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دَ  إِن   َمح ِ  اْلح ِفُرهُ َوَنُعوذُ بِ ََنحَمُدهُ وَ  لِِل  تَغح تَِعينُُه َونَسح نحُفِسنَاِمنح ُشُ  اللِ نَسح
َ
 و ِ أ

َماِِلَا، عح
َ
ِللح فَََل َهاِدَي َلُ  ،فَََل ُمِضل  َلُ  اللُ  هِ َمنح َيهحدِ  َوِمنح َسيِّئَاِت أ  ،َوَمنح يُضح
نح ََل 

َ
َهُد أ شح

َ
هَ َوأ ـٰ ًدا َعبحُدُه َو َُسوُلُ  للُ إَِل  ا إِلَ ن  حُمَم 

َ
َهُد أ شح

َ
 َوأ

ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ِلوُُِموَ  َيَٰٓ توُمم مُّ

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُمووُتنذ َِِلذ َوَ ُقواْ ٱَّللذ

 201آل عمران:  ﴾١٠٢

ِن نذِفس  ﴿ ِي َخََُقُكم م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ ََ    َيَٰٓ وََخَُوَق ِمِنَهوا  َوَِٰحو

ََ رَِجواَٗل  َزِوَجَها َوَبثذ ِمِنُهَموا ِي تََلوآَءُُوَ  ِِوهِۦ َوٱتذُقوواْ ٱ اٗٓء  ا َونَِلوثِو ٗ   َ ٱَّلذ َّللذ
َ ََكَ  َعَُِيُكِم َرقِيبٗ  رَِحاَم  ِِ ذ ٱَّللذ

َ
 2النساء:  ﴾١ا َوٱِۡل

َ َووُوُُوواْ وَووِوَٗل ﴿ ِيوَن َءاَمُنووواْ ٱتذُقوواْ ٱَّللذ َهوا ٱَّلذ يُّ
َ
أ َٗ َيَٰٓ ي َِ و ََ ِۡ  ٧٠ا   لَُكووِم يُِصوُِ

َُكِم َوَيِغفِِر لَُكِم ُذتُوبَ  ِعَمَُٰ
َ
َِ زَواَز زَوِوز ا َ ُف َقَقو َُ وو َُ َ َوَر ِِ ٱَّللذ ُكِمۗۡ َوَمن يُِطو

ا   02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١َعِظيم 

ُد  ا َبعح م 
َ
َِديِث ِكتَاُب اللِ أ َدَق اْلح صح

َ
َ وَ  إِن  أ د   َخيح ُي حُمَم  ِي َهدح حَهدح   ال

ُموِ  حُمحَدثَاُتَها َوُك   َوَش  
ُ َعٌة َوُك   اْلح َعة  َضََللٌَة َوُكُّ َضََللَة  ِِف اِل ا ِ بِ  حُمحَدثَة  بِدح ، دح

ُد: ا َبعح م 
َ
 ُثم  أ

Xin gởi lời chào Salam đến tất cả tín hữu Muslim. Quả 

thật, Allah có một đội ngũ nô lệ trung kiên, họ đáng được Ngài 

cho nhập cư vào thiên đàng vĩnh cữu, bởi họ là nhóm người 

không ăn những thức ăn Haram, không nhìn vào những điều 

tội lỗi, luôn kềm chế bản thân không gây bất công, họ thường 

rời bỏ giường ngủ mà nép mình đứng hành lễ Salah trong đêm, 
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họ van cầu Đấng Sống Mãi Bất Diệt bảo vệ họ khỏi hỏa ngục. 

Khi ngày đến thì họ lại tiếp tục ép mình trong nhịn chay và khi 

màn đêm bao phủ thì họ tiếp tục hành lễ Salah Sunnah đến 

sáng, cứ thế họ tôn thờ Allah đến khi Thần Chết đến rút hồn họ 

và hộ tống họ rời khỏi trần gian mà đến với điểm hẹn thiên 

đàng vĩnh cữu. Thiên đàng là nơi mà dân cư của nó sẽ không 

gặp phải bất cứ khó chịu nào dù chỉ là tí tị, như Allah đã miêu 

tả về dân cư trong nó: 

َلذ ََتُوَع قِيَها َوََل َتِعَرىَٰ ﴿
َ
تذَك ََل َتِظَمُؤاْ قِيَها َوََل تَِضََحَٰ  ١١٨ِِ ذ ََُك أ

َ
 طه: ﴾١١٩َوأ

111- 111 
Quả thật, cuộc sống của Ngươi (Adam) trong thiên đàng 

sẽ không bị thiếu ăn và thiếu mặc * Không bị khát và cũng 

không bị nóng. Taaha: 118 - 119 (Chương 20) 

Để được hưởng thụ bất tận đó tín đồ Muslim cần phải 

đầu tư ngay trên cuộc sống trần gian này trước khi mất cơ hôi. 

Cũng vì lẽ này thúc giục tôi dành trọn thời gian hôm nay để nói 

về chủ đề “điểm hẹn nơi thiên đàng vĩnh cữu” tôi sẽ cố gắng 

phân tích mọi hưởng thụ mà Allah đã chuẩn bị sẵn cho nhóm 

người biết tuân lệnh Ngài, biết đầu tư cho cuộc sống của họ 

vào ngày mai, và qua bài thuyết giảng nói lên hậu quả tệ hại 

của những ai chỉ biết chìm đắm trong lạc thú, chìm đắm trong 

sở thích dục vọng của bản thân. Mong rằng bài giảng này giúp 

cho người ngoan đạo càng thêm vững chãi niềm tin bởi không 

có chiến thắng nào vĩ đại hơn là chiến thắng được thiên đàng 

và được ngắm nhìn sắc diện của Đấng Al-Rahmaan như ông 

Yahya bin Mu-a’z  nói: “Bỏ mặc trần gian quả rất khó khăn 

nhưng đánh mất thiên đàng còn tệ hại hơn.”  

Trong bài thuyết giảng sẽ phân tích xoay quanh năm 

phần sau đây: 
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- Phần một: Nêu và giải thích ý nghĩa một số câu Kinh 

nói về thiên đàng. 

- Phần hai: Về một vài thông tin của những người đam 

mê thiên đàng. 

- Phần ba: Cuộc hẹn nơi thiên đàng vĩnh cữu. 

- Phần bốn: Công sức bỏ ra ít nhưng thành quả thì vĩ 

đại. 

- Phần năm: Con đường đưa lối đến thiên đàng. 

Ngay bây giờ chúng ta bắt đầu bước từng bước một: 

- Phần một: Nêu và giải thích ý nghĩa một số câu 

Kinh nói về thiên đàng. 

Trong Qur’an có rất nhiều câu Kinh nhắc về thiên đàng 

nhằm mời gọi, động viên người ngoan đạo đến với nó, Allah 

phán: 

ُِ قِيَها َلَٰغَِيٗة  ١٠ِِف َجنذٍة ََعِِلَة   ٩ل َِلِعيَِها َراِضَيةٞ  ٨وُُجوهٞ يَِوَمئِذ  تذاِعَمةٞ ﴿ َلذ تَِلَم
 11 - 1الغاشية:  ﴾١١

Trong ngày tận thế có những gương mặt hạnh phúc * Do 

đã hành đạo đúng đắn được Allah hài lòng * Họ được ở 

trong thiên đàng cao đẹp * Không hề nghe thấy lời nhảm 

nhí hay thô tục. Al-Ghaashiyah: 8 – 11 (chương 88), và 

Allah phán:  

ا ﴿ ثِيم 
ِ
َٰٗما  ٢٥ََل يَِلَمُعوَ  قِيَها لَِغٗوا َوََل تَأ وَل ََ َٰٗما  َل ََ  - 52الواقعةة:  ﴾٢٦َِِلذ قِيٗٗل 

52 
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Trong thiên đàng sẽ không thấy những câu chuyện tầm 

phào và tội lỗi * Mà chỉ có lời chào an lành Salam, Salam. 
Al-Waaqi-a'h: 25 – 26 (chương 56), và Allah phán: 

ِرزُوَعةٞ  ١٢قِيَها َعِۡيٞ َجارَِيةٞ ﴿ رٞ مذ وُِضوَعةٞ  ١٣قِيَها ُُسُ ِكَواٞب مذ
َ
َوَنَمارُِق  ١٤َوَ

 12 - 12الغاشية:  ﴾١٦ٌة َوَزَراِِبُّ َمِبُثوثَ  ١٥َمِصُفوزَةٞ 

Trong nó có suối nước chảy * Có bệ ngồi cao * Có cốc 

nước giải khát dọn sẵn * Có gối tựa sắp thành hàng * Có 

thảm trải xinh đẹp. Al-Ghaashiyah: 12 – 16 (chương 88). 

Ông Ibnu A’bbaas  nói: “Về câu Kinh Có bệ ngồi cao bệ 

ngồi đó bằng vàng được đính những viên hồng ngọc lấp lánh, 

được treo ở nơi rất cao không thể với đến được nhưng khi thị 

dân thiên đàng muốn ngồi thì nó sẽ hạ thấp xuống và khi họ 

đứng dậy thì nó tự động trở về vị trí cũ của nó trên cao.” Đây 

chỉ mới là một vài thứ trong thiên đàng mà thôi, còn sự thật về 

thiên đàng thì không một con mắt nào từng nhìn thấy, không 

một đôi tai nào từng nghe và cũng không một con tim nào 

tưởng tượng được. Xin thân hữu Muslim tìm hiểu về địa vị 

người thấp kém nhất của cư dân thiên đàng như được Muslim 

ghi trong bộ Soheeh từ Al-Mughirah bin Shua’bah  dẫn lời 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

َل ))
َ
دحَن  َما َ ب هُ  ُموَس  َسأ

َ
ِل  أ هح

َ
َن ةِ  أ لَةً  اْلح ِ

 َما َبعحدَ  ءُ يَِج   َُجٌل  ُهوَ  َتَعاََل: قَاَل  ؟َمْنح
دحِخَل 

ُ
ُل  أ هح

َ
َن ةِ  أ َن ةَ  اْلح َن ةَ  ُخِل ادح  :َلُ  َفيَُقاُل  .اْلح   :َفيَُقوُل . اْلح

َ
 نََزَل  َوقَدح  َكيحَف   َبِّ  يح أ

َخُذوا َمنَاِزلَُهمح  اِل اُس 
َ
َخَذاتِِهمح  َوأ

َ
تَرحَض  :َلُ  َفيَُقاُل  .أ

َ
نح  أ

َ
 ُملحِك  ِمثحُل  لََك  يَُكونَ  أ

نحيَا ُملُوكِ  ِمنح  َمِلك    هُ َوِمثحلَ  هُ َوِمثحلَ  هُ َوِمثحلَ  ذَلَِك  لََك  :َفيَُقوُل .  َبِّ   َِضيُت  :َفيَُقوُل  ؟ادلُّ
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َاِمَسةِ  ِف  َفَقاَل . هُ َوِمثحلَ  ةُ  لََك  َهَذا :َفيَُقوُل .  َبِّ   َِضيُت  :اْلح ثَاِلِ  وََعََشَ مح
َ
 َما َولََك  أ

تََهتح  ُسَك  اشح تح  َنفح   (( َبِّ   َِضيُت  :َفيَُقوُل  .َعيحنَُك  َوََل 

“Musa đã hỏi Thượng Đế: “Người có địa vị thấp nhất trong 

thiên đàng là người như thế nào ?” Allah đáp: “Đó là người 

đàn ông vào thiên đàng cuối cùng, không còn ai sau y nữa.” 

Allah bảo y: “Ngươi hãy vào thiên đàng đi.” Y đáp: “Làm 

sao vào đây bởi tất cả mọi người đã chiếm hết không còn gì 

trong thiên đàng nữa.” Allah hỏi: “Vậy ngươi có hài lòng 

với địa vị đức vua giàu có nhất trong thế giới loài người 

không ?” Y đáp: “Bề tôi đồng ý.” Allah phán: “Cái này là 

của ngươi, và giống như vậy, và giống như vậy, và giống 

như vậy, và giống như vậy” đến lần thứ năm thì y bảo: “Bề 

tôi đã hài lòng rồi thưa Thượng Đế.” Allah phán tiếp: “Cái 

này là của ngươi và nó được nhân lên mười lần, ngươi sẽ 

được cho mọi điều mà lòng ngươi muốn và mắt ngươi ao 

ước.” Y nói: “Bề tôi đã hài lòng rồi, thưa Thượng Đế.” 

Musa hỏi tiếp:  

عحَلَُهمح   َبِّ  ُموَس: قَاَل ))
َ
لَةً  فَأ ِ

وََلَِك  :قَاَل  ؟َمْنح
ُ
ينَ  أ ِ  َدحُت  اَل 

َ
ُت  أ  يبِيَدِ  َكَراَمتَُهمح  َغرَسح

ُت  ٌ  تَرَ  فَلَمح  َعلَيحَها وََختَمح َمعح  َولَمح  َعيح ُذنٌ  تَسح
ُ
 ((بَََش   قَلحِب  ََعَ  ََيحُطرح  َولَمح  أ

“Vậy còn người có địa vị cao nhất là như thế nào ?” Allah 

đáp: “Đó là đám người được chính TA đích thân chuẩn bị 

sẵn phần thưởng cho chúng mà không một con mắt nào từng 

thấy, không một đôi tai nào từng nghe cũng không một con 

tim nào từng nghỉ đến.” Lời phán này có cơ sở từ lời phán:  

ِعُۡي   ِفٞس زََٗل َتِعَُُم نَ ﴿
َ
ِن وُرذ ِ َ ِخِِفَ َُُهم م 

ُ
آ َ َۢ َِِموا ََكتُوواْ َيِعَمُُووَ   مذ  ﴾١٧َجَزآَء

 11السجدة: 
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Không có một người nào biết được nỗi vui sướng đã được 

giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc thiện 

mà họ đã từng làm (trên thế gian). Al-Sajdah: 17 (chương 

32).” Vậy, dân cư thiên đàng đó, họ đã từng làm gì trên thế 

gian này mà lại được ban cho đặc ân vĩ đại như thế, to lớn như 

vậy, họ đã làm gì mà gương mặt họ được sáng ngời đến thế, 

Allah phán: 

 52 - 55: القيامة﴾ ٢٣ا تَاِظَر ٞ ََِِلَٰ َرب ِهَ  ٢٢وُُجوهٞ يَِوَمئِذ  تذاِِضَ ٌ ﴿

Ngày hôm đó, sẽ có những gương mặt sáng ngời * Nhìn 

ngắm Thượng Đế của họ trong niềm vui sướng. Al-

Qiyaamah: 22 – 23 (chương 75), và Allah phán: 

﴿ ٞ ِلفَِر  ِلَمِبِِشَ ٞ  ٣٨ وُُجوهٞ يَِوَمئِذ  مُّ  21 - 21عبس: ﴾ ٣٩َضاِحَكةٞ مُّ

Vào ngày đó (tức ngày tận thế) sẽ có những gương mặt 

sáng ngời * Luôn vui cười mừng rỡ. A'basa: 38 – 39 

(chương 80). Câu trả lời: Lúc còn sống trên thế gian họ đã 

khóc vì ao ước thiên đàng, đã khóc vì sợ hãi hình phạt của hỏa 

ngục, khi được nhắc đến Allah làm họ khiếp sợ nên cố gắng lo 

tròn bổn phận hành đạo đặt biệt là Salah. Tuy vậy họ vẫn lo 

lắng, như Allah miêu tả về họ: 

ا َقِمَطرِيٗرا ﴿ َٗ ا َعُبو ب َِنا يَِوم  َُٰهِم  ١٠ِِتذا ََنَاُف ِمن رذ ى َِك ٱِِلَِوِم َولَقذ َُٰ ُ ََشذ َذ َُٰهُم ٱَّللذ زََووَى
وٗرا  تَِۡضَ ٗ  ْ َجنذٗة وََحرِيٗرا  ١١َوُُسُ وا َُٰهم َِِما َصََبُ مذِك  ١٢وََجَزى َۡي قِيَها َلَ مُّ

َرآئِِكِۖ ََل يََرِوَ  قِيَها َشِمٗلا َوََل َزِمَهرِيٗرا 
َ
َُها َوُذل َُِِت  ١٣ٱِۡل َُٰ َوَدانَِية  َعَُِيِهِم ِظَل

ِكَواب  ََكتَِت وََوارِيَرا۠ نِ َوُيَطاُف َعَُِيِهم أَِب ١٤ُقُطوُقَها تَِذِِلٗٗل 
َ
ة  َوَ ِن زِضذ  ١٥َية  م 

يٗرا  َِ ُروَها َتِق َذ ة  وَ ا ََكَ  ِمَزاُجَها َزجنَبِيٗل   ١٦وََوارِيَراْ ِمن زِضذ َٗ
ِ
أ ََ َويُِلَقِوَ  قِيَها 
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َُِلبِيٗٗل  ١٧ ََ  َٰ وَ  ِِذَ  ١٨َعِيٗنا قِيَها تَُلَّمذ ُ ََّلذ ِيَمُهِم ۞َوَيُطوُف َعَُِيِهِم وِِلَدَٰٞ  ُّمُّ
َ
ا َرأ

نُثوٗرا بِ  ا  ١٩َحِلِبَمُهِم ُُِؤُُٗؤا مذ ََ ُِٗٗك  يَِت تَعِيٗما َوُم
َ
يَِت َثمذ َرأ

َ
َِيُهِم  ٢٠ِإَوَذا َرأ َُٰ َع

اِٗا َطُهور ا  َُٰهِم َربُُّهِم ََشَ َقى ََ ة  َو اوَِر ِمن زِضذ ََ
َ
ُُّٓواْ َ ٞقۖٞ وَُح تََِبَ َِ ٍس ُخِۡضٞ ِإَو َُ ن َُ ثَِياُب 

ا  ِِ ذ َهََٰذا ٢١ ِشُكور  ِعُيُكم مذ ََ  55 - 11 اإلنسان:﴾ ٢٢ََكَ  لَُكِم َجَزاٗٓء َوََكَ  

“Chúng tôi chỉ sợ một Ngày phải cau mặt nhăn nhó buồn 

thê thảm khi đứng trước Thượng Đế của chúng tôi” * Bởi 

thế, Allah sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của Ngày đó và làm 

cho sáng rỡ và vui sướng * Và vì đã kiên nhẫn chịu đựng 

nên Ngài sẽ ban thưởng cho họ Thiên Đàng và lụa là * Họ 

nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ và không cảm thấy sức 

nóng mặt trời cũng như không giá lạnh * Bóng mát của 

thiên đàng che (những người dân trong đó) ngay sát bên 

trên họ cùng với trái cây từng chùm lủng lẳng gần tầm tay 

hái * Những bình chứa bằng bạc và những chiếc ly cao 

chân bằng thủy tinh được chuyền đi quanh giữa họ * 

Những chiếc bình chứa bằng bạc thì trong như pha lê, họ 

sẽ định mức lượng của chúng * Họ sẽ được cho uống từ 

một cái cốc chứa dung hợp gừng * Trong thiên đàng có một 

ngọn suối được gọi là Salsabil * Trong thiên đàng có những 

trẻ con vĩnh viễn bụ bẵm đi vòng quanh để hầu hạ, khi 

thấy chúng thì cứ ngỡ đó là những hạt trân châu rải rác * 

Khi nhìn thấy thiên đàng, Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nơi 

đó niềm hạnh phúc và một vương quốc vĩ đại *Họ sẽ mặc 

áo lụa mịn màu xanh có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ đeo vòng 

tay bằng bạc, họ được Thượng Đế chiêu đãi bằng loại thức 

uống tinh khiết * Quả thật, đây chính là phần thưởng (vĩ 

đại hơn công sức các ngươi bỏ ra) thưởng các ngươi do việc 
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hành đạo của các ngươi đã được chấp nhận Al-Insaan: 10 - 

22 (chương 76), và Allah phán: 

َۡ ٱُُِمِؤِمُنوَ  ﴿ ِزَُ
َ
َ َِ ِيَن ُهِم ِِف َصَٗلتِِهِم َخَِٰشُعو َ  ١وَ ِيَن  ٢ ٱَّلذ ُهِم َعِن َوٱَّلذ

ُذِغوِ ُمِعرُِضوَ   َٰعُُِوَ   ٣ٱُ وَٰ ِ َف ََ ِيَن ُهِم ُُِزذ ِيَن ُهِم لُِفُروِجِهِم َحَٰفُِظوَ   ٤َوٱَّلذ َوٱَّلذ
يَِمَُٰنُهِم زَإِنذُهِم َغِ ُ َمُُوِمَۡي  ٥

َ
ِو َما َمََُكِت أ

َ
ِزَوَِٰجِهِم َ

َ
َ َٰٓ َقَمِن ٱِبَمََغَٰ  ٦َِِلذ َلَ

ْوَلَٰٓ 
ُ
َِك زَأ َُٰ هِِم َرَُٰعوَ   ٧ئَِك ُهُم ٱِلَعاُدوَ  َوَرآَء َذ َِ َمََٰنَٰمِِهِم وََعِه

َ
ِيَن ُهِم ِۡل  ٨َوٱَّلذ

َٰتِِهِم ُُيَازُِظوَ   َٰ َصََُو ِيَن ُهِم َلَ َٰرِثُوَ   ٩َوٱَّلذ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱِلَو
ُ
ِيَن يَرِثُوَ   ١٠َ ٱَّلذ

وَ    11 - 1المؤمنون:  ﴾ ١١ٱِلفِِرَدِوَس ُهِم قِيَها َخََِّٰلُ

Quả thật, những người có niềm tin Iman chắc chắn sẽ 

thành đạt * Họ là những người dâng lễ Salah một cách 

sùng kính * Họ luôn tránh xa mọi chuyện tầm phào vô 

bổ * Họ luôn tích cực đóng thuế Zakat * Họ là những 

người luôn bảo vệ sự đoan trang và tiết hạnh * Ngoại trừ 

đối với vợ hoặc với những người nô lệ nữ thuộc quyền sở 

hữu của họ thì họ không bị khiển trách (về việc đó) * 

Nhưng nếu ai tìm cách vượt quá mức giới hạn thì là 

những kẻ phạm tội * Họ là những người luôn thực hiện 

đúng lời ủy thác và lời hứa * Và họ là những người luôn 

duy trì việc dâng lễ Salah (tại Masjid) * Họ thật sự được 

thừa kế * Là những người thừa kế tầng Al-Firdaws thiên 

đàng hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào đó sống đời đời. Al-

Muminoon: 1 – 11 (chương 23). 

 

- Phần hai: Về một vài thông tin của những người 

đam mê thiên đàng.  
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Ông Ibnu Mubaarak  ghi trong bộ Al-Zuhd: Người 

hầu của ông Abu Raihaanah  kể về ông: Sau khi ông Abu 

Raihaanah  trở về nhà từ chiến trường vào buổi tối thì ông 

liền ăn vội ít thức ăn thì ông bảo người mang nước đến để ông 

lấy Wudu rồi ông đến Masjid trong nhà – tức nơi mà ông 

thường đứng Salah – mà đứng hành lễ Salah, khi đọc hết 

chương kinh này thì ông bắt đầu chương kinh khác cứ thế cho 

đến khi lời Azaan Fajr réo gọi thì ông lại chuẩn bị quần áo, vợ 

ông mới đến nói trách hờn: “Này Abu Raihaanah, chàng đã trở 

về từ chiến trường mệt mỏi, vậy mà về đến nhà chàng cũng 

không cho thiếp tí thời gian nào cả.” Abu Raihaanah  đáp: 

“Thật xin lỗi nàng, do anh đã không liên tưởng đến nàng chứ 

không anh đã dành thời gian bên cạnh nàng rồi.” Người vợ 

hỏi: “Vậy điều gì mà làm cho chàng bận bịu quên cả thiếp luôn 

vậy ?” Abu Raihaanah  đáp: “Trong lòng anh không ngừng 

nhớ và liên tưởng đến vẽ đẹp tráng lệ, lộng lẫy mà Allah đã 

miêu tả về thiên đàng của Ngài về quần áo, về vật dụng, về sự 

hưởng thụ, về cây cối, về sông ngòi... cho đến khi anh nghe 

được lời Azaan Fajr.”  

Đối với những người ngoan đạo này khi họ nghe đến 

câu Kinh: 

َِٰت  ﴿ تَبُِقواْ ٱِۡلَِيَر َِ  841البقرة:  ﴾زَٱ

Các ngươi hãy thi đua nhau làm việc thiện. Al-Baqarah: 

148 (chương 2) và câu Kinh: 

ۡرِض ﴿
َ
َمآءِ َوٱِۡل َعِرِض ٱُلذ ََ ٍة َعِرُضَها  ب ُِكِم وََجنذ ِن رذ اُِِقٓواْ ََِِلَٰ َمِغفَِرة  م  الحديد:  ﴾ََ

18 
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Các người hãy thi đua nhau đến với sự tha thứ từ bi từ 

Thượng Đế của các người và cầu xin được vào thiên đàng, 

khoảng rộng của nó như khoảng rộng của bầu trời và trái 

đất. Al-Hadeed: 21 (chương 57), họ hiểu được rằng mỗi 

người trong họ cần phải tranh đua hơn nhiều hơn nữa làm sao 

để thắng người khác trong hành đạo. Có lần ông Hasan Al-

Bosri  nói: “Khi anh thấy ai tranh đua với anh bằng cuộc 

sống trần gian thì anh hãy tranh đua với mình về cuộc sống 

ngày sau.” Và ông nói: “Và ai tranh đua với anh trong việc 

hành đạo thì hãy tranh đua với y, còn ai tranh đua với anh về 

cuộc sống trần gian thì hãy bỏ mặc y.” 

Đối với người ngoan đạo việc đứng hành lễ Salah 

Sunnah trong đêm là điều không hề lạ lẫm, trong họ có người 

còn đứng thâu đêm suốt sáng. Được truyền lại chính xác rằng 

có một hiền nhân đã khóc đến sáng chỉ vì câu Kinh: 

ٍة َعِرُض ﴿ ب ُِكِم وََجنذ ِن رذ اُِِقٓواْ ََِِلَٰ َمِغفَِرة  م  ۡرِض ََ
َ
َمآءِ َوٱِۡل َعِرِض ٱُلذ ََ الحديد:  ﴾َها 

18 

Các người hãy thi đua nhau đến với sự tha thứ từ bi từ 

Thượng Đế của các người và cầu xin được vào thiên 

đàng, khoảng rộng của nó như khoảng rộng của bầu trời 

và trái đất. Al-Hadeed: 21 (chương 57) Sáng đến có người 

hỏi ông: “Trong câu Kinh đó Allah chỉ miêu tả về khoảng 

rộng của thiên đàng lớn như trời đất thôi, có gì đâu mà anh 

phải khóc thế ?” Ông đáp: “Này người anh em, khoảng rộng 

đó có lợi ích gì cho tôi nếu như tôi không sở hữu được một vị 

trí để đặt chân.”  

Với những thông tin tráng lệ như thế về thiên đàng 

thì những người đam mê thiên đàng làm sao ngủ cho được, 
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làm sao họ dám nhìn bậy, dám nói bậy, dám có hành động 

bất tuân Allah cho được.  

Ông Quraib nghe được Usaamah  thuật lại lời của 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

َلَ ))
َ
رٌ  أ َن ةَ  فَإِن   لِلحَجن ةِ  ُمَشمِّ بَةِ  َو َبِّ  ِهَ  لََها َخَطرَ  َلَ  اْلح   نُو ٌ  الحَكعح

ح
 َيتََل

ُ
َانَةٌ  َْل  َوَ ْيح

َتُّ  ٌ  َتهح رِدٌ  َوَنَهرٌ  َمِشيدٌ  َوقَصح نَاءُ  َوَزوحَجةٌ  نَِضيَجةٌ  َكِثَيةٌ  َوفَاِكَهةٌ  ُمط  يلَةٌ  َحسح  مَجِ
بًَدا َمَقام   ِف  َكِثَيةٌ  وَُحلٌَل 

َ
ة   ِف  أ َ ة   َحْبح َ   ((بَِهي ة   َسِليَمة   ََعِِلَة   َدا    ِف  َونَْضح

“Chẳng lẽ không ai muốn tham dự cuộc thi đua vào thiên 

đàng hay sao? Xin thề với Chủ Nhân của Ka’bah, quả thật, 

thiên đàng là nơi độc nhất đáp ứng hết mọi ước muốn của 

dân cư trong nó, với ánh sáng chiếu lấp lánh, với các cơn 

gió thoang thoảng không dứt, với các tòa lâu đài to lớn, với 

những con sông chảy bất tận, với trái cây đầy ắp chín 

không dứt, với vợ là trinh nữ đẹp tuyệt vời, với vô số trang 

sức đủ loại cung cấp cho cuộc sống bất tận và hưởng thụ 

đó, với dân cư có gương mặt sáng ngời trong những toà 

nhà cao ngất tráng lệ.” Mọi người đáp: Tất cả chúng tôi đều 

tham gia thi đua, thưa Rasul của Allah. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bảo họ: 

ُ  َشاءَ  إِنح  قُولُوا)) ((الِل   “Các ngươi hãy nói: Inshaa Allah.” Và tất 

cả đã nói theo Inshaa Allah.(1) Thật diễm phúc cho Sahabah, tất 

cả họ đều đã tham gia bằng năng nổ hành đạo nhiều hơn nhiệm 

vụ bắt buộc, bởi họ hiểu được rằng cái giá mà họ phải trả để có 

được thiên đàng là rất đỏi lớn, vì vậy, họ đã dùng hết tài sản và 

bản thân mình hồng mua được vị trí trong thiên đàng của 

Allah, bởi Ngài là Chủ Bán còn họ là khách mua. 

                                                           
(1) Hadith do Ibnu Maajah ghi. 
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Trong những thông tin về những người đam mê thiên 

đàng, đó là trong trận Badr một chiến sĩ tên Haarithah  hi 

sinh – ông vốn là một người ngoan đạo luôn có mặt ở Masjid – 

thì mẹ của ông, bà Um Rabe’  khóc lóc đến gặp Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: “Thưa Rasul của Allah, xin Người hãy báo cho tôi biết về 

Haarithah, hiện nó đang ở đâu? Nếu nó ở thiên đàng thì tôi sẽ 

kiên nhẫn còn nếu nó ở hỏa ngục thì tôi sẽ phải khóc nữa để 

thương xót nó ?” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

م   يَا))
ُ
َصاَب  َحاِ ثَةَ  َوإِن   ِجنَانٌ  َولَِكن َها ِِبَن ة   لَيحَستح  إِن َها ،َحاِ ثَةَ  أ

َ
 الحِفرحَدوحَس  أ

 َ َعح
َ
 ((اْل

“Hỡi mẹ của Haarithah, nó không những được ở một thiên 

đàng mà là được ở nhiều thiên đàng và hiện tại Haarithah 

đang được ở tầng cao nhất trong Firdaws.”(2) Allah phán: 

َُٰت ٱِلفِِرَدِوِس تُُزَل  ﴿ َِحَِٰت ََكتَِت َُُهِم َجنذ َُٰ ْ ٱلصذ ْ وََعِمُُوا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠٧ِِ ذ ٱَّلذ
 801الكهف: 

Chắc chắn đối với những ai tin tưởng (vào Allah) và luôn 

hành đạo thì thiên đàng ở tầng Firdaws chính là nơi ở của 

y. Al-Kahf: 10 (chương 18), và Allah phán: 

يِهِم َربُُّهم بِإِيَمَٰنِِهِمۖٞ ََتِرِي ِمن ََتِمِِهُم ﴿ َِ َِحَِٰت َيِه َُٰ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِمُُواْ ٱلصذ ِِ ذ ٱَّلذ
َِٰت ٱنلذعِيِم  تَِهَُٰر ِِف َجنذ

َ
َلَٰمٞ  دَ  ٩ٱِۡل ََ ُذُهمذ َوََتِيذُمُهِم قِيَها  ِبَحََٰنَك ٱُ َُ َُٰهِم قِيَها   ِعَوى

َِمَۡي َوَءاِخُر َدِعوَ  ِ ٱِلَعَُٰ ِ َرب  َُ َّلِلذ ِ  ٱِۡلَِم
َ
َُٰهِم َ  80 - 9يونس:  ﴾١٠ى

                                                           
(2) Hadith do Al-Bukhari ghi. 
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Chắc chắn những ai hết lòng tin tưởng (Allah) và thi hành 

mọi sắc lệnh được giao phó, họ sẽ được Thượng Đế hướng 

dẫn họ bằng chính niềm tin của họ (dẫn lối đến) nơi mà bên 

dưới có những con sông đang chảy, đó chính là thiên đàng 

vĩnh cửu * (Trong đó) lời kêu gọi làm thỏa mãn lòng họ là 

câu: “Sub ha na kol lo hum ma”(3) và lời chào hỏi lẫn nhau 

là lời chào: “Salam (bình an)” và cuối cùng sau khi đã mãn 

nguyện thì họ nói: “Xin kính dâng lên Allah, Thượng Đế 

của toàn vũ trụ mọi lời ca ngợi và tán dương.” Yunus: 9 - 10 

(chương 10). 

Allah có một đám nô lệ thật lòng thương yêu Ngài nên 

họ được Ngài sủng ái mà chọn là nô lệ cho Ngài, họ là những 

người khi màn đêm bao phủ thì đứng hành lễ Salah Qiyaam 

một mình trong bóng đêm, họ lấy lời tụng niệm táng dương 

Ngài là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất đời, khi ban ngày đến 

thì không bỏ đi sự nhịn chay Sunnah. Nhờ vậy mà họ đã được 

tin mừng, được hưởng thụ, được tập trung tại Hawdh (giếng 

nước) của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, được cư ngụ trong thiên 

đàng vĩnh cữu, được ngắm nhìn sắc diện của Đấng Al-

Rahmaan, được nghe chỉ toàn những lời chào Salam. Đó, con 

đường của họ đó, đâu rồi những người muốn đi vào? Đó là 

hành động của họ, đâu rồi những người muốn tranh đua ? 

 

- Phần ba: Cuộc hẹn nơi thiên đàng vĩnh cữu. 

                                                           
(3) Ý nghĩa: “Vinh quang thay Allah” Người trong thiên đàng khi gặp được 

con chim và họ muốn ăn thì chỉ cần nói câu nói này là họ được mặc 

sức hưởng thụ. (Trích từ Tafseer Ibnu Katheer). 
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Ông Al-Raafe’ bin Abdullah  kể: Một thị dân ở 

Shaam, ông Ibnu Yahya Al-Sanaami  nói với tôi: Tôi sẽ kể 

cho anh nghe về một câu chuyện mà tôi đã tận mắt chứng kiến 

từ đầu đến cuối.  

Ông Al-Raafe’  nói: Vậy, anh hãy kể cho tôi nghe đi, 

hỡi Aba Waleed. 

Ibnu Yahya  kể: Trong một lần chúng tôi đã đi đánh 

trận ở Hi Lạp vào năm 38, đoàn quân chúng tôi đến từ thành 

phố Bosrah (phía nam Irac ngày nay) và bán đảo Arab, cả đoàn 

quân chúng tôi cùng nhau lo mọi việc kể cả cơm nước. Trong 

đoàn quân có một người lính tên là Sa-e’d bin Hadh, ông ta 

luôn nhịn chay ban ngày và đứng hành lễ Sunnah suốt đêm, 

thấy vậy chúng tôi thường khuyên người lính đó hãy nghỉ ngơi 

chút đi thì ông lại từ chối. Với người lính đó lúc nào tôi cũng 

thấy rất cố gắng và nhiệt quyết trong việc hành đạo.  

Vào một ngày nọ, tôi có dịp ngủ cùng với người lính 

đó chung một lều, lúc đó chúng tôi đã chiếm được một chiến 

hào của quân Hi Lạp. Đêm đó, tôi thấy ông Sa-e’d rất năng nổ 

hành đạo, tuy nhiên tôi không tự trách bản thân mình bởi đó là 

thiên ân mà Allah muốn ban cho ai thì ý Ngài, cho đến sáng y 

vẫn đứng đó hành lễ Salah không hề nằm ngủ.  

Thấy vậy tôi nói: Anh hãy giảm bớt cho cơ thể mình 

với, bởi anh phải có bổn phận với bản thân mình nữa như Nabi 

َُفوااِ )) :đã nói ملسو هيلع هللا ىلص ((تُِطيُقونَ  َما الحَعَمِل  ِمنَ  ْكح  “Các ngươi hãy làm 

công việc phù hợp với khả năng của bản thân.”(4)   

                                                           
(4) Hadith do Al-Bukhari ghi. 
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Ông Sa-e’d đáp lại tôi: “Này người anh em, đây chẳng 

qua cũng chỉ là một cơ thể đang có tuổi rồi nó sẽ hết, còn ngày 

tháng cứ mãi trôi, tôi là một con người có thể chết bất cứ lúc 

nào.” Với lời nói đó đã làm cho tôi khóc và tôi đã cầu xin 

Allah che chở tôi và ông ta. Xong tôi nói với ông ta: “Anh hãy 

ngủ một tí đi, bởi anh sẽ không biết được kẻ thù sẽ dùng kế 

sách gì để trả thù.” Nghe lời khuyên của tôi, ông ta đi ngủ dưới 

bóng mát của cái lều, còn những người lính khác thì đã xuất 

trận, còn tôi thì ở lại hậu cần chuẩn bị cơm nước cho đoàn 

quân. Lúc tôi đang bận rộn với công việc thì tôi nghe được 

tiếng nói chuyện phát ra từ phía cái lều, tôi lấy làm ngạc nhiên 

bởi không có ai ở đó ngoài ông Sa-e’d đang nằm ngủ, tôi chợt 

nghĩ chắc có ai đó đến nhưng tôi không nhìn thấy. Tôi liền 

đứng dậy đi đến cái lều thì không thấy một ai cả, còn ông Sa-

e’d vẫn nằm đó ngủ như ông đã nói chuyện và cười lớn. Thế là 

tôi liền nhẹ bước đến sát và lắng nghe lời ông ta nói, chóc lát 

thì ông ta giơ tay định lấy cái gì đó thì phải, rồi ông rút tay lại 

và cười lớn, rồi ông nói: “Vậy tối nay nhé.” Đến đây thì ông 

Sa-e’d giật mình thức dậy dưới bộ dạng lo lắng sợ hãi, thấy 

vậy tôi ôm trầm Sa-e’d vào lòng đến khi lấy lại bình tĩnh thì 

ông lại luôn miệng nói La i la ha il lol loh, Allahu Akbar, 

Alhamdulillah.  

- Thấy lạ tôi hỏi: Có chuyện gì vậy? Quả thật tôi đã 

thấy anh làm và nói lời lẽ rất lạ, anh hãy kể cho tôi nghe những 

gì anh đã nhìn thấy. 

- Ông Sa-e’d nói: Xin lỗi, tôi không thể nói. Nhưng tôi 

cố nhắc về sự gần gủi với nhau suốt thời gian qua giữa hai 

chúng tôi và nói: Hi vọng Allah sẽ cho tôi sự hữu ích với 

những gì anh thấy. Thế là Sa-e’d kể cho tôi nghe những gì ông 

ta thấy trong mộng. Sa-e’d nói: Lúc đang ngủ thì có hai người 
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đàn đến gặp tôi, cả hai đều đẹp với cái đẹp tôi chưa từng thấy 

bao giờ, họ nói: “Xin báo tin mừng cho anh hỡi Sa-e’d, tội lỗi 

của anh đã được xóa, việc làm của anh đã được lưu truyền, 

việc hành đạo của anh đã được ghi nhận, lời cầu xin của anh 

đã được đáp, nay anh được báo cho tin mừng ngay lúc anh hãy 

còn sống. Xin mời anh đi theo chúng tôi đến nơi hưởng thụ mà 

Allah đã chuẩn bị sẵn dành cho anh.” Thế là tôi theo hai người 

đàn ông đó đến một nơi có tòa lâu đài, có cây cối, có trẻ em, có 

sông ngòi, họ đưa tôi vào bên trong tòa lâu đài đó, vào tận bên 

trong căn phòng có ánh sáng của những viên ngọc trai phản 

chiếu, có một tiên nữ Hurul E’n đang ngồi trên giường, nàng ta 

nói với tôi: “Thiếp đã chờ chàng đến xót cả ruột luôn rồi nè.”  

- Thấy lạ tôi hỏi: “Tôi đang ở đâu đây ?”  

- Hurul E’n đáp: “Chàng đang ở trong thiên đàng vĩnh 

cữu.” 

- Sa-e’d hỏi: “Vậy nàng là ai ?” 

- Hurul E’n đáp: “Thiếp là vợ của chàng trong cuộc 

sống bất tử này.” Nghe vậy tôi liền giơ tay đến nàng thì nàng 

cản tay tôi mà nói: “Ngày hôm nay vẫn chưa được, vì chàng 

còn phải trở về với trần gian.” 

- Sa-e’d nói: “Ta không muốn trở về trần gian nữa.”  

- Hurul E’n: “Không, nhất định chàng phải trở về. 

Chàng phải ở đó thêm ba ngày nữa, đến ngày thứ ba thiếp sẽ 

cùng chàng xả chay tại đây.” 

- Sa-e’d nài nỉ: “Không, ta muốn ngay đêm nay.” 

- Hurul E’n đáp: “Không thể, đó là định mệnh đã được 

an bày.” Thế là nàng đứng dậy và tôi đứng dậy theo, lúc đó thì 
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tôi cũng giật mình thức dậy. Nhưng tôi xin thề với Allah rằng 

anh không được kể chuyện này với bất cứ một ai trong suốt 

thời gian tôi còn sống. Ông Raafe’ đáp: “Tôi xin hứa với anh, 

tôi tin rằng Allah đã vén màn bí mật cho anh thấy phần thưởng 

về việc hành đạo của anh rồi đó.” 

Nói chuyện xong thì Sa-e’d liền đứng dậy đi tắm và 

sức dầu thơm, rồi mặc áo giáp và cầm vũ khí mà tiến ra chiến 

trường trong lúc vẫn đang nhịn chay. Sa-e’d đã chiến đấu 

không mệt mỏi cho đến màn đêm bao trùm thì ông ta cùng 

đoàn quân quay về trại, những người lính trở về cùng kể với 

tôi: “Này Aba Waleed, chúng tôi đã thấy điều kỳ lạ từ người 

đàn ông này là cứ mỗi lần ông ta bị bao kín trong vòng vây 

địch nhưng rồi ông ta vẫn được bình an.” Nghe xong tôi tự 

nhủ: “Nếu như mọi người biết được chuyện của ông ta chắc là 

các người sẽ cười rất ít và sẽ phải khóc rất nhiều.” 

Sau khi trở về từ chiến trường thì Sa-e’d xả chay với ít 

thức ăn có sẵn, rồi ông tiếp tục đứng hành lễ Salah suốt đêm. 

Sáng đến thì Sa-e’d vẫn làm giống như ngày hôm qua, cho đến 

chạng vạng thì ông cùng đoàn quân lại quay về trại, mọi người 

lại kể tôi nghe điều kỳ diệu từ ông Sa-e’d giống như ngày hôm 

qua họ kể. Cho đến ngày thứ ba thì tôi đi theo ông ta và tự hứa 

với lòng: “Ngày hôm nay nhất quyết mình phải theo dõi mọi lời 

nói và hành động của ông ta.” Khi vào chiến trường là Sa-e’d 

rất anh dũng giết giặc đến hăng say không tí sợ hãi, còn tôi thì 

luôn sát cạnh để theo dõi ông ta. Đến khi chiều xuống và mặt 

trời gần lặn thì Sa-e’d bị mũi tên của địch bắn trúng vào cổ mà 

té xuống đất thì tôi liền hô gọi mọi người đến khiên ông ta trở 

về, tôi nói với Sa-e’d: “Xin chúc mừng cho anh đêm nay được 

xả chay ở nơi đã hẹn, ôi giá như tôi làm giống như anh để 

được chiến thắng vinh quang vĩ đại này.” Ông Sa-e’d gật gật 
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đầu và nháy mắt với tôi mà nói: “Xin anh hãy giấu kín chuyện 

của tôi, xin hãy giấu kín chuyện của tôi.” Rồi ông nói tiếp: 

“Xin tạ ơn Allah đã uy tín trong lời giao ước của Ngài.” Tôi 

xin thề là Sa-e’d không còn nói thêm bất cứ lời nào khác nữa, 

và Sa-e’d đã trút hơi thở cuối cùng. 

ََ َرب ِِهِم يُِرزَوُوَ  ﴿ ِحَيآٌء ِعن
َ
َۢا  َِِل َ َٰتَ ِمَو

َ
َ ِ بِيِل ٱَّللذ ََ ِيَن وُمُُِواْ ِِف   ١٦٩َوََل ََتَِلََبذ ٱَّلذ

ُ ِمن  َُٰهُم ٱَّللذ ٓ َءاتَى ِِن زَرِِحَۡي َِِما ْ ِِِهم م  َُِحُقوا ِيَن َُِم يَ وَ  ِِٱَّلذ زَِضُِهِۦ َويَِلَمِبِِشُ
َلذ َخِوٌف َعَُِيِهِم َوََل ُهِم َُيَِزتُوَ  

َ
ُِفِِهِم أ وَ  ِِنِِعَمة   ١٧٠َخ َِن ٱ ۞يَِلَمِبِِشُ ِ م  َّللذ
 ذ ٱ َوزَِضل  

َ
ِجَر ٱُُِمِؤِمنَِۡي َوَ

َ
َ ُِ َ ََل يُِضي  818 - 869آل عمران:  ﴾١٧١َّللذ

Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì chính nghĩa của 

Allah đã chết, mà thật ra họ vẫn sống ở nơi Thượng Đế 

của họ và được cung dưỡng đầy đủ * Họ vui hưởng thiên 

lộc mà Allah đã ban cấp. Họ báo tin vui cho những ai còn 

ở lại sau chưa nhập đoàn chung với họ rằng những người 

tử đạo sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền * Họ báo 

tin mừng về hồng phúc và thiên ân từ Allah và chắc rằng 

Allah không hề làm mất phần thưởng dành cho nhóm 

người có đức tin. Ali I’mraan: 169 - 171 (chương 3).  

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

َن ِة اْلَن َة إِ )) ُل اْلح هح
َ
نح  لَُكمح  إِن   :ُمنَاد   ُينَاِدىَذا َدَخَل أ

َ
وا أ َقُموا فََلَ  تَِصحُّ بًَدا تَسح

َ
 أ

نح  لَُكمح  َوإِن  
َ
بًَدا َتُموتُوا فََلَ  ََتحيَوحا أ

َ
نح  لَُكمح  َوإِن   أ

َ
َرُموا فََلَ  تَِشبُّوا أ بًَدا َتهح

َ
 َوإِن   أ

  لَُكمح 
َ
حتَئُِسوا فََلَ  َتنحَعُموا نح أ بًَدا تَب

َ
   ((أ

“Sau khi dân cư của thiên đàng vào hết thiên đàng thì có 

một lời phán bảo: “Tất cả mọi người sẽ luôn khỏe mạnh 
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không bao giờ bệnh; tất cả sẽ sống mãi không bao giờ 

chết; tất cả sẽ trẻ mãi không bao giờ già và tất cả sẽ được 

hưởng thụ mãi không bao giờ chấm dứt.”” Đây cũng là ý 

nghĩa của câu Kinh: 

نُمِم َتِعَمُُو َ ﴿ َُ ورِِثُمُموَها َِِما 
ُ
ُُِكُم ٱِۡلَنذُة َ ِ   ت

َ
 43األعراف: ﴾  َوتُوُدٓواْ َ

Và (lúc đó) có tiếng hô lớn: “Đấy là thiên đàng của các 

ngươi, các ngươi hãy thừa hưởng nó bởi những điều 

ngoan đạo mà các ngươi đã làm.” Al-A'raaf: 43 (chương 

7).(5)  

 

- Phần bốn: Công sức bỏ ra ít nhưng thành quả thì 

vĩ đại. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ن   لَوح ))
َ
ةً  أ

َ
َرأ ِل  نَِساءِ  ِمنح  امح هح

َ
َن ةِ  أ لََعتح  اْلح  حِض، إََِل  اط 

َ
  اْل

َ
 بَيحنَُهَما، َما تح َضاءَ َْل

 
َ
َِما َ  َيعحِن  - َوَِلَِصيُفَها ِ ْيًا، بَيحنَُهَما َما تح َولََمَل ٌ  - اْلح نحيَا ِمنَ  َخيح  ((ِفيَها َوَما ادلُّ

“Giá như một phụ nữ trong số phụ nữ của thiên đàng xuất 

hiện ở trần gian là cả khoảng rộng của trời đất được soi 

sáng bởi ánh sáng của nàng và được thơm ngát bởi mùi 

hương của nàng và chỉ cần khăn đội của nàng ta là tốt đẹp 

hơn cả trần gian lẫn mọi thứ tồn tại trong nó.”(6) Allahu 

Akbar chỉ cần cái khăn đội của nàng trinh nữ là đã tốt hơn cả 

                                                           
(5) Hadith do Muslim ghi. 
(6) Hadith do Al-Bukhari ghi. 
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trần gian lẫn mọi thứ có trong nó thì người đội khăn đó sẽ như 

thế nào và Chủ Nhân đã tạo ra chiếc khăn đó giàu có ra sao!!! 

Imam Muslim ghi lại từ ông Abu Hurairah  kể:  

َ  ِِف  ن  إِ )) َ  اُل قَ يُ  اءُ  َ وح حَ  ةِ ن  اْلح َ وح حَ  َش مَ  تح شَ مَ  اذَ إِ  اءُ نَ يح عَ الح  اهَ ل   نَ وح عُ بح سَ  اهَ ل
َ
 ف  لح أ

َ  نح عَ وَ  اهَ نِ يح مِ يَ  نح عَ  ة  فَ يح ِص وَ  ِ ذَ كَ  اهَ ا ِ سَ ي   :ُل وح قُ تَ  ِهَ وَ  َك ل
َ
ح بِ  نَ وح رُ مِ الح  نَ يح أ  ِف وح رُ عح مَ ال

ح  ِن عَ  نَ وح اهَ اِل  وَ   ((رِ كَ نح مُ ال

“Quả thật trong thiên đàng có nàng trinh nữ được gọi là 

A’ina, cứ mỗi khi nàng đi thì ở mỗi bên phải và trái có 

đến bảy mươi ngàn người hầu đi theo, nàng gọi: “Đâu rồi 

các chàng ra lệnh mọi người làm thiện và cấm mọi người 

làm tội lỗi ?””(7) Đây là tin mừng cho những ai đã bỏ công 

vì tôn giáo. 

Còn chị em phụ nữ Muslim đừng vì Hadith này mà 

buồn bã, chị em hãy biết rằng tuy trinh nữ của thiên đàng 

đẹp lộng lẫy như thế nhưng vẫn không sao sánh được sắc 

đẹp của chị em phụ nữ được vào thiên đàng, do chị em đã 

hành lễ Salah và nhịn chay, với tất cả sắc đẹp của trinh nữ 

thiên đàng có được mà chị em đã nghe thì ở chị em sắc đẹp 

đó sẽ sắc sảo hơn, tuyệt vời hơn, quyến rủ hơn. Có lần ông 

A’to Al-Sulami  nói với ông Maalik bin Dinaar : “Này 

hỡi Abu Yahya, ông hãy kể cho chúng tôi nghe về thiên 

đàng.” Ông Maalik  nói:  

                                                           
(7) Tham khảo trong U’mdah Al-Qaari phân tích bộ Soheeh Al-Bukhari 

(21/194). 
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َ  ِِف  ن  يَا َعَطاَء إِ ))   اهَ بَ  اِه بَ تَ يَ  ا َ وح حَ  ةِ ن  اْلح
َ
َ  ُل هح أ ـحُ  نح ِمـ ةِ ن  اْلح   ََل وح لَـ اهَ نِ سح

َ
 اللَ  ن  أ

  ََعَ  َب تَ كَ 
َ
َ  ِل هح أ   ةِ ن  اْلح

َ
َ  اوح تُ وح مُ يَ  ََل  نح أ  ((اهَ نِ سح حُ  نح مِ  مح هِ رِ آخِ  نح عَ  اوح اتُ مَ ل

“Này A’to, trong thiên đàng có những nàng trinh nữ được 

dân cư thiên đàng khoe với nhau về sắc đẹp của các nàng, 

giá như Allah đã không ấn định dân cư thiên đàng sống bất 

tử là tất cả họ đã chết không còn ai sống được do sắc đẹp 

của trinh nữ.” Nghe được lời này làm ông A’to buồn bã đến 

bốn mươi năm.(8)   

Ông Yazeed bin Raqqaashi  nói: “Tôi nghe được 

thông tin là trong thiên đàng có một nguồn ánh sáng chiếu 

khắp mọi nơi trong thiên đàng.” Mọi người hỏi ông: “Đó là 

ánh sáng gì ?” ông đáp: “Là ánh sáng của trinh nữ đang 

khoe sắc với chồng nàng.” Ông Yazeed  nói: “Lúc đó có 

một người đàn ông ngồi ở góc Masjid đã té ngửa mà thở hắt 

vài tiếng nặng nề rồi tắt thở.”   

Tuy với bao hưởng thụ vô giới hạn ở thiên đàng mà 

dân cư thiên đàng đã hưởng vẫn chưa làm Allah hài lòng nên 

Ngài ban cho thêm cho họ, đó là được ngắm nhìn sắc diện 

của Ngài, được thỏa chí nhìn gương mặt hồng phúc của 

Ngài, còn Allah sẽ hiện rõ trước mặt họ giống như mặt trời 

của ban ngày và mặt trăng của đêm trăng rằm trên bầu trời 

không mây như được ghi chép trong các bộ Al-Soheeh, 

trong các bộ Al-Sunan và trong các bộ Al-Musnad, từ ông 

Jareer , ông Suhaib , ông Anas , ông Abu Hurairah , 

ông Abu Musa  và ông Abu Sa-e’d , họ đồng nói:  

                                                           
(8) Trích từ sách Hulliyah Al-Awliyah số (6/221). 
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 فَ ))
َ
ح  يادِ نَ يُ  ماً وح يَ  عح مِ تَ سح أ   ايَ : يادِ نَ مُ ال

َ
َ  َل هح أ َ  اََل عَ تَ  مح كُ ب   َ  ن  إِ  ةِ ن  اْلح  اي  حَ فَ  مح كُ رَ يح َتِ سح ي

ُ وح قُ يَ فَ  ،هِ تِ ا َ يَ زِ  ََعَ   اِب جَ اِل  بِ  اذَ إِ فَ  نَ يح  ِ ادِ بَ مُ  ةِ ا َ يَ الزِّ  ََل إِ  نَ وح ُض هَ نح يَ وَ  ةً اعَ َط وَ  عاً مح سَ : نَ وح ل
  دح قَ 

ُ
َ  تح د  عِ أ ِ مُ  اهَ  ِ وح هُ ُظ  ََعَ  نَ وح وُ تَ سح يَ فَ  مح هُ ل َ عِ سح   اذَ إِ  ّت  حَ  يح

َ
ح  ََل إِ  اوح تَ أ   يادِ وَ ال

َ  حُ يَ فح اْلح
 ِ َ  َل عِ جُ  ياَل    مح هُ نح مِ  اِع ادل    ح ادِ غَ يُ  مح لَ فَ  اكَ نَ هُ  اوح عُ مُجِ وَ  داً عِ وح مَ  مح هُ ل

َ
 ((داً حَ أ

“Hãy lắng nghe vào một ngày có người réo gọi: Hỡi dân cư 

thiên đàng, quả thật, Thượng Đế của các ngươi – Đấng Tối 

Cao – mời các ngươi đến thăm viếng Ngài, các ngươi hãy 

chuẩn cho cuộc thăm viếng đó. Mọi người đáp: Xin nghe và 

tuân lệnh. Lập tức dân cư thiên đàng lật đật đứng dậy chuẩn bị 

nhanh nhẹn đi trình diện, khi mọi người tập trung đến thung 

lũng bao la rộng lớn vô cùng và tất cả dân cư thiên đàng đều 

tập trung đầy đủ không ai vắng mặt.” 
(( 

َ
َ  تح بَ ِص نُ  م  ثُ  اكَ نَ هُ  َب ِص نُ فَ  هِ يِّ سِ رح كُ بِ  اََل عَ تَ وَ  كَ ا َ بَ تَ  بُّ الر   رَ مَ أ  ،   وح نُ  نح مِ  رٌ ابِ نَ مَ  مح هُ ل

ُ  نح مِ  رٌ ابِ نَ مَ وَ  ُ ؤح ل  َس لَ جَ وَ  ة  ض  فِ  نح مِ  رٌ ابِ نَ مَ وَ  ،ب  هَ ذَ  نَ مِ  رٌ ابِ نَ مَ وَ  ،د  جَ رَ بح زَ  نح مِ  رٌ ابِ نَ مَ وَ  ،ؤ  ل
 
َ
  مح اهُ اشَ حَ وَ  مح اهُ نَ دح أ

َ
  َس لَ جَ  ،ِن دَ  مح هِ يح فِ  نَ وح كُ يَ  نح أ

َ
ح  انِ بَ ثح كُ  ََعَ  مح اهُ نَ دح أ  امَ  ِك سح مِ ال

  نَ وح رَ يَ 
َ
  نح أ

َ
  اذَ إِ  ّت  حَ  ،اايَ َط عَ الح  ِِف  مح هُ قَ وح فَ  اِسِّ رَ كَ الح  اَب حَ صح أ

َ
ِ َمَ  مح هِ بِ  تح ر  قَ تَ سح أ  ،مح هُ سُ ال

 وَ 
َ
  مح هِ بِ  تح ن  ئَ مَ طح أ

َ
 ((مح هُ نُ اكِ مَ أ

“Thượng Đế - Đấng Hồng Phúc & Tối Cao – bảo mang ngai 

vương của Ngài đến và tất cả mỗi người đều đã được chuẩn bị 

sẵn cho chổ ngồi trên bệ cao được làm bằng ánh sáng, bằng 

ngọc trai, bằng cẩm thạch, bằng vàng, bằng bạc, người có địa 

vị thấp nhất trong họ được ngồi trên đồi cát thơm mùi xạ 

hương họ nhìn thấy các dân cư khác được hậu đãi hơn mình ở 
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bên trên, đến khi tất cả mỗi người đều được ngồi đúng vào vị 

trí và đã đềm tĩnh.” 
َل  يَا: ُمنَاد   نَاَدى)) هح

َ
َن ِة، أ ِ  ِعنحدَ  لَُكمح  إِن   اْلح نح  يُِريدُ  َموحِعًدا الِل 

َ
 ُينحِجَزُكُموُه، أ

لَمح  ُهَو؟ َوَما: َفيَُقولُونَ 
َ
لح  وُُجوَهنَا، يُبَيِّضح  أ خِ يُ وَ  َمَواِزينَنَا، َوُيثَقِّ َن َة، لَنَادح  اْلح

ِ ذَ كَ  مح هُ  امَ نَ يح بَ فَ  اِل اِ ، ِن عَ  انَ حَ زِ حح زَ َويُ  َ  عَ َط سَ  ذح إِ  َك ل  ،  ٌ وح نُ  مح هُ ل
َ
َ أ َ  تح قَ شح َ  مُ هُ ل ، ةَ ن  اْلح

َ  اذَ إِ فَ  فََرَفُعوا ُ ُؤوحَسُهمح    تح سَ د  قَ تَ وَ  ،ُلُ ََل جَ  َل  جَ  ا ُ ب  اْلح
َ
  دح قَ  ،هُ ائُ مَ سح أ

َ
َ أ  نح مِ  مح هِ يح لَ عَ  َق شح

  ((مح هِ قِ وح فَ 
“Có lời gọi: Hỡi dân cư của thiên đàng, Allah đã có một giao 

ước với các ngươi, nay Ngài muốn thực hiện nó. Mọi người 

đồng loại hỏi: Đó là điều ước gì ? Chẳng phải Ngài đã tô sáng 

gương mặt của chúng tôi, đã gia tăng bàn cân công đức cho 

chúng tôi, đã cho chúng tôi vào thiên đàng, đã cứu vớt chúng 

tôi khỏi hỏa ngục rồi hay sao! Bổng lúc đó có một nguồn sáng 

ở trên đầu họ xuất hiện bao trùm lấy thiên đàng, mọi người 

liền ngẩn đầu lên xem thì Đấng Vương Quyền – Hùng Mạnh 

Vinh Quang, với các Đại Danh trong sáng – hiện ra bên trên 

họ được bao quanh bởi ánh sáng.” 
  ايَ : اَل قَ وَ ))

َ
َ  َل هح أ  بِ  ةَ ي  حِ ال   هِ ذِ هَ  دُّ رُ تَ  ََل فَ  مح كُ يح لَ عَ  مٌ ََل سَ  ةن  اْلح

َ
ِ وح قَ  نح مِ  ن  سَ حح أ  :مح هِ ل

  امهلل
َ
َ  اذَ  ايَ  َت كح ا َ بَ تَ  مُ ََل الس   َك نح مِ وَ  مُ ََل الس   َت نح أ ِ وَ  لِ ََل اْلح َ  ّل  جَ تَ يَ فَ  امِ رَ كح الح  مح هُ ل

  ((مح هِ َِلح إِ  ُك حِ ضح يَ  اََل عَ تَ وَ  كَ ا َ بَ تَ  ُب الر  
“Ngài gọi: Hỡi dân cư của thiên đàng, Salam A’laikum (cầu 

xin bình an cho các ngươi). Dân cư thiên đàng dùng lời lẽ tốt 

đẹp nhất mà đáp lại, họ nói: Lạy Allah, chính Ngài là Đấng 

Bình An, sự bình an là đến từ Ngài, Đấng Hồng Phúc, hỡi 
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Đấng Hiển Vinh và Độ Lượng. Thế là Thượng Đế của họ - 

Đấng Hồng Phúc & Tối Cao – cười với họ.” 
  ايَ : ُل وح قُ يَ وَ ))

َ
َ  َل هح أ   نُ وح كُ يَ وَ  ةِ ن  اْلح

َ
َ  امَ  َل و  أ  : اََل عَ تَ  هُ نح مِ  نَ وح عُ مِ سح ي

َ
ِ  يادِ بَ عِ  نَ يح أ  نَ يح اَل 

 
َ
َ وَ  ِب يح غَ الح بِ  ِن وح اعُ َط أ ح  مُ وح يَ  اذَ هَ  ؟ ِن وح رَ يَ  مح ل ح  مُ وح يَ  اذَ هَ فَ  ِن وح لُ سَ  دِ يح زِ مَ ال  .دِ يح زِ مَ ال
 : ة  دَ احِ وَ  ة  مَ َْكِ  ََعَ  نَ وح عُ مِ تَ جح يَ فَ 

َ
 فَ  انَ يح ِض  َ  دح قَ  نح أ

َ
  ((ان  عَ  اَض  ح أ

“Ngài gọi: Hỡi dân cư của thiên đàng, với lời đầu tiên thị dân 

nơi đó nghe được là: Đâu rồi đám nô lệ của TA, những người 

tuân lệnh TA bằng điều vô hình trong khi vẫn chưa thấy mặt 

TA? Hôm nay là ngày được ban thêm, các ngươi hãy yêu cầu 

đi, chính hôm nay là ngày được gia tăng thêm. Tất cả dân cư 

đồng loạt đáp: Quả thật, bầy tôi đều đã thỏa mãn, xin Ngài 

hãy hài lòng về đám bầy tôi.” 
َ : ُل وح قُ يَ فَ )) َ  وح ل   مح ل

َ
َ  مح كُ نح عَ  اَض  ح أ   مح ل

ُ
ح  مُ وح يَ  اذَ هَ فَ  وِن لُ سَ  ،ِت ن  جَ  مح كُ نُ كِ سح أ  .دُ يح زِ مَ ال

 : ة  دَ احِ وَ  ة  مَ َْكِ  ََعَ  نَ وح عُ مِ تَ جح يَ فَ 
َ
  انَ ب   َ  نح أ

َ
َ  ُف شُ كح يَ فَ  ،هِ َِلح إِ  رُ ُظ نح نَ  َك هَ جح وَ  انَ  ِ أ  بُّ الر   مح هُ ل

ُ  ُلُ ََل جَ  َل  جَ  َ  ّل  جَ تَ يَ وَ  َب جَ اْلح َ  امَ  هِ  ِ وح نُ  نح مِ  مح اهُ شَ غح يَ فَ  مح هُ ل   مح ل
َ
  َض قَ  دح قَ  اََل عَ تَ  هُ ن  أ

َ
 نح أ

  ((واقُ َتَ َْلح  واقُ َتِ َْيح  ََل 
“Ngài đáp: Giá như TA không hài lòng về các ngươi là TA đã 

không cho các ngươi cư trú trong thiên đàng của TA rồi, các 

ngươi hãy yêu cầu đi, chính hôm nay là ngày được gia tăng 

thêm. Mọi người đồng loạt đáp: Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

xin hãy cho bầy tôi được ngắm nhìn gương mặt của Ngài. 

Thượng Đế họ - Đấng Hiển Vinh - liền vén bức màn ánh sáng 

mà xuất hiện cho họ xem, giá như Allah đã không ấn định mọi 

người không bị ánh sáng đó thiêu rụi là tất cả họ đã bị ánh 

sáng đó thiêu họ cháy rụi.” 
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ِ ذَ  ِِف  َق بح يَ  ََل فَ )) ح  َك ل   ِس لِ جح مَ ال
َ
 هُ رَ اَظ نَ وَ  ةً اَضَ حُمَ  اََل عَ تَ  اللُ  هُ اِضَ حَ  َل  إِ  داً حَ أ

  ّت  حَ  ،ةً رَ اَظ نَ مُ 
َ
  نُ ََل فُ  ايَ : َلُ  ُل وح قُ يَ  هُ ن  أ

َ
 ِض عح بَ بِ  هُ رُ كِّ ذَ يُ  اذَ كَ وَ  اذَ كَ  َت لح عَ فَ  ماً وح يَ  رُ كُ ذح تَ أ

  ّبِّ  َ  ايَ : ُل وح قُ يَ فَ  ،ايَ نح ادلُّ  ِِف  هِ اتِ  َ دَ غَ 
َ
َ أ َ : ُل وح قُ يَ فَ  ؟ ِل  رح فِ غح تَ  مح ل َ  وح ل   مح ل

َ
َ  رح فِ غح أ َ  َك ل  َت غح لَ بَ  امَ ل

ِ مَ    ((هِ ذِ هَ  َك َلَ ْنح
“Rồi Allah lần lượt nói chuyện với từng người một, không sót 

một ai trong thị dân thiên đàng, đến khi Allah gọi: Này người 

kia, ngươi còn nhớ vào ngày đó ngươi đã làm như vậy, như 

vậy... bắt đầu Allah kể về tội lỗi của y ở trần gian. Y thưa, lạy 

Thượng Đế của bề tôi, chẳng lẽ Ngài vẫn chưa tha thứ cho bề 

tôi hay sao? Ngài đáp: Giá như TA đã chưa tha thứ cho ngươi 

thì làm sao ngươi đạt được địa vị hiện tại như thế này.” 
  ةَ ََل   ايَ فَ ))

َ  تِ بِ  اِع مَ سح اْلح
ح  َك لح   ةَ ََل   ايَ وَ . ةِ اَضَ حَ مُ ال

َ  تِ بِ  ا ِ َظ نح اْلح
ح  َك لح  ةَ َر  قُ  ايَ وَ . ةِ رَ اَظ نَ مُ ال

  نِ وح يُ عُ 
َ َ عِ اجِ الر   ةَ ل  ذُ  ايَ وَ . ةِ رَ خِ الح  ا ِ ادل   ِِف  ا ِ رَ بح اْلح َ  ةِ قَ فح الص  بِ  يح  ((.ةِ اِسَ اْلح

“Ôi thật diễm phúc cho những ai đã nghe được lời trò chuyện 

đó, diễm phúc cho những ai có mặt trong cuộc tao ngộ đó, 

diễm phúc cho những con mắt ngắm đã được ngắm nhìn lạc 

thú trong ngày vĩ đại đó, Allah phán: 

 12 - 11: القيامة﴾ ٢٣ََِِلَٰ َرب َِها تَاِظَر ٞ  ٢٢وُُجوهٞ يَِوَمئِذ  تذاِِضَ ٌ ﴿

Ngày hôm đó, sẽ có những gương mặt sáng ngời * Nhìn 

ngắm Thượng Đế của họ trong niềm vui sướng. Al-

Qiyaamah: 22 – 23 (chương 75).” 

Ông Yazeed Al-Qaraashi  nói với Habeeb Al-A’jmi 

: “Tôi không biết được điều gì làm cho người sùng đạo yêu 

thích, vui vẻ, hạnh phúc hơn việc họ được ngắm nhìn sắc diện 
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của Đấng Vương Quyền.” Nghe xong lời đó làm ông Habeeb té 

ngất xỉu. 

Tôi có một lời khuyên cho mọi người là để được như 

vậy thì cần phải phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa. Lạy Allah, 

van xin Ngài đừng cấm bầy tôi việc được ngắm nhìn sắc diện 

của Ngài, cũng đừng xóa đi niềm đam mê trong lòng bề tôi 

được trình diện Ngài, cũng đừng cho bầy tôi gặp phải bất cứ 

thử thách nào nữa ở trần gian, trong cõi mộ và cả ngày sau. 

Imam Muslim ghi lại từ Abu Sa-e’d  dẫn lời Rasul 

 :ملسو هيلع هللا ىلص
َل  إِن  )) هح

َ
َن ةِ  أ َل  َِلََتَاَءوحنَ  اْلح هح

َ
قِِهمح  الحُغَرَف  أ  ادلُّ ِّى   الحَكوحَكَب  َتَتَاَءوحنَ  َكَما ِمنح فَوح

َماءِ  ِف     ((الس 
“Quả thật, thị dân thiên đàng nhìn thấy được những dân 

cư của những căn phòng ở bên trên mình giống như các 

ngươi nhìn thấy được các vì sao đang lấp lánh trên trời.” 

Mọi người nói: Thưa Rasul của Allah, đó là địa vị của giới 

Nabi mà không ai có thể đạt được phải không ? Người đáp:  

ِى ،بََّل )) ىِس  َواَل  ِ  آَمنُوا  َِجاٌل  بِيَِدهِ  َنفح قُوا بِالِل  حُمرحسَ  وََصد   ((ِليَ ال

“Không phải thế đâu, Ta xin thề trước Đấng nắm lấy linh 

hồn Ta trong tay Ngài, đó là những người đã tin tưởng 

Allah và thật lòng với sứ mạng của giới Rasul.” Alalh phán: 

ِن زَِووَِها ُغَرٞف مذ ﴿ َقِواْ َربذُهِم َُُهِم ُغَرٞف م  ِيَن ٱتذ  ََتِرِي ِمن ََتِمَِها َلَِٰكِن ٱَّلذ
ِبنِيذةٞ

ُ ٱُِِميَعاَد  ِ ََل ُُيُُِِف ٱَّللذ ََ ٱَّللذ ۖٞ وَِع تَِهَُٰر
َ
 10الزمر: ﴾ ٢٠ٱِۡل
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Nhưng đối với ai hết lòng kính sợ Thượng Đế họ thì sẽ 

được cư ngụ trong những căn phòng chất chồng lên 

những căn phòng khác mà bên dưới có các con sông 

chảy. Đó là lời giao ước mà Allah đã hứa, chắc chắn rằng 

Allah sẽ không thất hứa. Al-Zumar: 20 (chương 39) 

 

- Phần năm: Con đường hướng đến thiên đàng. 

Ông Abdullah bin Salam  kể: Lúc Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đến 

Madinah thì mọi người kéo nhau đến gặp Người và tôi trong số 

họ, lần đầu tiên gặp Người tôi đã khẳng định rằng đây quả 

không phải là người nói dối, người lường gạt thiên hạ và lời 

đầu tiên tôi nghe được từ Người là: 

َها)) يُّ
َ
فحُشوا ،اِل اُس  أ

َ
ََلمَ  أ ِعُموا الس  طح

َ
َعامَ  َوأ  ِنيَامٌ  اُس َواِل   بِالل يحِل  وََصلُّوا الط 

ُخلُونَ  َن ةَ  تَدح    ((بَِسََلم   اْلح
“Này hỡi mọi người, hãy phổ biến lời Salam(9), xuất thức 

ăn(10) và hành lễ Salah (Sunnah) trong đêm lúc mọi người 

say ngủ sẽ được vào thiên đàng bằng sự bình an.”(11)   

Ông Mu-a'z bin Jabal  kể, tôi nói: Thưa Rasul của 

Allah! Hãy báo cho tôi biết việc làm nào (khi làm nó) tôi sẽ 

được vào thiên đàng và kéo tôi ra xa khỏi hỏa ngục. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

đáp:  

                                                           
(9) Nghĩa là luôn là người bắt đầu chào Salam với mọi người dù đó là người 

Muslim quên biết hay là người Muslim xa lạ. 

(10) Nghĩa là nuôi ăn người nghèo, trẻ mồ côi. 
(11) Hadith do Al-Tirmizhi và Ibnu Maajah ghi. 
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هُ )) َ لحَت َعنح َعِظيم  َوإِن ُه لَيَِسٌي ََعَ َمنح يَس 
َ
ِكُ  :َعلَيحهِ اللُ لََقدح َسأ  َتعحبُُد اللَ َوََل تَُشح

ََلةَ  ،بِِه َشيحئًا تُوَبةَ  َوتُِقيُم الص  حَمكح ََكةَ  ،ال حَمفحُروَضةَ  َوتُؤحِِت الز  َوََتُجُّ  ،َوتَُصومُ َ َمَضانَ  ،ال
َيحَت   ((اْلح

“Anh đã hỏi đến điều rất vĩ đại, tuy đó là điều vĩ đại nhưng 

rất dễ dàng đối với ai được Allah ban cho sự dễ dàng đó: 

Là anh tôn thờ Allah và chớ phạm tội Shirk với Ngài, dâng 

lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Ramadan 

và hành hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah.” Người nói tiếp:  

(( ِ َيح بحَواِب اْلح
َ
ُدلَُّك ََعَ أ

َ
ََل أ

َ
ُم ُجن ةٌ  :أ وح َ  ،الص  ِفُئ اْلح َدقَُة ُتطح ِفُئ  ِطيئَةَ َوالص  َكَما ُيطح

حَماُء اِل اَ ،  ((وََصََلةُ الر ُجِل ِِف َجوحِف الل يحِل  ال

“Để Ta chỉ anh những ngưỡng cửa tốt đẹp khác: Nhịn chay 

là vách chắn, sự bố thí sẽ xóa đi tội lỗi giống như nước dập 

tắt lửa vậy và đứng dâng lễ Salah vào lúc khuya.” Rồi 

Người đọc:  

ُعوَ  َربذُهِم َخِوزٗ ﴿ َِ ِِ يَ وا َرزَِووَنَُٰهِم ا َوَطَمٗعوَتَمَجاَِفَٰ ُجُنوُبُهِم َعِن ٱَُِمَضاِج ا َوِممذ
ِعوُۡي   زََٗل َتِعَُُم َنِفٞس  ١٦يُنفُِقوَ  

َ
ِون وُورذ ِ َ ِخِِفَ َُُهوم م 

ُ
آ َ َۢ  مذ َِِموا ََكتُوواْ  َجوَزآَء

 81 - 86السجدة:  ﴾١٧َيِعَمُُوَ  
Họ rời khỏi giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng Đế 

chúng bằng tâm trạng vừa lo sợ (hành phạt) vừa hy vọng 

(nơi lòng khoan dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA 

đã cung cấp cho chúng để làm việc thiện * Không có một 

người nào biết được nỗi vui sướng đã được giấu kín dùng 

làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ đã từng 
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làm (trên thế gian). Al-Sajdah: 16 – 17 (chương 32). Sau đó 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói tiếp:  

ِر َوَعُموِدهِ وَُذ حَوِة َسنَاِمهِ )) مح
َ ِس اْلح

ح
ِْبَُك بَِرأ خح

ُ
ََل أ

َ
  ((؟ أ

“Chẳng lẽ, anh không muốn tôi cho biết đầu não của mọi 

việc, trụ cột cùng với đỉnh cao của nó hay sao ?” Tôi nói: 

muốn, thưa Rasul của Allah. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tiếp:  

رِ )) مح
َ ُس اْلح

ح
ََلُم، َ أ ِسح ََلةُ  الح َهادُ  ،َوَعُموُدُه الص  ِ

 ((وَِذ حَوُة َسنَاِمِه اْلح

“Đầu não của sự việc là Islam, trụ cột của nó là lễ Salah và 

đỉnh cao của nó là Jihaad (thánh chiến).” Rồi Người nói 

tiếp: (( ِِْبَُك بِِمََلِك َذلَِك ُْكِّه خح
ُ
ََل أ

َ
 Anh có muốn Ta báo cho“  ((؟ أ

biết điều gì khống chế tất cả mọi điều không ?” Tôi đáp: 

Muốn, thưa Rasul. Rồi Người cầm cái lưỡi của mình rồi 

nói:  Hãy kềm chế cái này.” Tôi nói: Thưa“  ((ُكف  َعلَيحَك َهَذا))

Nabi của Allah! Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị thanh toán về những 

gì mình nó à? Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đáp:  

َك يَا ُمَعاذُ )) مُّ
ُ
وح قَاَل  ((وََهلح يَُكبُّ اِل اَس ََعَ وُُجوِهِهمح  .ثَِكلَتحَك أ

َ
ََعَ ))أ

حِسنَِتِهمح  ل
َ
 ((َمنَاِخرِِهمح إَِل  َحَصائُِد أ

“Phải như thế thôi, Mu-a'd à. Chẳng phải, mặt hoặc gò má 

của mọi người bị nướng trên lửa là hậu quả do cái lưỡi của 

họ hay sao ?”(12)  

                                                           
(12) Hadith do Al-Tirmizi số (2616), Ibnu Maajah ghi số (3973), Imam 

Ahmad ghi trong bộ Musnad (5/231), Musnad Al-Ansaar từ Mu-az bin 

Jabal số (22366) và Al-Nasa-i ghi số (11394). 
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Thân hữu Muslim, đó là con đường đi dẫn đến thiên 

đàng nhưng trên đường lại có rất nhiều chông gai, rất nhiều 

gian truân, và thiên đàng chỉ đạt được bằng sự kềm hãm và ép 

buộc, còn hỏa ngục sẽ bị sa vào bởi đam mê và sở thích như 

Allah phán: 

َِٰت ﴿ َهَو  ِ ٱُُِمَقنَطوَر ِ ِموَن ِمَن ٱلن َِلآءِ َوٱِۡلَنِوَۡي َوٱِلَقَنَِٰطوُزي َِن ُُِنذاِس ُحبُّ ٱُشذ
 ٞۖ ِنَيوا ُِ ٱِۡلََيووَٰ ِ ٱُُّّ َِك َمَتَٰ َُٰ تَِعَِٰم َوٱِۡلَِرِثِۗ َذ

َ
ةِ َوٱِۡلَِيِل ٱُُِمَلوذَمةِ َوٱِۡل َهِب َوٱِلفِضذ ٱَّلذ

هُف ُحِلُن ٱِلَم  ََ ُ ِعن  84آل عمران:   ﴾١٤اِب َوٱَّللذ

Thiên hạ thường đam mê những thú vui từ phụ nữ, con 

cái, kho tàng vàng bạc chất đống, giống ngựa tốt, gia súc, 

và đất đai trồng trọt mầu mỡ, trong khi đó chỉ là sự 

hưởng thụ của đời sống trần tục này còn Allah thì lại có 

một nơi cư ngụ tốt đẹp. A’li Imraan: 14 (Chương 3).  

Vậy với bao chông gai và thử thách đó, tín đồ 

Muslim có vượt qua được không? Câu trả lời là được, nếu 

như họ biết được cách giúp mình vượt qua, Allah dạy: 

﴿۞    ِ
ُؤتَب ُِئُكم ِِبَ

َ
ِيَن ٱتذ  وُِل َ َٰلُِكِمۖٞ َُِّلذ ِن َذ َٰتٞ م  ََ َرب ِِهِم َجنذ ََتِرِي ِمن  َقِواْ ِعن

تَِهَُٰر َخََِّٰلِيونَ 
َ
ٞٞ  ََتِمَِها ٱِۡل ِزَوَٰ

َ
ٞ قِيَهوا َوَ وَر  َطهذ ِوَن ٱ مُّ َٰٞ  م  َۢ َورِِضوَو ُ َِِصوُ  ِۗۡ َوٱَّللذ َّللذ

 81آل عمران:   ﴾١٥ِِٱِلعَِبادِ 

(Hỡi Muhammad) hãy hỏi chúng: “Các ngươi có muốn 

Ta chỉ cho các ngươi điều tốt đẹp hơn mọi thứ các ngươi 

yêu thích không. Đối với ai hết lòng kính sợ Thượng Đế sẽ 

được cư ngụ mãi mãi trong các ngôi vườn thiên đàng, bên 

dưới có các dòng sông chảy, các vợ của họ luôn trinh tiết 

và sạch sẽ (không kinh nguyệt) và họ đạt được sự hài lòng 



Điểm Hẹn Nơi Thiên Đàng 
 

33 

của Allah. Và Allah luôn thấu suốt thiên hạ.” A’li 

Imraan: 15 (Chương 3).  

Vậy những người đạt được địa vị vinh quang đó là ai 

vậy? Câu trả lời: Họ là những người đã cầu xin rằng:  

ِيَن َيُقوُُوَ  َربذَنآ ِِنذَنآ َءاَمنذا زَٱِغِفِر نَلَا ُذتُوَبَنا َووَِنا َعَذاَب ٱنلذارِ ﴿ آل عمران :  ﴾١٦ٱَّلذ

86 

Họ là những ai đã cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi, quả thật bầy tôi đã tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài hãy tha 

thứ mọi tội lỗi cho bầy tôi và xin hãy bảo vệ bầy tôi tránh xa 

hỏa ngục.” A’li Imraan: 16 (Chương 3),  

Và họ đã làm gì sau khi đã cầu xin như vậy? Câu trả 

lời: Họ đã: 

َحارِ ﴿ َِ
َ
قَِۡي َوٱِلَقَٰنِتَِۡي َوٱُُِمنفِقَِۡي َوٱُُِمِلَمِغفِرِيَن ِِٱِۡل َِ َٰ ََِٰبِيَن َوٱلصذ آل  ﴾١٧ٱلصذ

 81عمران : 

(Với lời cầu xin đó mà họ luôn là) người kiên nhẫn chịu 

đựng mọi bất trắc, luôn chân thật trong lời nói và hành 

động, luôn kềm mình kiên định trong đức tin, luôn dùng 

đồng tiền của mình mà bố thí và luôn miệng cầu xin Allah 

tha thứ từ rất tinh mơ. A’li Imraan: 17 (Chương 3). 

Và Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cũng đã từng chỉ điểm con đường 

chiến thắng thiên đàng, Người nói:  

َق َيهحِدي إِ إِ )) دح ، وَ ن  الصِّ ِدي إََِل اْلَن ِة، وَ إِ ََل الِْبِّ ُدُق َحّت  إِ ن  الِْب  َيهح ن  الر ُجَل َِلَصح
يقاً. وَ  تََب ِعنحَد الِل ِصدِّ ن  الُفُجوَ  َيهحِدي إِ ن  الَكِذَب َيهحِدي إََِل الُفُجوِ ، وَ إِ يُكح

تََب ِعنح إِ إََِل اِل اِ ، وَ  ِذُب َحّت  يُكح اباً ن  الر ُجَل َِلَكح  (( َد الِل َكذ 
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“Quả thật, bản tính thật thà sẽ biến con người trở thành 

người nhân đức và bản tính nhân đức sẽ dẫn lối vào thiên 

đàng. Đối với một người luôn thật thà mọi nơi, mọi lúc sẽ 

được Allah ký cho y quyển sổ là người Siddeeq (tức người 

luôn thành thật). Và ngược lại bản tính dối trá sẽ làm con 

người trở thành hư đốn và bản tính hư đốn sẽ bị đẩy sa vào 

hỏa ngục. Đối với một người luôn nói dối mọi nơi, mọi lúc 

sẽ bị Allah ký cho quyển sổ chứng nhận y là kẻ dối trá.”(13)  

Một khi tín đồ Muslim ngoan đạo biết được giá trị thật 

sự của ngày sau thì họ sẵn sàng đầu tư để đạt được địa vị đó, 

như được truyền lại từ Abu Sa-e’d Al-Khudri  dẫn lời Rasul 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

َ  إِن  ))   َيُقوُل  الِل 
َ
ِل ِْل َن ةِ  هح َل  يَا :اْلح هح

َ
َن ةِ  أ َديحَك وَ  َ ب نَا َْل يحَك  :َيُقولُونَ  .اْلح  :َفيَُقوُل . َسعح

َطيحتَنَا َوقَدح  نَرحَض  َلَ  َِلَا َوَما :َفيَُقولُونَ  ؟ َِضيتُمح  َهلح  عح
َ
َحًدا ُتعحِط  لَمح  َما أ

َ
 ِمنح  أ

نَا :َفيَُقوُل . َخلحِقَك 
َ
ِطيُكمح  أ عح

ُ
فحَضَل  أ

َ
ىُّ  نَاَ ب   يَا :قَالُوا. َذلَِك  ِمنح  أ

َ
ء   َوأ فحَضُل  ََشح

َ
 ِمنح  أ

ِحلُّ  :َفيَُقوُل  ؟َذلَِك 
ُ
َواِن  َعلَيحُكمح  أ َخُط  فََلَ   ِضح سح

َ
َدهُ  َعلَيحُكمح  أ بًَدا َبعح

َ
 ((أ

“Allah gọi dân cư thiên đàng: “Này hỡi dân cư thiên 

đàng.” Dân cư thiên đàng đáp: “Bầy tôi xin tuân lệnh 

lắng nghe đây.” Allah hỏi: “Các ngươi có hài lòng 

không?” Dân cư thiên đàng đáp: “Làm sao bầy tôi lại 

không hài lòng trong khi Ngài đã ban cho bầy tôi mọi thứ 

mà Ngài chưa từng ban cho ai như thế trong tạo vật của 

Ngài.” Allah bảo: “Nhưng TA vẫn phải ban cho các ngươi 

thứ khác tốt đẹp hơn nhiều.” Dân cư thiên đàng: “Còn 

điều gì tốt đep hơn nữa, thưa Thượng Đế của bầy tôi.” 

                                                           
(13) Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 
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Allah bảo: “TA sẽ cho các ngươi sự hài lòng của TA, nên 

TA sẽ không giận dữ các ngươi mãi mãi.””(14) Xin chúc 

mừng cho những ai có mặt trong trong cuộc hội ngộ diễm 

phúc đó. 

Khẩn cầu Allah Đấng Rộng Lượng, Đấng Quảng 

Đại, Đấng Thương Xót, xin thu nhận bề tôi vào đám nô lệ 

ngoan đạo của Ngài, xin bảo vệ bề tôi và họ được bình an ở 

trần gian, trong cõi mộ và trong ngày phán xử cuối cùng. 

Van xin Ngài bảo vệ bề tôi và họ được bình an tránh xa hỏa 

ngục và xin Ngài mở lòng thương xót mà thu nhận bề tôi và 

họ vào thiên đàng vĩnh cữu của Ngài. Quả thật, Ngài hằng 

nghe, hằng thấy lời khẩn cầu của bề tôi. 

 

Sheikh Khaalid bin 

Muhammad Al-Raashid 

 

                                                           
(14) Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 


