỏ bê việc hành lễ
Salah.”
Nhà thông thái Sheikh Adullah A’zeez bin
Abdullah bin Baaz nói: “Việc lơ là hành lễ Salah dẫn
đến bỏ hẳn việc hành lễ và khi bỏ hẳn việc hành lễ
Salah thì đã trở thành người Kafir.”
Tóm lại, ai không hành lễ Salah, y là Kafir tức
kẻ ngoại đạo.
Giới U’lama đã nói rằng: “Đối với người không
hành lễ Salah thì không cưới gả cho y, không ngồi cùng
với y, không ăn thịt do y cắt cổ, nếu chết vẫn không
hành lễ Salah thì không được phép tắm, liệm, hành lễ
(1) Hadith do Ibnu Maajah (1079), Al-Tirmizhi (261) và Al-Nasaay trong bộ Al-Kubra 1/231 (325) và Al-Tirmizhi nói: (Hadith
Hasan Saheeh Ghareeb).
(2) Hadith do Al-Tirmizhi (2622) ghi lại.
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Salah cho y, không được chôn y trong nghĩa địa người
Muslim. Hãy mang y đi ra một nơi xa xôi, rồi đào đại
một lỗ chôn cho khuất mắt mọi người để mùi hôi thối
của xác y không ảnh hưởng đến cộng đồng Muslim và
cũng không được phép cầu xin cho y bất cứ điều gì.
Cầu xin Allah ban cho cộng đồng Muslim được bình an
và hạnh phúc.”
Lễ Salah rất trọng đại đối với Allah nên kể cả
quân lính đang chinh chiến ở sa trường, sống chết trong
gang tấc, cơ thể họ đầy thương tích nhưng cũng không
được miễn việc hành lễ Salah. Ngược lại, Ngài ra lệnh
họ phải luôn bảo vệ và hành lễ Salah đúng giờ khắc đã
ấn định, với lời phán:

�َأ
ذَا
ٞ َ ٓ َ ۡ ََُۡ ََٰ ّ
َ ّ
ِّنۡهُم مَ َعك
[ كُنتَ �ِيهِمۡ فَ َمۡتَ لَهُمُ ٱلصَلوة فلتقم طا�ِفة
ۡ ۡ
ْ ُ ُ َۡ ْ َ
َ َ ََ َۡ ْ ُ ُ ۡ ۡ
ُ ٓ
ت
ِ َو�َأخذ ٓوا أسل ِحت ُه ۡمۖ فإِذا َسج ُدوا فل َيكونوا مِن َو َرا�ِ� ۡم َو�َأ
ْ ُ ُ ۡ ۡ َ
ْ ّ
َ ٰ َ ۡ ُ ٌَ ٓ َ
ُ ۡ
ى ل يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُوا َم َعك َو�َأخذوا حِذ َره ۡم
طا�ِفة أخر
َ
ّ َ
َ َ ُ َُۡ َ ْ َ َ
ُ
َ
َ َ�ّ ٱ
َأ
ِين �ف ُروا ل ۡو �غفلون � ۡن أ ۡسل َِحتِ� ۡم
سۡلِحَتهُمۡۗ وَد
ُ َ َ َ َ ُ َ َ ٗ َ َٰ َٗ ۡ ّ
اح عل ۡي� ۡم
َأَمۡتِعَتِ�ُمۡ �َيَمِيلُونَ عَلَيۡ�ُم مَيلة �حِدة ۚ و� جن
َ
ْٓ ُ َ َ
َ َ
ُ
ّ � ۡم أَ ٗذى ّ ِم
ٰ ٓ �ۡ مَرٍ أَوۡ كُنتُم م َّر
َ أن تضعوا
ِ إِن �ن ب
ۡ ُ ََ َۡ
١٠٢ : ﺍﻟﻨﺴﺎءZۖأسل ِحت�م
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Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (nhóm
người Muslim) thì hãy làm Imam dẫn lễ Salah cho
họ và dặn họ luôn mang theo vũ khí bên mình. Một
khi các người quỳ lạy thì nhóm người khác phải bảo
vệ phía sau. Rồi tiếp tục nhóm người khác chưa
hành lễ Salah đến hành lễ Salah cùng Ngươi và dặn
họ nên đề phòng và mang theo vũ khí cùng với họ.
Những kẻ ngoại đạo chỉ mong các ngươi lơ là về vũ
khí và hành trang hầu thừa cơ đánh úp các ngươi
một trận. Các người sẽ không có tội nếu các người
để vũ khí qua một bên (để dâng lễ Salah) do trời
mưa làm cho bất tiện hoặc bị đau bệnh. Al-Nisa:
102 (Chương 4).
Quả thật, tôi lấy làm ngạc nhiên làm sao đối với
số người tự nhận mình là người Muslim, là tín đồ Islam
nhưng lại lơ đểnh, cẩu thả đối với nhiệm vụ trọng đại
này. Subhanallah (Hiển Vinh Thay Allah), hãy tự hỏi
lòng việc hành lễ Salah chiếm hết bao nhiêu thời gian
của bạn? Trong khi đó, bạn không tính thời gian ngồi
trước ti vi hay một cuộc trò chuyện chẳng ra trò.
Chẳng lẽ người Muslim không biết rằng việc
dâng lễ Salah là niềm vinh hạnh, là diễm phúc của
Allah ban tặng hay sao?
Chẳng lẽ người Muslim không biết rằng chính
mình đang đứng nói chuyện trực tiếp với Đấng Chúa Tể
của vũ trụ và muôn loài, cầu xin Ngài trực tiếp mà
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không cần trung gian, Ngài là Đấng ban cho chính bản
thân y mọi hồng phúc từ ngoại hình đến tâm hồn?
Ai bỏ hành lễ Salah là tự bỏ đi quyền lợi của
bản thân mình, y sẽ sống ra sao một khi mối quan hệ
giữa y và Thượng Đế đã bị y đoạt tuyệt, sẽ ra sao khi
nạn kiếp chụp đến y thì y sẽ cầu xin ai và ai dám đáp lại
lời khẩn cầu đó nếu Allah không cho phép.
Cho nên ai muốn được thoát khỏi hỏa ngục và
chiến thắng được thiên đàng thì hãy bảo vệ hết sức
mình việc hành lễ Salah đúng giờ giấc đã được ấn định,
đầy đủ và hoàn hảo cùng với tập thể Muslim tại các
Masjid.
Cộng đồng Muslim thân mến, chớ vội quên lời
trối trăng của Nabi  trước những giây phút cuối đời:

َ ّ
َ َ َّ َ َ َ م
ُ
ْ ﻜ
((ﺖ أَ�ْﻤَ ﺎﻧ� ْﻢ
 لﺼَﻼة وﻣﺎ ﻠ...لﺼَﻼة
))

“Hành lễ Salah... hành lễ Salah và cư xử tốt với nô lệ
(và xuất Zakat bắt buộc đối với tài sản các người có
được).”( 1)
38F


(1) Hadith do Al-Bukhary ghi lại.
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Lời Khuyên Tận Đáy Lòng Gởi Đến
Tất Cả Các Người Cha
Các anh thân mến, Allah đã giao phó cho các
anh nhiệm vụ quán xuyến gia đình và vợ con anh, một
nhiệm vụ vĩ đại và hệ trọng vô cùng và rồi các anh phải
chịu tránh nhiệm trước Allah vào ngày phán xét.
Các anh hãy biết rằng vào ngày phục sinh, tất cả
loài người được triệu tập lại một chổ, cảnh tượng ngày
hôm đó làm cho một đứa trẻ phải bạc đầu vì khiếp sợ
trước nổi kinh hoàng. Chính những người làm cha phải
đứng một mình trước Đấng Cao Ngạo của bảy tầng trời
và đất trong trạng thái chân không giầy dép, lõa thể
không quần áo và khúm núm sợ hãi, Ngài sẽ hỏi anh về
việc quán xuyến gia đình và vợ con có hoàn thành tốt
hay không ? Allah phán:

َ ُ ُ ۡ ّ

٢٤ : ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕZ٢ �ولون
ٔ َ[قِفُوهُمۡۖ إِ�َّهُم م

Hãy bắt chúng đứng ra (để thẩm tra), chúng phải
chịu trách nhiệm quản lý. Al-Saffaat: 24 (chương
37).
Có Hadith do con trai ông U’mar  dẫn lời
Rasul  rằng:
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َّ َ ﻷ
ُ ّ
َ ٌ
ُ ُّ ٍ ْ ُ ُّ
ٍ ُ�ِ ﻓﺎ ﻣ،َِ�ِﻴَ ِﺘﻪ
))ُ�ﻢ
َالﺮَ ُﺟﻞ
،رَاع
رَاع َوُ� ْﻢ مَ ﺴْﺌُﻮل � ْﻦ
َْﻤَﺮْأ
ُّ
ٌ
ﻠﻜ
ٍْ ﻋََ أَﻫْ َي
ُ
ُ
ْ َ َََ ﻋ
 ُ� ْﻢ،ِﺖ زَ ْو ِﺟ َﻬﺎ َوَﺪﻟَِه
رَاع
ِ  وَال ة رَا ِ�ﻴﺔ �ﻴ،ِِﻞ ﺑ ِﺘﻪ
ُّ
ٌ
َ
ُ
ٍ
((رَاع َ� ُ� ْﻢ مَ ﺴْﺌُﻮل � ْﻦ َ�ِﻴَّ ِﺘ ِﻪ
“Tất cả các người là người quản lý và các người
phải chịu trách nhiệm cho việc quản lý của mình. Vị
lãnh đạo (Hakim) là người quản lý, mỗi người đàn
ông là người quản lý gia đình mình, phụ nữ là nữ
quản gia quản lý nhà và con cái thay chồng. Và rồi
tất cả các người phải chịu trách nhiệm cho việc
quán xuyến đó.”( 1)
39F

Đây là những lời nói xuất phát tận đáy lòng gởi
đến tất cả những ai đã và đang làm cha hãy biết kính sợ
Allah trong việc quản lý gia đình và vợ con mà hãy ra
lệnh họ hành lễ Salah và luôn duy trì nó, hãy dạy dỗ họ
giáo lý Islam, cách kiếm tiền bằng con đường Halal,
theo dõi họ từng chi tiết.
Khuyên cáo... khuyến cáo các người chỉ lo toan
việc sinh lợi của trần gian mà bỏ mặc họ sống sao tùy
thích, nhất là bỏ mặc con cái xem những kênh truyền
hình không lành mạnh, những quyển tạp chí có phụ nữ
ăn mặc lố lăng... những điều này là con đường mở lối
cho lũ Shaytaan vào nhà bạn, rồi từ từ sẽ thay đổi cách

(1) Hadith do Al-Bukhary (5200) và Muslim (1829) ghi lại.
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nhìn của gia đình bạn về những điều vốn là Haram
trong giáo lý Islam.
Chỉ vì xem ti vi, báo chí, phim ảnh, chơi game...
mà các bạn đã bỏ lở rất nhiều buổi lễ Salah tại Masjid,
không thăm viếng bất cứ ai, làm phai mờ đi bản tính e
thẹn vốn có trong tâm hồn, dần dần hướng các bạn có
suy nghĩ lệch lạc khỏi chân lý Islam.
Thế tại sao các bạn còn nhìn và bắt chước theo
những gì do kẻ thù của Islam, kẻ thù của Allah trong
nhóm Do Thái và Thiên Chúa làm, bọn chúng đang đầu
độc các bạn, vợ con và cộng đồng tốt đẹp của các bạn
đấy, chúng chẳng hề thương xót các bạn cũng như gia
đình và tôn giáo các bạn, như Allah đã khuyến cáo:

َ
ّ
َ َ َ
َ
َ َّبِـعَ مِل
َ
ُ
ّ�َٰـرَىٰ حَـ�ّٰ تَت
Zۗـت ُه ۡم
�نكَ ٱ�َۡهُـود وَ�َ ٱ
[ َولن تٰ ع

١٢٠ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

Và nhóm người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo
chẳng bao giờ hài lòng về Ngươi (Muhammad) cho
đến khi Ngươi gia nhập vào nhóm chúng. AlBaqarah: 120 (chương 2).
Hãy dừng lại mà suy nghĩ về Hadith này đây:
Cha của Ya’la ông Ma’qil bin Yasaar  dẫn lời Rasul
 rằng:
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ّ
ُتُ َﻫ
ُّ ً ت
َْ )) َﻣﺎ ﻣ ْﻦ �َﺒْﺪ َﺴْﺮ
ُﺘ�ﻴﻪ اﷲ
ٌَ�ِﻴَﺔ �َﻤُ ﻮ ﻳَﻮْمَ �َﻤُ ﻮ و َﻮ َش
ِ
ِ ِ
ٍ
َْ َ ُّ ّ مَ اﷲ
َّ
ّ
((ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻟَْﻨَﺔ
َِﺮَ�ِﻴَ ِﺘ ِﻪ ِﻻَ َﺮ
“Bất cứ ai được Allah giao cho nhiệm vụ quản lý,
nhưng đến chết vẫn không làm đúng với nhiệm vụ
đã giao phó là y đã bị Allah cấm bước vào thiên
đàng.”( 1)
40F

Các anh hãy bỏ dẹp bỏ ngay, trục xuất tất cả
điều Haram ra khỏi nhà bạn, đừng để nó trong nhà bạn
thêm giây phút nào nữa, hãy làm vì Allah để được Ngài
ban thưởng. Kẻo cái chết bất ngờ chụp đến thì những
điều Haram trở thành nạn kiếp của bạn đó. Hãy từ bỏ vì
Allah sẽ được Ngài bù đáp lại tốt đẹp hơn rất nhiều,
Ngài đã phán:

َ ُ
ۡ َ ُ ّ ۡعَـ
ُ  َو َ� ۡر ُز ۡقـ٢ � َر ٗجــا
ۡ ـه ِمـ
� ـن َح ۡيــث
[َــن �َتَّــقِ ٱ�ََّ �َ ـل �َۥ
ُ ََۡ
٣ - ٢ : ﺍﻟﻄﻼﻕZِب
ۚ � تس

Và ai kính sợ Allah thì sẽ được Ngài mở cho một lối
thoát * Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không
thể ngờ tới. Al-Talaaq: 2 - 3 (chương 65), Allah phán
ở câu tiếp theo:

ٗ ُۡ

َۡ ۡ

ّ

َّ

َ

َ

ُ
٦ : ﺍﻟﻄﻼﻕZ ٤ ��� ۡعَل �َۥ مِن أم ِره ِۦ
َ�َ�[من �َتّقِ ٱ
(1) Hadith do Al-Bukhary (7151) và Muslim (142) ghi lại.
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Và ai kính sợ Allah sẽ được Ngài ban cho mọi việc
được dễ dàng thuận lợi. Al-Talaaq: 6 (chương 65).
Các anh hãy cố gắng làm tròn nhiệm vụ quản lý
của mình với tất cả sức lực có được và hãy thường
xuyên cầu xin câu:

ّ ٱج َع ۡل َنا
ۡ َا قُرَةَ أَ ۡ� ُ� َو
َ ِلۡمُتَق
ّ [َّنَا هَبۡ �ََا مِنۡ أَزۡ�َٰجِنَا وَذُرِّ�َّٰتِن
�
ِ
ٖ
ً َ
٧٤ : ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥZ٧ إِماما

“Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin ban cho vợ chồng, con
cái (người thân) của bầy tôi là những ngoan đạo và
xem việc tôn thờ Ngài là niềm vui, là lẽ sống và xin
hãy biến bầy tôi thành Imam (chỉ đạo) những người
sùng đạo (đến chân lý chính thống).” Al-Furqaan: 74
(chương 25).
Cuối lời, cầu xin Allah ban cho các anh thuộc
nhóm người ngoan đạo và luôn hoàn thành đúng nhiệm
vụ quản lý gia đình mình, xin này ban chỉ đạo đến tất cả
dòng tộc cả các anh. Cũng như cầu xin Ngài ban cho
các anh được hội tụ ở tầng Al-Firdaws cao ngất.
Đây là lời khuyên chân thành tận đáy lòng gởi
đến các bậc làm cha và cấp lãnh đạo cộng đồng
Muslim, hãy biết kính sợ Allah mà quán xuyến tốt
nhiệm vụ đã được Allah giao phó.
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Lời Kêu Gọi Tha Thiết Dành Cho Chị
Em Phụ Nữ Muslim
Tôi khuyên các chị em hãy luôn kính sợ Allah
để được chiến thắng vào mai đây, được hưởng thiên
đàng vĩnh cữu và sự hài lòng nơi Allah, hãy tạo một
vách chắn kiên cố giữa các chị em và hình phạt khủng
khiếp của Đấng Cao Ngạo của bảy tầng trời và đất. Các
chị em hãy đội khăn thật kính đáo giống như giáo lý
Islam đã qui định, luôn kiên trì ăn mặc như vậy. Tôi xin
thề, tôi xin thề và tôi xin thề có Allah chứng giám cách
ăn mặc này là sự quí phái, là niềm hãnh diện, là vương
niệm mà Allah dành cho các cô. Hãy tạ ơn Allah với
diễn phúc này, bởi có biết bao phụ nữ không được
hưởng, hãy biết rằng Allah sẽ ghen tị đối với ai được
ban hồng phúc mà không biết trân trọng và rất giận dữ
đối với ai vi phạm lệnh cấm của Ngài. Chị em chớ nhìn
vào phụ nữ Kafir rồi so sánh bởi họ không phải là mẫu
người để chị em học hỏi hay làm theo, mà tấm gương
của chị em là những người vợ của Nabi  và những vị
bằng hữu nữ, họ là những phụ nữ mẫu mực, tiết hạnh,
họ không cẩu thả trong việc ăn mặc và đội khăn. Vả lại
việc đội khăn và ăn mặc kín đáo là sự hành đạo của chị
em kính dâng lên Allah – Đấng Tối Cao –.
Chớ có máng khăn đội lên hai bả vai.
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Chớ ăn mặc bó sát người, mỏng thấy được phần
cơ thể bên trong.
Chớ ăn mặc quá lộng lẫy, quá sặc sỡ gây thu hút
người khác.
Hãy đội khăn kín đáo khi có người đàn ông có
thể cưới các cô làm vợ xuất hiện.
Hãy mặc loại đồng phục rộng rãi, dày và che
toàn thân.
Không mặc quần áo giống như nam giới.
Không nhổ, không cạo chân mày, không xâm
lên người, không cạo lông mặt.
Không làm việc cùng nam giới hoặc tập trung
cùng họ tại một nơi nào đó.
Không ngồi lê đôi mách, tán gẫu đầu này đầu
kia, bởi đây là lý do đưa các cô rơi vào lầm lạc.
Không rời khỏi nhà để đi đây đó, đi chợ ngoại
trừ đi trong trường hợp cần thiết, nên đi với người thân,
khi đi phải ăn mặc kin đáo, không xịt dầu thơm, không
tạo sự thu hút với nam giới.
Không cấu xé quần áo, tự đánh vào mặt mỗi khi
gặp phải nạn kiếp như mất người thân.
Không tự cao, tự mãn hay đắt ý về bản thân.
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Không ăn mặc tựa như lõa thể như quần ngắn,
áo hở lưng ở ngực khi ra đường và có người đàn ông lạ
(tức người cưới được các cô làm vợ).
Các cô đừng lường gạt Allah, quả thật Ngài
luôn am tường nhất cử nhất động của các cô dù có ở
nơi đâu hay làm gì hay suy nghĩ ra sao.
Tóm lại, các cô phải nhận biết được tính đẹp
đẽ, quí phái và tiết hạnh của phụ nữ là nằm trên cung
cách ăn mặc kín đáo.
Cầu xin Allah ban mọi điều tốt đẹp cho tín đồ
nữ Muslim, ban họ có kiến thức sâu rộng về Islam để
giúp cộng đồng Islam và cầu xin cho các cô là phụ nữ
của thiên đàng và bảo vệ các cô thoát khỏi hỏa ngục.
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Lời Khuyên Liên Quan Đến Điện
Thoại Di Động
Điện thoại di động ngay nay không còn xa lạ
với mọi người dù ở tầng lớp nào, và ngày càng trở
thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người, nhất là trong
kinh doanh mua bán... điều mà tôi muốn nói ở đây là
cài đặt chuông điện thoại làm sao cho phù hợp mình là
một người Muslim. Thấy được rằng trong các Masjid
đang tiếng hành dâng lễ Salah, Imam đang xướng đọc
Qur’an du dương làm cho tất cả tín đồ phía sau chuyên
tâm hành lễ bởi họ biết được là mình đang đứng nói
chuyện trực tiếp với Thượng Đế, bổng tiếng nhạc vang
lên phá tan đi bầu không khi êm ả vốn không được
phép phá vở, đôi khi còn có tiếng nhạc chỉ sử dụng
trong những buổi lễ ở nhà thờ của Thiên Chúa. Cầu xin
Allah hướng dẫn cộng đồng Muslim.
Như đã rõ giới U’lama các học giả Islam đã
khẳng định rằng âm nhạc và nhạc cụ là điều Haram bị
cấm chiếu theo giáo lý Islam, thế tại sao họ lại còn
mang điều Haram này vào tận ngôi nhà của Allah rồi
làm ảnh hưởng đến những người Muslim khác?
Đối với ai làm hành động này y phải mang tội,
một tội trạng không hề nhỏ tí nào. Cầu xin Allah
thương xót cộng đồng Muslim. Những người này hãy
lắng nghe đây lời phán của Allah:
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ّ
ََ ْ ُ َ َ ۡ
َۡ
َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ�َٱ
ـبوا �قـ ِد
� َمـا ٱ�تس
[
ِ ٰ�ِِين يُؤذون ٱل ُمؤ ِمن ِ� َوٱل ُمؤم
ِ ت بِغ
ٗ ّ ٗۡ ٗ َ ُۡ ْ ُ ََ ۡ
٥٨ : ﺍﻷﺣﺰﺍﺏZ ٥ ٱحتملوا �ه�ٰنا �ثم مُبِينا

Còn những ai quấy rầy những người tin tưởng nam
và nữ một cách không thỏa đáng sẽ mang vào mình
một tội lỗi vu cáo và một tội lỗi hiển nhiên. AlAhzaab: 58 (chương 33).
Có Hadith do ông Abu Sa-e’d  kể: Lúc Rasul
 đang E’tikaaf trong Masjid, Người nghe được tiếng
đọc Qur’an lớn tiếng thì vén màn ra bảo:

َ ً ُْ َﻌ
َ َ ُّ
ّْ َﻌ
َ ُ ْ ُ ّ َ ّ َ َأ
ّ
ََﺮْ�َﻌَﻦ
ُﺆْذِ�َﻦَ � ُﻀ� ْﻢ � ﻀﺎ َوﻻ
َ�َﻪ ﻓﻼ
ﺎج
ٍ )) ﻻ ِنَ ُ�ﻢ ﻣﻨ
َ ّ
َ َ َأ
ُ ُ َْﻌ
َ � ْﻢ ﻋََ �َﻌْ ﺾ ﺑﺎﻟْﻘ
((ِلﺼَﻼة
 ْو ﻗﺎل – )) ِﻓ- ((ِِﺮَاءة
�ﻀ
ِ ٍ

“Chẳng phải tất cả các ngươi đều đang nói chuyện
trực tiếp với Thượng Đế mình sao? Vì vậy, các
người đừng gây ảnh hưởng đến người khác và cũng
đừng đọc Qur’an lớn tiếng gây phiền toái người
khác cùng đọc Qur’an.” Hoặc nói: “người khác cùng
đang hành lễ Salah.”( 1)
41F

Thấy đấy việc mọi người cùng ngồi trong
Masjid để đọc Qur’an, Rasul  không cho phép đọc
lớn tiếng gây phân tâm người kế bên không đọc được,
vậy sẽ ra sao đối với người mang âm nhạc vào Masjid?
(1) Hadith do Imam Ahmad (1896) ghi lại.
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Đây là một trong những tội danh gây phiền hà đến
người Muslim khác. Cũng lạ thay mọi người đều biết
khi đang hành lễ thì làm sao có thể trả lời điện thoại
được nhưng họ vẫn không chịu tắc ngay khi bước vào
Masjid để họ cùng anh em Muslim khác đồng hành lễ
Salah thêm chuyên tâm hơn, thành khẩn hơn. Các đồng
đạo hãy kính sợ Allah mà tắc ngay điện thoại khi bước
vào Masjid nhằm tôn trọng ngôi nhà của Allah và
không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai khác.
Một vấn đề khác liên quan đến điện thoại là hầu
hết điện thoại đều có thể chụp hình và quay phim. Do
vậy mà một số phần tử xấu lợi dụng để chụp lén giây
phút sơ hở, bất cẩn thiếu đề phòng của chị em phụ nữ
Muslim như việc lỡ hở ngực, hở lưng, hở đùi... bọn
chúng chụp lại, quay lại rồi chuyền tay nhau hoặc đăng
tải lên mạng nhằm bêu xấu. Đối với những kẻ này hãy
biết rằng Allah sẽ ban cho các người một hành phạt
thích đáng, Ngài phán:

َ َ ُ
ّ
ّ
�ۡ ٱل
َ ِين َء
ٌ ام ُنوا ْ ل َ ُه ۡم َع َذ
َ َ�ٰحِشَةُ �ِ ٱ
َ َ�نَّ ٱ
اب
َ َِين �ِ ُّون أن َ شِيع
[
َ
َ
َ ََُۡ َ ُۡ َ ََُۡ ُّ
ٞ
٢٠ : ﺍﻟﻨﻮﺭZ ١ أ ِ�م  ٱ�ُّ�ۡيَا وَٱ�خِرَةِ� وَٱ�َ �علم وأنتم � �علمون

Quả thật, những ai trong hàng ngũ của những
người tin tưởng thích cho lời gièm pha này được
phổ biến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng phạt đau
đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự
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thật) trong lúc các người không biết. Al-Noor: 20
(chương 24).
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Thiên Kinh Qur’an
Allah phán:

ّ
َۡ َ
نَّ �َٰذَا
ُ
َ
٩ : ﺍﻹﺳﺮﺍءZٱلۡقُرۡءَانَ �َهۡدِي لِلَ ِ� ِ� أقوم
[

Quả thật, Thiên Kinh Qur'an này sẽ hướng dẫn
mọi người đến với chân lý. Al-Isra: 9 (chương 17),
Allah phán ở chương khác:

َ
ْ ُُْ َّ
َ
َ
 �َِّدَّبَّرُوٓاْ ءَا�َٰتِهِۦ وَ� َِتَذَكَر أولواٞ مُ�َٰرك
[َٰبٌ أَنزلۡ�َٰهُ إِ�َۡك
َۡ ۡ
َ
ٰ
٢٩ : ﺹZ٢ ب
ِ �ٱ�ل
Thiên Kinh (Qur'an) mà TA (Allah) đã mặc khải
cho Ngươi (Muhammad) là Kinh Sách đầy hồng
phúc, dành để cho những ai có khối óc suy nghĩ về
những câu kinh trong Nó và để dành cho những
người hiểu biết mà ghi nhớ. Saad 29 (chương 38).
Anh chị em Muslim thân,
Thiên Kinh Qur’an là lời phán của Allah – Đấng
Rất Mực Khoan Dung – ai tiếp nhận nó là y đã chiến
thắng và hạnh phúc ở trần gian và ở ngày sau, ngược lại
ai bỏ mặc nó là y đã rơi vào bất hạnh và diệt vong ở
trần gian lẫn đời sau.
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Với ý định muốn giúp anh chị em hưởng được
ân phước vĩ đại này, tôi sẽ dẫn chứng dưới đây vài
Hadth nói về ân phước cho việc trao dồi học hỏi
Qur’an:
rằng:

Ông U’thmaan bin A’ffaan  dẫn lời Rasul 

ُ ّ
(())�ُْ�ُﻢْ ﻣَﻦْ �َﻌَﻠَّﻢَ اﻟْﻘُﺮْآنَ وَﻋَﻠَﻤَ ﻪ

“Người tốt nhất trong các người là người học hỏi
Qur’an và truyền dạy lại cho người.”( 1)
42F

Ông Nawwaas bin Sam-a’n  kể: Tôi nghe
được Rasul  nói rằng:

ََأ
ّ
ْ
ﻤ
َ َ))ﻳُ ْﺆ َ� ﻳَﻮْمَ اﻟﻘﻴ
ﻠِﻪِ اﺬﻟََ ﺎﻛَﻧُﻮا �َﻌَْﻠُﻮنَ ﺑِﻪِﻲﻓِ ﺪﻟُّ �ﻴَﺎ
ﺎﻣ ِﺔ ﺑِﺎﻟﻘُﺮْآنِ و
ِ
ِ
َ
َ
ّ ُ ﺤﺗ،َ�َ ْﻘ ُﺪ ُﻣ ُﻪ ُﺳ ْﻮُ اﺒﻟَﻘَﺮَةِ وَآل ِ ﻋِﻤْﺮَان
((ﺎﺟَﺎنِ � ْﻦ ﺻَ ﺎﺣِﺒِﻬِﻤَ ﺎ

“Vào ngày phán xử khi người thuộc lòng Qur’an và
những ai làm theo Qur’an ở trần gian bị mang ra
thẩm vấn thì hai chương Kinh Al-Baqarah và Ali
I’mraan luôn đi trước cầu xin ân xá cho chủ
nhân.”( 2)
43F

Bà A’-y-shah  dẫn lời Rasul  rằng:

(1) Hadith do Al-Bukhary 6/236 (5027) ghi lại.
(2) Hadith do Muslim 2/197 (253 & 805) ghi lại.
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ّ
ُّ �َ ْﺮَأُ ُﺮْآنَ َﻫ
وَاﺬﻟَي
،ِﻟَي ﻘ اﻟﻘ و َﻮ َﻣﺎﻫِﺮٌ  ﻣَﻊَ الﺴَّﻔَﺮَةِ الﻜِﺮَامِ اﻟﺮﺒََرَة
ِ
ِ ))
ْ
ْ�َ ْﺮَأُ ُﺮْآنَ َ َﻌ
َ
(( َِو�َتﺘ ﺘَ ُﻊ ﻴﻪِ وَﻫُﻮ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺷَﺎقٌّ ﻪﻟَُ أﺟْﺮَان
ﻘ اﻟﻘ
“Người đọc Qur’an một cách thuộc lòng và lưu loát
sẽ được ở cùng với các vị Thiên Thần vinh dự, còn
người đọc Qur’an một cách khó khăn vì khả năng
kém dù đã cố gắng thì y sẽ được ban cho hai ân
phước.”( 1) Hai ân phước, đó là ân phược đọc Qur’an và
ân phước gặp khó khăn trong khi đọc xướng.
4F

Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  dẫn lời
Rasul  rằng:

ْ
َ
َ ُ َ ُ�
ﺗِّﻞُ ﻰﻓ
 ﺮَأْ وَارْﺗَﻖِ وَرَﺗِّﻞْ ﻛَﻤَﺎ ﻛُﻨْﺖَ ﺗُﺮ: ِﺐ اﻟﻘُﺮْآن
ِ
ِ ِ)) ﻘﺎل لِﺼﺎﺣ
ُ�َ ْﺮَأ
َ ْ َّ�ْﻴَﺎ ﻓَﺈِنَّ ﻣَ�ِْﺘﻟََﻚ
((ِﻋﻨﺪ آﺧِﺮِ آﻳَ ٍﺔ ﻘ ﺑِ َﻬﺎ

“Vào Ngày Sau, người học thuộc lòng Qur’an sẽ
được bảo: Hãy đọc và đi lên! Hãy đọc một cách nhịp
nhàng như ngươi đã đọc nhịp nhàng trên trần gian!
Quả thật, nơi ở của ngươi (trên Thiên Đàng) sẽ là
tầng cao tương ứng với câu kinh cuối cùng được
ngươi đọc.”( 2)
45F

(1) Hadith do Al-Bukhary 6/206 (4937) và Muslim 2/195 (244 &
798) ghi lại.
(2) Hadith do Abu Dawood (1464) và Al-Tirmizhi (2914) ghi lại.
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Anh chị em Muslim thân, ân phước Allah dành
ban thưởng cho người xướng đọc Thiên Kinh Qur’an là
được tính trên từng chữ cái một, mỗi chữ cái tương ứng
với một ân phước, như được nhắc trong Hadith sau:
Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  rằng:

َ)) َﻣ ْﻦ ﻗَﺮَأَ ﺣَﺮْ ﻓًﺎ ﻣ ْﻦ ﺘ
ﻠَﻪُ ﺑِﻪِ ﺣَﺴ
ﺎ
ِاﷲ
ِِ ﻛِ ب
َِْﻨَﺔٌ وَاﺤﻟَْﺴَﻨَﺔُ ﺑِﻌَﺮﺸ
َأ
َ
ُ ُ َأَ ْﺜَ َ َ أ
ٌ  ألﻢ ﺣَﺮْ ٌف َوﻟ� ْﻦ ﻟ ٌﻒ ﺣَﺮْ ٌف َوﻻَمٌ ﺣَﺮْ ٌف َو ِﻣ:ﻮل
ﻴﻢ
ﻣ ﺎلِﻬﺎ ﻻ ﻗ
ِ ِ
ٌ
((ﺣَﺮْف
“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur’an)
thì y sẽ được ban cho một ân phước, và mỗi ân
phước được nhân lên mười lần. Ta không nói “ ”الﻢlà
một chữ mà “ ”أlà một chữ, “ ”لmột chữ và “ ”مlà

một chữ.”( 1)
46F

Allah phán:

ّ

َ

(١٧ : )ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮZ ١ ٖ[َقَدۡ �َ�َ ّۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِ�ِّكۡرِ �َهلۡ مِن مُّدَكِر

Và TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ. Thế có ai nhớ
chăng ? Al-Qamar: 17 (chương 54).
Dưới đây tôi đưa ra một chương trình học thuộc
lòng Qur’an đối với người muốn thuộc
(1) Hadith do Al-Tirmizhi (2910) ghi lại.
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Số lượng
thuộc hàng
ngày

Thời gian thuộc nguyên quyển Qur’an
Năm

Tháng

Ngày

1 câu

17

7

9

2 câu

8

9

18

3 câu

5

10

13

4 câu

4

4

24

5 câu

3

6

7

6 câu

2

11

4

7 câu

2

6

3

8 câu

2

2

12

9 câu

1

11

12

10 câu

1

9

3

11 câu

1

7

6

12 câu

1

5

15

13 câu

1

4

6

14 câu

1

3

0

15 câu

1

2

1

16 câu

1

1

6

17 câu

1

0

10
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18 câu

0

11

19

19 câu

0

11

1

Nữa trang

3

4

24

1 trang

1

8

12

2 trang

0

10

6

Đọc Qur’an càng nhiều là lý do thoát được hành
phạt dưới mộ, Insha Allah và là liều thuốc chửa rất
nhiều căn bệnh về thể chất lẫn tin thần, xua tan đau
khổ, buồn rầu, lo lắng, trầm tư...



Suy Ngẫm Để Thấu Hiểu Hơn
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Đồng đạo Muslim thân,
Có bao giờ bạn bỏ ít thời gian ngồi suy nghĩ về
lửa mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày không? Sức
nóng của nó làm tan cả đá, kim loại phải chảy, trong
khi lửa này chỉ là một trong bảy mươi phần của lửa
trong hỏa ngục, vậy lửa của hỏa ngục sẽ nóng ra sao?
Cầu xin Allah được bình an và vẹn toàn.
Đồng đạo Muslim mến,
Các bạn hãy tự hỏi lòng mình có thể chịu nổi
khi cục than hồng khi đặt vào lòng bàn tay không?
Các bạn có thể ở trong hỏa ngục dù chỉ vài giây
phút ngắn ngủi chăng?
Các bạn có thể uống được nước nóng đang sôi
ùn ụn không?
Khi được nói đến lửa của trần gian thì Sahabah
nói: “Cái nóng như thế là đủ rồi, thưa Rasul.”
Đây là lời kêu gọi tha thiết rằng anh em hãy tự
tính toán bản thân mình, hi vọng Allah sẽ cho các anh
được thắng lợi thoát khỏi hỏa ngục. Hãy cố gắng bảo vệ
bản thân mình và gia đình thoát khỏi hỏa ngục, thoát
khỏi xiềng xích, gông cùm vào ngày mai. Allah phán:

ّ
نۡ خَفَّتۡ مَ�َٰزِ�نُهُۥ فَأُوْ�َٰٓ�ِكَ ٱ�َِّينَ خَ�ُِوٓاْ أَنفُسَهُمۡ �ِ جَهَـنَ َم
[
َ
َ
َ ُ َٰ
َ َ ۡ َُ ُ ّ
ُ َ َ
 �ل ۡم ت� ۡن١ ِيها �ٰل ُِحون
�  َلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱ�َار وهم١ �ون
ِ�
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ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َٰ َ
َ ّ َ ُ
ُ ك
ۡ َـالُواْ رَ�َ َنـا َغلَ َب
ّ
ٰ ءا� ِ� �ت
� علي�م ف
ـت
١ نتم ب ِ َها ت�ذِبُون
َ
ّ َ ٗ ۡ َ ّ َلَيۡن ا شِقۡوَ�ُن ا وَ� ن
َ ۡ ُ ۡ َ َۡ َۡ ۡ َّٓ
َ آل
َ
ـدنا
 َ�َنا أخ ِرجنا مِنها فـإِن ع١ �ِ
َ َُا قوما ض
َ
َ ّ إ
١٠٧ - ١٠٣ : ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥZ١ َِنَا �ٰل ُِمون

Bằng ngược lại, bằng cân việc thiện của ai nhẹ
bổng thì họ là những kẻ thua thiệt, y đã đẩy bản
thân mình rơi vào hỏa ngục muôn đời * Lửa hỏa
ngục sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng làm chúng phải
cau mày nhăng nhó * (Allah phán:) “Chẳng phải các
dấu hiệu của TA đã khải thị cho các người nghe
nhưng các người lại phủ nhận cho rằng điều đó là
giả tạo hay sao ?” * Họ đáp: “Lạy Thượng Đế của
bầy tôi, do bầy tôi quá cùng cực, khổ sở nên bầy tôi
mới làm sai quấy rồi bị rơi vào lầm lạc này đây * Lạy
Thượng Đế của bầy tôi xin hãy đưa bầy tôi ra khỏi
đây. Nếu còn tái phạm thì chắc chắn bầy tôi là nhóm
người lầm lạc thật sự. Al-Muminoon: 103 - 107
(chương 23), Allah phán ở chương khác:

ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ ّ ُ ُ ۡ ٗ إِنَّ �َُۥ جَهَن
َٰ�
�َم � �موت �ِيها و
ي
[نَّهُۥ مَن يَأۡتِ رَ�َهۥ � ِرما

٧٤ : ﻃﻪZ ٧

Vào ngày phán xử cuối cùng kẻ phạm tội sau khi
được đưa trình diện trước Thượng Đế là bị đẩy
thẳng vào hỏa ngục, một nơi không thể sống cũng
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không thể nào chết được. Taaha: 74 (Chương 20),
Allah phán ở chương khác:

 �َن
[ َل ٱ�َِّينَ �ِ ٱ�َّارِ �َِزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ َرَ�ّ�ُمۡ �َُفِّفۡ َّا يَ ۡو ٗما
َ َۡ َ ّ
٤٩ : ﻏﺎﻓﺮZ ٤ اب
ذ
ِ مِن ٱلع

Và những kẻ bị đốt trong hỏa ngục khẩn cầu với
các Thiên Thần cai quản hỏa ngục: “Các ông hãy
cầu xin Thượng Đế của các ông, xin Ngài giảm nhẹ
hình phạt cho chúng tôi một ngày.” Ghaafir: 49
(chương 40), Allah phán ở chương khác:

َۡ ُ َ َ
ّ
ۡ َ ُۡۡ َ
َ
َ َّ شَج
ُ ۡ
ِ ُر َت ٱلزَّق
ون
[
ِ  كٱلمه ِل �غ ِ� ِ� ٱ�ُط٤  طعام ٱ��ِي ِم٤ وم
ۡ
ۡ
َ
ْ ّ
ۡ َ ُ ُ ُ
َ ِٱعتِلُوهُ إ ِ ٰ� َس َوآء
َ �ۡ  َك َغ٤
 مَّ صُبُوا٤ حي ِم
 خذوه ف٤ ٱ� ِمي ِم
ِ �ٱ
ِ ۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ  ُقۡ إِنَك أ٤ ٱ� ِمي ِم
ُ �ـز ٱلكـر
ُ نت ٱل َعز
َ فَ ۡو َق َرأ ِسهِۦ م ِۡن عذاب
�م
ِ
ِ
ِ
ّ
َ َُ َۡ
ُ ِنَ َ�ٰ َذا َما ُك
٥٠ - ٤٣ : ﺍﻟﺪﺧﺎﻥZ٥ �ون
نتم بِهِۦ �م
٤
Quả thật, cây Zaqqum * Sẽ là thực phẩm của
những kẻ tội lỗi * Giống như loại dầu nấu sôi, sôi
sùng sục trong bụng của chúng * Như loại nước sôi
hừng hực * (Có lời bảo:) “Hãy túm bắt lấy chúng mà
ném vào lửa hỏa ngục bùng cháy * Rồi đổ nước sôi
lên đầu bọn chúng, một hành phạt dành riêng cho
bọn chúng * Các người hãy nếm đi, những kẻ có
quyền uy và thế lực (ở trần gian) * Đây chính là điềm
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mà các người từng hoài nghi trước kia đó.” AlDukhaan: 43 – 50 (chương 44), Allah phán ở chương
khác:

َ ٗ َ ۡ
ُ َ
َ ْ َ َ َ ّ
ۡ ج
َ  �ُّ َما نَض
ِين �ف ُروا ��ٰت ِ َنا َس ۡوف ن ۡصل ِي ِهم نار
َ�[نَّ ٱ
ت
ِ
ُ ُ ُ
َّۡ
َ َ َۡ ْ ُ ُ َََۡ ً ُ ُ
:  )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎءZۗجلودُم بَدَل� ٰ ُه ۡم جلودا ��ها ِ�َذوقوا ٱلعذاب

(٥٦

Quả thật, những kẻ phủ nhận những Lời Mặc khải
của TA thì TA sẽ nướng chúng trong Hỏa ngục, mỗi
khi da của chúng đã chín thì TA sẽ thay cho chúng
một lớp da mới để chúng nếm lấy cơn đau của sự
trừng phạt. Al-Nisa: 56 (Chương 4), Allah phán ở
chương khác:

ّ

٣٠ : ﻕZ ٣ د
ٖ �َِۡتِ وَ�َقُولُ هَلۡ مِن مَز

�َ[وۡمَ �َقُولُ �َِه َ َنّمَ هَلِ ٱمۡت

Vào ngày tận thế TA (Allah) hỏi hỏa ngục: “Này
hỏa ngục trong ngươi đã chứa đầy chưa vậy?” Và
hỏa ngục đáp: “Bẩm, có thêm nữa không ? (bên
trong vẫn còn trống)”. Qaaf: 30 (chương 50).
Có Hadith do ông Abdullah bin Mas-u'd 
thuật lại lời Nabi :

َْ
َأَﻟْﻒَ زِﻣَﺎمٍ ﻣَﻊَ ﻞﻛُِّ َ َﺒْﻌُ ن
ّ
زِ ﻣﺎمٍ ﺳ ﻮ
َ))ﻳُﺆ� َِﻬَﻨَ َﻢ ﻳَ ْﻮﻣَﺌِ ٍﺬ ﻬَﺎ ﺳَﺒْﻌُﻮن
َأ
َ
((ْﻒَ مَﻠَﻚٍ �َُﺮُّ و� َﻬﺎ
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“Hỏa ngục được đem đến trong ngày phán xử, nó
gồm có bảy mươi ngàn sợ dây cương mỗi sợ dây
cương có bảy mươi ngàn Thiên Thần kéo.”(1)
Ông Al-Nu'man bin Basheer  kể: Tôi đã nghe
được Rasul  nói:

َّ َ ً َ ْمَ َ َ َﺮَ ُ ٌ ُ ْﺿ
َْ َأ
َ)) أَﻫْﻮَن
ﺧ ِﺺ
ِأَﻫْﻞِ اﻨﻟَﺎرِ ﻋﺬَاﺑﺎ ﻳﻮ اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ل ﺟﻞ ﻳﻮ ُ ﻲﻓ
َّ
ْ َ� َ ََْﺮ
ُ ْ ُّْ ُﻤَ َ ُ ُ ﺎ ﻳَﺮَى أَنَّ أَﺣَﺪًا أَﺷَﺪ
ِﻣﻨﻪ
.َﺪَﻣَﻴْﻪِ ﻤﺟ ﺗﺎنِ ﻐ ِ� ِﻣﻨﻬ ﺎ ِدﻣﺎﻏﻪ
ُ ّْ ُ ﻷَﻫ
((َﺬَاﺑًﺎ وَ� ِﻧَﻪ َﻮ� ُﻬ ْﻢ َﻋﺬَاﺑًﺎ

“Người bị hình phạt nhẹ nhất trong hỏa ngục trong
ngày tận thế là người đàn ông bị đặt dưới hai bàn
chân hai cục than hồng, nó làm cho não của y sôi
sùn sụt, mọi người cứ tưởng rằng hình phạt của y là
nặng nhất nhưng thật ra hình phạt đó là nhẹ
nhất.”( 2)
48F

Ông Abu Hurairah  kể: Khi chúng tôi đang ở
cùng với Nabi  thì nghe được tiếng rơi xuống, khi đó
Người hỏi:

ََ نَ ﻫ
(())ﺗﺪْرُو َﻣﺎ ﺬَا ؟

(1) Hadith do Muslim 8/149 (29 & 2842) ghi lại.
(2) Hadith do Al-Bukhary 8/144 (6562) và Muslim 1/135 (213, 363
& 364) ghi lại.
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“Mọi người có biết vật gì rơi đó không ?” Chỉ có
Allah và Thiên Sứ của Ngài mới rõ. Chúng tôi đáp.
Nabi  nói tiếp:

ً
َﻫ
َ�ِاﻨﻟَﺎ ُﻣﻨْ ُﺬ ﺳَﺒْﻌ
َ
ّ
ّ
)) ﺬَا ﺣَﺠَﺮٌ ِ ﺑِﻪِﻲﻓ
ِﺧَﺮِ �ﻔﺎ ُﻮَ �َﻬْﻮِي ﻲﻓ اﻨﻟَﺎر
ِر
َ
َْ َﻤِﻌ
((َ ﺣَﻰﺘَّ ا�ْﺘَ�َ إِﻰﻟ �َﻌْﺮِﻫﺎ ﻓﺴ ﺘُ ْﻢ َوﺟْﺒَﺘَ َﻬﺎ

“Đấy là hòn đá bị ném xuống hỏa ngục cách đây bảy
mươi năm nó rơi tự do trong lửa đến ngày hôm nay
nó mới rơi xuống đến đáy hỏa ngục như các người
đã nghe thấy.”( 1)
49F

Hỏa ngục là nơi ngọn lựa bừng bừng cháy, là
nơi kinh hoàng, là nơi khủng khiếp, là nơi ở vĩnh cửu
dành cho những kẻ tự cao tự đai, những kẻ tạo bất
công, những kẻ tội phạm, những kẻ lọc lừa, những kẻ
chế nhạo Islam, những kẻ hư đốn, những kẻ chống đối,
những kẻ phủ nhận chân lý, những kẻ không đạo,
những kẻ ngoại đạo, những kẻ chuyên làm điều xấu.
Người trong hỏa ngục chỉ được uống loại máu
mủ hôi tanh được nấu sôi, ăn loại cây Zaqqum có hình
dạng tựa đầu của lủ Shaytaan, mặc loại quần áo được
làm bằng dầu hắc, mang giầy bằng sắt, chất đốt trong
hỏa ngục là những kẻ bất tuân đó và những bụt tượng.
Hỏa ngục bao gồm bảy cửa và những Thiên
Thần gác cửa luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, con tim của
(1) Hadith do Muslim 8/150 (2844) ghi lại.
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họ cứng rắn hơn cả kim loại. Với nổi kinh hoàng đó
làm cho người bị trừng trị trong hỏa ngục chỉ mong
được chết.
Hỏa ngục là một nơi tăm tối, kinh hoàng khủng
khiếp, có hành phạt rất ghê gớm khắc khổ và có đáy sâu
thăm thẳm.
Hỏa ngục gồm có bảy tầng: Jahannam, Lazza,
Al-Hutamah, Al-Sa-e’r, Saqar, Al-Jahim và AlHawiyah.
Anh chị em Muslim thân mến,
Con đường nhanh nhất và dẽ dàng nhất để thoát
khỏi hỏa ngục đó là sám hối, biết quay lại thú tội với
Đấng Hùng Mạnh, Đấng Nhân Từ. Allah phán:

�َلۡ �َٰعِبَادِيَ ٱ�َِّينَ أ
ُ َ َٰٓ
َ ۡ َّ نفسه ۡم َ� َ� ۡق َن ُطـوا ْ مِـن
َفُواْ �َ أ
ۡ
ُ[
ِ�ـة
ِِ
َ
ْٓ ُ َ
َ � ََّ� إِنَّ ٱ
ُ غۡفِرُ ٱ�ُّنُوبَ �َِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَح
ّ
 وأن ِيبوا٥ ِيم
ُ ّ َ َٰ
ُ َ ْ � ۡم َوأَ ۡسل ُِموا
٥٤ - ٥٣ : ﺍﻟﺰﻣﺮZ�ۥ
ِ �إِ� ر
Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Hỡi bầy tôi của TA!
Ai đã làm cho bản thân mình phạm phải tội lỗi thì
chớ tuyệt vọng về đức khoan dung của Allah. Chắc
chắn, Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội lỗi * Và các người
hãy quay về sám hối với Thượng Đế của các người và
hãy thuần phục Ngài (trong Islam).” Al-Zumar: 53 54 (chương 39).
136

Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết

Sự sám hối của bề tôi làm cho Thượng Đế vui
tột độ hơn cả sự vui mừng của người đi lạc tìm được lối
đi, người mất tích tìm được người thân.
Allah là Thượng Đế ban thưởng trọng hậu vô
cùng, cứ mỗi ân phước được nhân lên từ mười đến bảy
trăm hoặc nhiều hơn nữa, còn tội lỗi chỉ bị trừng trị
tương ứng hoặc được tha bổng.
Allah là Thượng Đế đáp lại mọi yêu cầu của
con người dù ở xa hay gần, ở bất cứ nơi đâu con người
ở và Ngài phán:

((ِّ �َﺒْﺪِي ﻲﺑ
))ﻧَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﻇَﻦ
ِ
“TA luôn ở cùng với bầy tôi TA miễn y luôn nghĩ
đến TA.”
Đồng đạo Muslim thân,
Là con người thì ai cũng luôn yếu đuối khi đối
diện với thử thách, với tội lỗi, với lòng ham muốn...
con người luôn bị chúng bao quanh và cám dỗ từng
giây phút một. Đến khi y rơi vào tội lỗi thì Shaytaan
liền tác động đến suy nghĩ rằng: Mình đã phạm trọng
tội, mình đã bất tuân Allah, mình sẽ không được Allah
dung thứ, mình sẽ bị đẩy vào hỏa ngục...
Mình có cơ hội sám hối không ?
Allah có chấp nhận sự sám hối của mình chăng?
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Thế đó, lũ Shaytaan dần dần làm cho bạn mất đi
lòng tin nơi Allah Đấng Rất Mực Độ Lượng và Khoan
Dung.
Với tác động xấu đó của Shaytaan làm cho các
bạn tự nghĩ: Lỡ mình không được Allah tha thứ tội lỗi
rồi mình quậy cho đến chết luôn.
Thật tội nghiệp cho y, y không biết được rằng
Thượng Đế của y luôn từ bi hỉ xả, luôn quay lại tha thứ
cho ai biết nhận lỗi và sám hối thật lòng, Ngài sẽ thay
đổi điều xấu xa đó trở thành điều tốt đẹp và thu nhận y
vào thiên đàng vĩnh cửu mà bên dưới có nhiều dòng
sông chảy.
Allahu Akbar, Allah vĩ đại nhất... y đã không
biết rằng Qur’an là do chính Allah thiên khải bảo
Jibreel  mang xuống cho Nabi Muhammad  để
Người loan báo với toàn thể nhân loại rằng lòng độ
lượng của Ngài luôn bao trùm vạn vật.
Đối với Allah không tội lỗi nào mà Ngài không
tha thứ, miễn sao y biết thú tội sám hối thật lòng sẽ
được Ngài chấp nhận, kể cả bọn Kafir (kẻ ngoại đạo)
Ngài vẫn sẵn lòng dung thứ như Ngài đã phán:

ْ ُ َُ
َ ّ
 ل
ََ
لِّ�َِّينَ �َفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ �ُغۡفَرۡ لَهُم مَا ق ۡد َسلف �ن �عودوا
[
َقدۡ مَضَتۡ سُنَّت
َ ّ
٣٨ : ﺍﻷﻧﻔﺎﻝZ٣ �ِ ُ ٱ�َۡوَل
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(Hỡi Muhammad !) hãy bảo chúng những kẻ phủ
nhận Allah: “Nếu chúng ngưng ngay việc chống đối
Allah (tức gia nhập Islam) thì sẽ được Ngài tha thứ
cho họ tất cả những gì trong quá khứ. Nhưng nếu
chúng tiếp tục tái phạm là y đã lần theo dấu vết của
các thế hệ trước chúng.” Al-Anfaal: 38 (chương 8).
Đối với tội lỗi cho dù có khổng lồ đến đâu vẫn
luôn nhỏ hơn lòng độ lượng, lòng thương xót của
Allah, Ngài phán:

ۡ
َّ
َ� ََّ�[ َو َمن َ� ۡع َمل ٓءًا أَوۡ �َظۡل ِـمۡ �َفۡسَـهُۥ �ُـمَّ �َسۡـتَغۡفِرِ ٱ
َ�ِـدِ ٱ
ٗ ّ ٗ َُ
١١٠ : ﺍﻟﻨﺴﺎءZ١ �فور� َحِيما

Và ai đã phạm phải sai lầm hoặc làm hại bản thân
mình, sau đó quay lại cầu xin Allah tha thứ tội lỗi
thì chắc chắn sẽ tìm được Allah rất độ lượng, rất
khoan dung. Al-Nisa: 110 (chương 4), Allah phán ở
chương khác:

َ ُ َۡ َۡ ََ
ّ
�َظۡل
ََ�ِـدِ ٱ
َ� ََّ�[ ومن �عمل س ٓو ًءا أ ِـمۡ �َفۡسَـهُۥ �ُـمَّ �َسۡـتَغۡفِرِ ٱ
ٗ ّ ٗ َُ
١١٠ : ﺍﻟﻨﺴﺎءZ١ �فور� َحِيما

Và ai đã phạm phải sai lầm hoặc làm hại bản thân
mình, sau đó quay lại cầu xin Allah tha thứ tội lỗi
thì chắc chắn sẽ tìm được Allah rất độ lượng, rất
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khoan dung. Al-Nisa: 110 (chương 4), Allah phán ở
chương khác:

ۡ

ّ
٣ : ﻏﺎﻓﺮZب
ِ بِ وَقَابِلِ ٱ�َو

�َّ� ٱ
ِ [فِر

Đấng Độ Lượng với tội lỗi và sẵn sàng chấp nhận
lời thú tội sám hối. Ghaafir: 3 (chương 40), Allah
phán ở chương khác:

َ ّ َّ ٱ�ََعۡلَمُ مَا �ِٓ أَنفُسِ�ُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَن
َ ّ َ[ٱعۡلَمُوٓاْ أَن
َ�ّ ٱ
ٞ ور َحل
ٌ َ� ُف
٢٣٥ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ٢ ِيم

Các ngươi hãy biết rằng Allah luôn thấu hiểu hết
tất cả mọi tâm tư nằm sâu trong suy nghĩ của các
người, hãy thận trọng giữ mình trước Ngài. Và hãy
biết rằng Allah là Đấng sẵn sàng tha thứ, Đấng chịu
đựng (trước bản tánh ngông cuồng của các ngươi).
Al-Baqarah: 235 (chương 2), Allah phán ở chương
khác:

َۡ َ ُ ّ
َ َ ُ ّ إ
ـهۥ �ن
َّ�ُ� ۡم أعل ُم ِمَا �ِ �ُفُوسِ�ُمۡۚ إِن تَ�ُونُواْ �َٰلِحِ�َ فَِن
[
ٗ َُ َ ّ
٢٥ : ﺍﻹﺳﺮﺍءZ٢ �ِ�َۡ�َٰ� ِ� �فور

Thượng Đế của các ngươi luôn hiểu thấu đáo mọi
tâm tư nằm sâu trong lòng các ngươi. Nếu các người
là những người đạo hạnh thì hãy quay lạy sám hối
đi, bởi Ngài sẵn sàng tha thư cho ai biết thú tội sám
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hối. Al-Isra: 25 (chương 17), Allah phán ở chương
khác:
١١ :ﺍﻟﺮﻋﺪ

ۡ ُ َٰ َ
َُ َ ّ
ّ ��و َم ۡغف َر
ِ َِّلن
اس
Zۖ� ظل ِم ِه ۡم
[َّ رَ�َك
ٖ ِ

Và quả thật, Thượng Đế của Ngươi (Muhammad)
luôn độ lượng đối với nhân loại khi họ phạm phải
tội lỗi. Al-Ra’d: 6 (Chương 13).
Còn nói về Hadith:
Cha của Hamzah ông Anas bin Maalik AlAnsaary  – người hầu của Rasul  – dẫn lời Rasul 
rằng:

َََ ﻰﻠﻋ
َ�
َ َ))ُ أَﺷَﺪُّ ﻓَﺮَﺣﺎ ً ﺑﺘ
ﻮ� ِﺔ �َﺒْﺪِهِ ﺣِ�َ ﺘُ ْﻮِﻴﻟَْﻪِ ﻣِﻦْأَﺣَﺪِ�ُﻢْ ﺎﻛَن
ِ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ََﻌ
 ﻓﺎ�ﻔﻠﺘﺖ ِﻣﻨﻪ َوﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃ ﺎُﻪُ وَﺮﺷََاﺑﻪ ﻓﺄَ�ِ َﺲ،رَاﺣِ ﻠﺘ ِﻪ ﺑِﺄرْ ٍض ﻓﻼ ٍة
ََ ْ أ
ِّﻇِﻠ
ْﻓَﺄَﻰ َ َﺠَﺮَ ً َ ﺿ
َْ َﺒَي
 � ﻨَﻤَ ﺎ،َِﻬﺎ َوﻗﺪ �ِ َﺲ ِﻣ ْﻦ رَاﺣﻠﺘﻪ
َ
ِ ﺗ ﺷ ة ﻓﺎ ﺠَﻊَ ﻲﻓ،ِﻨْﻬَﺎ
ﻓَﺄَﺧ
َ
َ
ّ
ُﻫُ ﻛَ َ ِﻚَ ِذْ ﻫ
َِِﻄ
ِ �ُﻢّ ﻗَﺎلَ ﻣِﻦْ ﺷِﺪَة، َﺬَ ﺨﺑ ِﻬَﺎ،َُﻮ ﺬل إ َﻮ ﺑِﻬﺎ ﻗﺋِﻤَﺔً ﻋِﻨﺪَه
َأَﻧَ َ�ُّﻚَ َﺧْﻄ
ّ
َ ّْ أَﻧ
((! َﺄَ ﻣِﻦْ ﺷِﺪَ ِة اﻟﻔَﺮَ ِح
ﻋَﺒﺪي و ﺎ
ِ  ﻠَّﻬُﻢَ ﺖ:اﻟﻔَﺮَ ِح

“Allah sẽ vui vẻ tột cùng khi một bề tôi trong các
người sám hối với Ngài, giống như sự vui vẻ của một
người đang bị lạc mất lạc đà ở trên vùng sa mạc bao
la. Tất cả thức ăn và thức uống đều trên lưng con
lạc đà đó, y rơi vào tuyệt vọng vô cùng, bước từng
bước nặng nề đến ngồi ngã lưng dưới góc cây mà
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nghỉ mát. Đang giữa lúc không còn tia hi vọng tìm
con lạc đà kia, bổng thấy nó đứng ngay trước mặt y,
vội vàng đứng dậy nắm lây dây cương mừng ríu rít
mà nói: “Lạy Allah, Ngài là bề tôi của ta và ta là
thượng đế của Ngài!” sự phạm thượng này là do
mừng rỡ tột cùng mà thốt lên.”(1)
Ông U’mar bin Al-Khattaab  kể: Có một đoàn
tù binh được đưa đến trước mặt Rasul . Trong đó có
một phụ nữ đang tìm con mình bị thất lạc, khi gặp được
đứa bé bà vội ôm chặt vào lòng và cho bé bú. Thấy vậy
Rasul  lên tiếng hỏi tập thể Sahabah:

ّ ﺎﻓ
(( ِﻟَﺎر
ِ

َأَ َﺮَ ْنَ ﻫَ َ رِﺣَ ً َﺪﻟََﻫ
)) ﺗ و ﺬِهِ ﻃﺎ ﺔ

“Mọi người có tin người phụ nữ đó dám ném con
mình vào lửa không ?” Tập thể Sahabah đáp: Thưa
không, thề bởi Allah chứng giám bà ta sẽ bảo vệ nó với
mọi khả năng có thể. Rasul  nói tiếp:

((ﺎ

َْ ﻫَ ِﻮَﺪﻟَِﻫ
َ)) أَرْﺣَ ِﻌِﺒ
ُِﻢ ﺑ ﺎدِهِ ِﻣﻦ ﺬِه
ِِ�

“Riêng Allah, Ngài còn thương xót đám bầy tôi của
Ngài hơn cả việc người phụ nữ này thương con của
bà ta.”( 2)
51F

(1) Hadith do Al-Bukhary 8/84 (6309) và Muslim 8/93 (7) (8)
(2747) ghi lại.
(2) Hadith do Al-Bukhary (5999) và Muslim (2754) ghi lại, và đây
là lời ghi nhận của Muslim.
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Ông Abu Zar  dẫn lời Rasul :

ُ ُ َ�
ّ
ُ ﺎء ِﺎﺤﻟَْ َﺴﻨَﺔ ﻓَﻠَ ُﻪ َﺮﺸُْ أَﻣْﺜَﺎل َﻬﺎ و
َ  َﻣ ْﻦ:ََﺟَﻞ
ّ ُﻮل اﷲ
َ ﺟ
�ﺪ
ََﺰ
)) ﻘ
ِ
ِ
َِأَز
َأ
َأ
ُ
ْ
ٌ
ِّ�ِ ََﻘَﺮَب
ّ ﺎء ﺎلﺴَّيِّﺌَ ِﺔ ﻓَﺠَﺰَاؤُهُ َيِّﺌَﺔ ﻣِﺜْﻠ َﻬﺎ ْو ﻏﻔِﺮُ َو َﻣ ْﻦ
َ َو َﻣ ْﻦ َﺟ

ُْ ُ ّْ
ً ﺖ ﻣﻨْ ُﻪ َﺎ
ً
ً
ُ ْ ّ ِرَاﺎﻋ
ِّ�ِ ََﻘَﺮَب
ًْ
ّ َاﺎﻋ َو َﻣ ْﻦ
ﺒا
ﺎﻋ
ِ �ََﻘَﺮ
َِﻘَﺮَ�ﺖ ِﻣﻨﻪ ذ
ِﺮ
َأ
َأ
َ
َ
ً َﺌ
ً
ﻤ
َ
ُ َْي
َو َﻣ ْﻦ ﺗﺎ�ِ َْﻰ ِﺸ ﺗ ﺘُﻪ ﻫَﺮْ َوﻟﺔ َو َﻣ ْﻦ ﻟ ِﻘﻴَ ِ� ﺑِﻘُﺮَابِ اﻷَرْ ِض ﺧَﻄِ ﻴ ﺔ
َ
َْ ُ ِﻤِﺜ
ً ْ
((ﻻ ُﺮﺸِْ ُك ِﺑ ﺷَيْﺌًﺎ ﻟ ِﻘﻴﺘُﻪ ﺑ ِﻠ َﻬﺎ َﻣﻐﻔِﺮَ ة
“Allah Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao phán: Ai dâng
lên TA một ân phước, sẽ được TA trọng thưởng gấp
mười lần hoặc tăng hơn nữa. Còn ai phạm phải một
tội lỗi, y chỉ bị trừng trị tương ứng với tội lỗi đó
hoặc được ân xá. Đối với ai đến gần TA một gang
tay thì TA sẽ đến gần y một cánh tay, khi y đến gần
TA một cách tay thì TA sẽ đến gần y một giang tay
và nếu y đi bộ đến Ta thì TA sẽ chạy chậm đến y. Và
khi ai đến trình diện TA với tội lỗi to bằng quả đất
nhưng không hề phạm phải tội lỗi Shirk (tức tổ hợp
TA trong việc tôn thờ), y sẽ được TA mang đến cho
y sự tha thứ tội lỗi to bằng quả đất.”( 1)
52F

Ông Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash-a’ry
 dẫn lời Nabi  rằng:

(1) Hadith do Muslim (2678) ghi lại.
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َ
ُ َو�َبْﺴُﻂ،ُِ اﻨﻟَ َﻬﺎر
َ))إ َّ اﷲ
ّ َﻌَﺎﻰﻟ ﻳَبْﺴُﻂُ ﻳَﺪَهُ ﺑلﻠَّﻴْﻟَِﺘُﻮبَ مُﻲﺴِ ء
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ ،ْﻳَﺪَهُ ﺑﻬَﺎرِ ﻴﻟَِﺘُﻮبَ مُﻲﺴِءُ الﻠَﻴ
((ﺣَﻰﺘَ�َﻄْﻠُﻊَ الﺸَﻤْ ُﺲ ِﻣ ْﻦ َﻣﻐْﺮِ �ِﻬﺎ
ِ
“Quả thật, Allah Đấng Tối Cao luôn rộng đôi tay cả
ngày lẫn đêm để chấp nhận sám hối của những ai đã
phạm tội dù ngày hay đêm, cứ thế cho đến khi mặt
trời mọc ở hướng tây.”( 1)
53 F

rằng:

Ông Anas  kể: Tôi nghe được Rasul  nói

ََ ﻣَﺎ ﺎﻛَن
 ِ�َا�ْﻦَ آدَمَ إِﻧَّﻚَ ﻣَﺎ دَﻋَﻮْﺗَ�ِ وَرَﺟَﻮْﺗ
َ
َ�َﻔَﺮْتُ ل ﻚَ ﻰﻠﻋ
))
ْ
َ
ّ ِﺎ ا�ْﻦَ آدَمَ لَﻮْ ﺑَﻠَﻐَﺖْ ذُﻧُﻮ�ُﻚ �َﻨَﺎنَ الﺴَّﻤَﺎء
َ�ُﻢ
، وَﻻَ أُﺑَﺎﻲﻟ
َِﻣﻨ
ِ
َْ َ ْ َﺮْ َ �َ َﺮْتُ َﻚ
ّْﻚَ َ ْ أَ َي
َ
ْاﻷَْر
ِض
ِ َﺎ ا�ْﻦَ آدَمَ إِﻧَ لﻮ ﺗ ﺘ ِ� ﺑِﻘُﺮَاب، اﺳﺘﻐﻔ ﺗ ِ� ﻔ ل
َﻷََ َيْ ُﻚ
ً ْ
ََﺎﻳ
((ﺎ �ُﻢَّ ﻟَﻘِﻴتَ�ِ ﻻَ �ُﺮﺸِْكُ ﻲﺑ ﺷَيْﺌًﺎ ﺗ ﺘ ﺑِﻘُﺮَاﺑِ َﻬﺎ َﻣﻐﻔِﺮَ ة
ِ

“Allah phán bảo: Hỡi con cháu Adam! Cứ mỗi khi
các người cầu xin TA và kỳ vọng vào TA thì TA sẽ
tha thứ tất cả cho các người mà không hề lưỡng lự.
Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi của các người có
cao bằng trời rồi cầu xin TA tha thứ TA sẽ tha thứ
cho các ngươi. Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi của
các ngươi to bằng quả đất rồi đến trình diện TA

(1) Hadith do Muslim 8/99 - 100 (2759) ghi lại.
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không phạm tội tổ hợp TA thì TA sẽ ban cho các
ngươi sự tha thứ bằng quả đất đó.”(1)
Ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng nhau quay
lại thú tội sám hối với Đấng Nhân Từ, Đấng Độ Lượng
đi, giây phút này đây tội lỗi chúng ta sẵn sàng được tha
thứ, được ân xá... hãy nhanh lên nào anh chị em
Muslim trước khi chúng ta đối diện với Thần chết.
Allah phán:

ّ ََ ۡ ّ

ّ

َ [ٱ�ََ �ُِبُّ ٱ�َّ�َّٰ�ِ�َ وَ�ُحِبُ ٱل ُمتطهر
٢٢٢ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ٢ �ن
ِ ِ

Quả thật, Allah rất yêu thương những người năng
quay lại sám hối và những người luôn giữ mình sạch
sẽ. Al-Baqarah: 222 (chương 2).
Giới U’lama học giả Islam nói: Sám hối là điều
bắt buộc đối với tất cả mọi tội lỗi dù lớn hay nhỏ, bởi
Allah đã phán:

ُۡ ۡ ُ ّ
َ
ُ
�َ[ُو�وٓاْ إِ�َ ٱ�َِّ �َِيعًا �َيُّـهَ ٱلۡمُؤۡمِنُـونَ لَعَل
Z٣ ـم �فل ُِحـون

٣١ :ﺍﻟﻨﻮﺭ

Và hỡi những người có đức tin! Hãy quay về sám
hối với Allah tất cả mọi tội lỗi đã phạm đi để may ra
các người được chiến thắng. Al-Noor: 31 (chương
24), Allah phán ở chương khác:

(1) Hadith do Al-Tirmizhi (2540) ghi lại.
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َ ْ ُ ُ

َ ْ

َۡ ۡ

ّ
ۡ ِ ّ�ُمۡ �ُمَ تو� ٓوا إ
٣ : ﻫﻮﺩZ ِ�ه
� [ٱستغفِ ُروا

Các người hãy cầu xin Thượng Đế của các người
tha thứ tội lỗi và hãy quay về sám hối với Ngài.
Hud: 3 (chương 11).
Nếu con người phạm phải tội lỗi với Allah, khi
sám hối phải đủ ba điều kiện sau:
1) Từ bỏ ngay tội lỗi đó.
2) Hối hận với tội lỗi đã làm.
3) Khẳng định với lòng rằng sẽ không tái phạm.
Nếu thiếu một trong ba điều kiện thì người sám
hối chưa thật lòng và không được chấp nhận.
Đối với tội lỗi giữa người với người thì ngoài ba
điều kiện ở trên còn phải thêm điều kiện thứ tư: Là trả
lại quyền lợi cho người, nếu đã chiếm đoạt tài sản phải
trả lại tài sản đó, nếu đụng chạm đến danh dự thì phải
xin lỗi( 1). Nhiệm vụ của người Muslim là phải sám hối
5F

(1) Nếu việc xin lỗi nảy sinh vấn đề khác trọng đại hơn, nguy hiểm
hơn thì không cần trực tiếp xin lỗi, chỉ cần cầu xin Allah tha
thứ cho người mình đã gây lỗi. Còn riêng Hadith: “Việc xóa tội
cho người nói xấu người khác là cầu xin tha thứ tội lỗi cho y.”
Đây là Hadith bịa đặt đã được Sheikh Naasirud Deen AlAlbaany chứng nhận trong bộ Silsilatul Ahaadith Al-Dha-i’fah
wal Mawdhu-a’h số 1519.
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tất cả tội lỗi dù lớn hay nhỏ, ngoài những bằng chứng
đã được liệt kê ở trên, Allah còn phán:

ً

ُ ّ

٨ : ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢZ [َ�ُ ّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ تُو�ُوٓاْ إِ�َ ٱ�َِّ تَوۡ�َةٗ نَصوحا

Này hỡi những người có đức tin, hãy thật thành
tâm quay về sám hối với Allah. Al-Tahreem: 8
(chương 66).
Giới U’lama nói tiếp: Nước mắt của người sám
hối rất được Allah xem trọng và con tim của người biết
rung sợ được ở rất gần với Ngài.

Này hãy nhanh lên anh chị em Muslim, chớ nói
ngày mai tôi sẽ sám hối, hoặc tuần tới, hoặc tháng sau,
hoặc sau khi tôi buôn xong chuyến này, hoặc sau khi đã
làm Haj, hoặc sau khi tôi 50, 60 tuổi... không, ngay bây
giờ đây hãy thú tội sám hối với Allah. Chắc chắn không
ai biết được rằng bao giờ mình sẽ chết, đôi khi đặt đầu
xuống gối nằm thì gặp phải Thần chết đến trước mặt thì
hỡi ôi còn đâu cơ hội sám hối, còn đâu cơ hội ăn năn
trong khi tội lỗi to hơn núi đang đè lên người mình.
Allah phán:

ّ
ّ ّ
ُ َ َ َ َ َ ٰ َّٓ
ّ
َ َ�ِۡ�َةُ ل
� أ َح َده ُم
�ِ حَ� إِذا ح
ٔ َ ِ ََعۡمَلُونَ ٱلس
ِين
َ�َلَيۡسَتِ ٱ
[
ۡ ُ ُۡ ّ َ َ ُ َۡۡ
َ ٓ
ت ٱل� َو�َ ٱ�َِّينَ �َمُوتُونَ وَهُمۡ كُفَّـارٌۚ أُوْ� َٰ�ِـك
ٱلموت قال إ ِ ِ� �ب
ٗ َ ً َ َ ۡ َُ َ ۡ َ ۡ َ
١٨ : ﺍﻟﻨﺴﺎءZ١ أ�تدنا لهم عذابا أ ِ�ما
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Và sự sám hối không dành cho những kẻ luôn làm
điều xấu xa tội lỗi cho đến khi hấp hối thì y mới nói:
“Bây giờ tôi ăn năn sám hối rồi” và những kẻ chết
trong trạng thái ngoại đạo (phủ nhận Allah). Những
kẻ đó đã được TA (Allah) chuẩn bị sẵn cho chúng
một hành phạt đau đớn. Al-Nisa: 18 (chương 4).
Hãy nhanh chân quay lại sám hối, tranh đua
nhau đến với thiên đàng, hãy hiểu rằng không ai có thể
giúp ích được cho ai, đừng chờ đợi sẽ được người này
hay người kia dâng lễ Salah cho mình sau khi chết hoặc
nhờ họ đọc Qur’an tại mộ mình, hoặc hành lễ thay
mình trong đêm, hoặc nhờ ai đó đến thăm mộ mình
thường xuyên để khỏi cô đơn sợ hãi. Tất cả chẳng giúp
gì được cho các anh chị cả.
Chỉ có một điều duy nhất giúp ích được cho các
anh chị là việc hành đạo và việc thiện mà các anh chị
em đã từng làm ở cuộc sống trần gian. Ngay giờ phút
này còn cơ hội làm thì hãy tranh thủ làm thật nhiều,
càng nhiều càng tốt, việc hành đạo không bao giờ được
gọi là đủ. Allah phán:

ّ
ُ ٰ َُ َۡ َ َُۡ َ ّ
ٰ َ ن لَّيۡسَ لِ�ۡ�َٰنِ إِ�َ َما َس
َّ � ٤ى
 َأَنَ سعيهۥ سوف ير٣ �
[ َأ
�ِ
َۡ
َ ّ َ َٰ ّ
ُۡ
َ ك ٱل ۡ ُم
َ ۡ � َزٮ ٰ ُه
ٰ َ نت
ٰ َ ٱ� َزا ٓ َء ٱ� ۡو
٤٢ - ٣٩ : ﺍﻟﻨﺠﻢZ٤ �
�ِ  َأَنَ إِ� ر٤ �

Và con người sẽ được thưởng hoặc bị phạt tùy vào
hành đồng đã làm * Những nổ lực và mọi tiêu cực y
sẽ sớm được thấy * Y sẽ được hưởng phần thưởng
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trọn vẹn (hoặc bị trừng trị thích đáng) * Và cuối
cùng tất cả đều quay về trình diện với Thượng Đế
Ngươi (Muhammad). Al-Najm: 39 - 42 (chương 53).



Lời kết
Tôi xin chúc mừng cho những ai dùng trần gian
làm vật cưỡi đi đến ngày sau; cho những ai luôn chấn
chỉnh mối quan hệ giữa y và Thượng Đế ngày càng tốt
đẹp hơn; cho những ai tranh thủ hành đạo với tuổi đời
còn lại; cho những ai xây dựng mộ phần của mình bằng
việc làm thiện, bằng việc hành đạo trước khi y bước
vào đó; cho những ai tự tính toán bản thân hằng ngày
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để nhẹ phần lo âu khi đối diện với này phán xử cuối
cùng phải trực diện với Allah, Ngài phán:

َ َ
َمۡ يَأۡنِ لِ�َِّينَ ءَامَنُوٓاْ أَن �َۡشَع
ّ
َ قُلُو�ُهُمۡ �ِ�ۡرِ ٱ�َِ َو َما ن َزل م َِن
[َل
ِ
ّ َۡ
١٦ : ﺍﻟﺤﺪﻳﺪZٱ� ِق

Rằng nhóm người có đức tin, con tim của họ không
biết sùng kính, kiếp sợ trước lời nhắc nhở của Allah
và lời mặc khải chân lý của Ngài hay chăng ? AlHadeed: 16 (chương 57).

Cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai
bỏ thời gian, cố công xây dựng làm cho quyển sách
hoàn thành, đồng thời cho tất tín đồ Muslim nào đọc
hoặc nghe được từ quyển sách này. Xin Allah cộng ân
phước này lên bằng cân ân phước của họ, nâng cấp bậc
cho họ. Quả thật, Ngài có vô vàng bổng lộc và phần
thưởng, mọi việc bắt nguồn từ Ngài và rồi quay lại với
Ngài.
Allah tin thông, am tường vạn vật. Bầy tôi xin
kính dâng lên Ngài muôn ngàn lời tạ ơn Đấng Chúa Tể
của vũ trụ và muôn loài. Cầu xin bình an và phúc lành
cho Nabi Muhammad, cho bằng hữu và tất cả bằng hữu
của Người.
Biên soạn
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