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Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 04/Rajab/1433 H 
(nhằm 25/05/2012) 

Phần một 

ي  ِ
ّ
ِ اَ ِِ رُْسلْه� امُْد � 

ْ
، أ ِّ ْ

ُ
ْ و وِْينُِ  ام � بِالُه�

ْ
ُوُ رُْسْر رْس�

ْ
أ

ُ�ْطاه� ِمْ  
ْ
ِّه، ْوأ �ُ ، اّينُِ   ِهْىه� ْ ْ َُ ُِ ِل� اِل ِّ ْاْدِر ال

ُ
ِْ ْوال ِالُِم اّيافِ

ُ
بِال

ُ قِِه،  ِِ � بِ
ْ
ُ  ً ْهاْي َْ  ِ

َْ رْ
ُ
ِم � ْ ْ / ِملُِلِه ال ُْ ِِ ْما ن� نْا

ُ
ْه � اْ َُ

ْ
 ْوأ

ْ
ُن ال

ْ
أ

هْ  ـٰ � إِلْ
ْ
ُ َْ ن ِ

َْ  
ْ
 اهللا� وُْذْ ه� ال

ّ
ُكِدِه،   إِال �وُِهيِْتِه ْوِملُِكِه و�ذ� ل

�
ْه � ِف أ َُ

ْ
ْوأ

 �
�
وُ ه� ْورْس� ا ْ�ُْ � ّْد   ّن م�

ْ
ُ�ْدِر ، أ

ْ
ِِّه ْ�ىْو أ زُِلْ  إِْلُِه ِمُ  ْر

�
ي بْلّْ  ْما أ ِ

ّ
اَ

 ، َّْده�
ْ
ه  ْوأ ُْ ُم ْو ِْْاه�

ُصْحابِِه، ْوْمُ  أْ
ْ
ِ ْوأ ُِ ْ ه َْ ْصّ� اهللا� ْعلْيُِه ْو

ّما ْ�ُا � :
ْ
ِليدا ، أ ُْ ْ  نُْوِد اّينُِ  وْْسلّْم َ

ْ
ان  إَِ ْْ  بَُِِذ

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã cử phải 
Rasul của Ngài mang đến sự chỉ đạo với những kiến 
thức hữu ích, những việc làm đức hạnh và tôn giáo 
chân lý, nhằm phô bày trước bao tôn giáo khác. Allah 
đã ban cho Rasul những phép mầu mà loài người phải 
khâm phục và khẩu phục trước tính chân thật của nó. 
Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất, không có đối 
tác cũng như không có cộng tác cùng Ngài trong thờ 
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phượng, trong vương quyền và cả trong định đoạt, và 
tôi xin chứng nhận Muhammad là Bề Tôi, là Nô Lệ, là 
Thiên Sứ, là Nabi và là Rasul của Ngài, một Rasul hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ truyền đạt sắc lệnh của 
Thượng Đế. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành 
cho Người, cùng gia quyến, cùng tất cả bằng hữu của 
Người và cho tất cả những ai theo tấm gương cao quí 
của Người cho đến ngày phân xử cuối cùng được thiếp 
lập, và sau đó: 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, cứ mỗi tuần vào 
ngày thứ sáu, không riêng gì chúng ta mà tất cả tín hữu 
Muslim trên toàn thế giới đều tìm đến các Masjid để 
lắng nghe thuyết giảng. Tất cả mọi người có cùng lý 
tưởng là thể hiện sự tôn thờ Allah và giữ gìn một trong 
những biểu hiệu tôn giáo Islam. Với tất cả kiến thức mà 
quí đạo hữu đã lắng nghe hành tuần tại các Masjid, nó 
sẽ là nhân chứng trước Allah vào ngày phán xét, nó sẽ 
là nhân chứng biện hộ dành cho những ai nghe, hiểu và 
làm theo nhằm làm hài lòng Allah. Đồng thời nó sẽ là 
nhân chứng chống đối đối với những ai nghe, hiểu 
nhưng lại phớt lờ đi lời phán của Allah, của Rasul 
Muhammad  nhằm thể hiện sự cao ngạo tự phụ của y, 
ôi thật đáng thương thay cho kẻ tự đẩy mình xa vào hỏa 
ngục. Cầu xin Allah Đấng Rộng Lượng hướng nhóm 
bầy tôi đang hiện diện trong Masjid này luôn làm theo 
tất cả những gì đã nghe, đã hiểu và đã biết. 
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Đồng hữu Muslim thân mến, hãy hết lòng kính 
sợ Allah mà tránh xa mọi lý do đẩy chúng ta rơi vào 
giận dữ và hình phạt khủng khiếp của Ngài. Đúng, là 
con người không ai tránh được tội lỗi nhưng người tốt 
nhất trong số người làm tội lỗi là người biết quay lại 
sám hối và biết sửa sai. Vì vậy, mọi người hãy quay lại 
sám hối trước Allah Đấng Rất Mực Khoan Dung với 
những tội lỗi đã và đang làm, hãy tìm tòi mọi nẻo 
đường dẫn đến làm Ngài hài lòng nhằm đạt được thiên 
đàng vĩnh cữu.  

Đạo hữu Muslim, những gì mà Nabi  đã 
khuyến cáo cộng đồng Muslim chắc chắn nó sẽ ra 
không sao tránh khỏi chỉ có sớm hay muộn mà thôi. 
Trong những điều Nabi  từng khuyến cáo là chớ tự 
đẩy mình rơi vào diệt vong, rơi vào thua thiệt khi mọi 
người được triệu tập chờ đợi xét xử cuối cùng trước 
Đấng Công Minh: 

َ� َ�ٰلَِك ُهَو ]
َ
ۡهلِيِهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ� �

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِ�ُ َّ ِٰ�ِنَن ٱ ََ ّّ ٱۡل ِ لُۡ  ن

ُّ ٱلُۡمبُِ�  ا  ١٥ الزمر: ١Zٱۡ�ُۡ�َ

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Các người có biết 
rằng kẻ thua thiệt thật sự là những kẻ khiến chính 
bản thân y và gia đình y rơi vào thất bại thảm thương 
vào ngày phán xử cuối cùng. Đó mới là sự thất bại 
thật rõ ràng thảm thiết.” Al-Zumar: 15 (Chương 39). 
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Nếu quí đạo hữu chịu bỏ tí thời gian suy nghĩ là 
thấy được rằng chúng ta đã và đang rơi vào những lời 
khuyến cáo nguy hiểm của Nabi  và ngày càng lúng 
sâu hơn. Như được truyền lại từ Abu Hurairah dẫn lời 
Rasul  rằng:  

َْ  ((إِْذا ِ
ّ
ء�  اُ ْفُ

ُ
ْوال ، ال ْمازْة�  ي�

ْ
ا، ْواأل ً�  ْمُغنْد  ا، ْوالّلْك لّمْ  ْمُغْىم  َ�ا�  اّينِ ، ِلْغُ�ِ  ْو

ْطاعْ 
ْ
ر�  ْوأ �ْ أْه�  الّى

ْ
ِّ  اُمْىأ ، ْوْ� ّمه�

�
ُيْ�  أ

ْ
قُْص  ْصِ نْقه�  ْوأ

ْ
بْاه�، ْوأ

ْ
ِِ  أ ِ�  ْوْظْهْى ُصْوا

ْ
 األ

ِ ، ِف  ِْ ا ْْ ْد
ُ
ِْيلْةْ  وْْسايْ  ال ْق

ُ
مُ  ال ه� ْقُودِ  ْ�ِ�يم�  ْوْ�نْ  فْاِسق�

ُ
ُم، ال رُْذلْه�

ْ
ِىدْ  أ

ُ
�
�
ر�  ْوأ �ْ  الّى

هِ، ْ�ْافْةْ  ّ َْ  ِِ ِ�  ْوْظْهْى ْقيُنْا
ُ
ْدْاا�ِف�  ال

ُ
ِِْت  ْوال ِ

�َ ، ْو ور� �د�
ُ
هِ  هِخى�  ْولْْا ْ  ال َِ ّمةِ  ْه

�
 األ

ّولْْها،
ْ
َْ  ِعنُ ْ  فْاُرأِْقْ�وا أ ِ ْللْة   ْحُْىاءْ  ِر� ا ْذل

ُ
ا ْوْ�ل ف  ُْ ا وْْخ خ  ُْ ف ا ْوْم َُ ِ   ْوقْ  ْوهنْا

 �ْ اد   َْتْاْ� َْ ْْ  بْا    ْكِن ه�  ق�ِط ك�
ُ
ْْ )) ِسل  ْ�تْتْاْ�

“Một khi chiến lợi phẩm rơi vào vòng xoáy (người 
giàu); lấy uy tín đi lường gạt; xuất Zakat bắt buộc 
tựa nộp tiền phạt; học hỏi giáo lý vì tư lợi; đàn ông 
nghe lời vợ mà bất hiếu với mẹ ruột; gần gủi bạn bè 
và xa lánh cha ruột; ồn ào nói chuyện lớn tiếng 
trong các Masjid; Hakim là người hư đốn, gian 
manh, là những kẻ bần cùng của xã hội; tôn trọng 
một người nào đó vì sợ y gây hại; xuất hiện lan tràn 
âm nhạc, nhạc cụ, uống rượu bia; thế hệ cuối cùng 
của cộng đồng này lại dám nguyền rủa thế hệ trước. 
Khi đó, các người sẽ gặp phải bệnh dịch lan tràn, 
động đất liên miên, xụp đất lở đất mọi nơi, con 
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người thì bị biến dạng. Tất cả những dấu hiệu này 
liên tiếp xảy ra tựa qui luật hàng năm, nó tàn phá 
hình dạng của trái đất, cứ thế liên tiếp xảy ra.” 
Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại. 

Trên thực tế những dấu hiệu này đã xảy ra mà 
thế giới loài người đang đương đầu. Bây giờ chúng ta 
cùng lắng nghe phân tích như sau: 

Thứ nhất: Khi chiến lợi phẩm là phần thưởng 
Allah dành trọng hậu cho một số loại người nhất định 
trong cộng đồng Muslim, riêng người giàu có thì không 
được hưởng tí nào, nhưng nay nó đã lại rơi vào vòng 
xoáy của giới giàu có, giới thượng lưu, Allah phán: 

ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ ] َِ ۡهِ  ٱۡلُقَرٰ  لَلِّلِِ َولِلّرُسوِل َو
َ
ِم ِنۡن أ ِِ ٰ سَُسو َ ََ  ُ ُّ لَََٓٱ ٱ

َ
ّنَٓ أ

ۡغنَِيَٓٱِ ِننُ�مۚۡ 
َ
َّ ُدولَ� َ�ۡ�َ ٱۡ� ِِِ� َوٱِۡۡن ٱلّسبِيِ  َ�ۡ َ� يَُ�و ٰ ََ ٰ َوٱلَۡم ََ ٰ ََ َ ۡۡ  Zَوٱ

 ٧الحشر: 
Những chiếm lợi phẩm nào được Allah ban tặng 
cho Rasul của Ngài do tịch thu được từ xóm làng 
của kẻ thù là thuộc về Allah, thuộc về Rasul 
(Muhammad) và thân tộc của Người, thuộc về trẻ 
mồ côi, người nghèo và người lỡ đường nhằm mục 
đích không để cho chiến lợi phải rơi vào vòng xoáy 
của những người giàu có trong các người. Al-Hashr: 
7 (chương 59). 
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Thứ hai: Khi lấy uy tín đi lường gạt tức con 
người lợi dụng sự tính nhiệm của mọi người dành cho 
mình mang đi lường gạt thiên hạ vì tự lợi bản thân như 
công ty ma... 

Thứ ba: Khi xuất Zakat bắt buộc tựa nộp 
tiền phạt tức những chủ thương nghiệp, chủ nông 
nghiệp, các thương gia, đại gia khi xuất tiền Zakat tựa 
như họ bị ép buộc phải đi nộp phạt chứ không vì mục 
đích tuân hành sắc lệnh của Allah và nhận được phần 
thưởng nơi Ngài. Thấy được những người này, họ xuất 
Zakat chỉ có hình thức hoa loa, xơ xài... điển hình như 
những ông chủ nông nghiệp khi được Allah ban cho 
mùa màng bội thu thì họ liền phân loại sản phẩm tốt 
xấu, họ lấy nông sản tốt để dành bán được giá cao còn 
phần nông sản xấu có giá trị chưa bằng một phần tư của 
nông sản tốt, vậy mà họ lại mang đi xuất Zakat. Đối với 
những ai có hành động này quả là một điều Haram, 
chính y đã tự gây bất công cho chính bản thân mình và 
tự đẩy mình vào lời khuyến cáo:  

[ ۚ نُتُم ٱۡلُفَقَرآُٱ
َ
ّ َوأ ِِ ََ ُ ٱۡل ُّ ُ  َ ن ّفۡفِسِِۚم َوٱ َُ ۡب َۡ ۡ  لَِّّفَمَ  َُ ۡب َۡ   محمد:Zَوَنن 

38 
Và đối với những kẻ keo kiệt, chẳng qua y keo kiệt 
với chính bản thân mình. Chính Allah là Đấng Giàu 
Có vô cùng còn các ngươi chỉ là những kẻ nghèo xơ 
xác. Muhammad: 38 (chương 47). 
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Thứ tư: Khi học hỏi giáo lý vì tư lợi, thấy 
được rằng tín đồ Muslim không trao dồi kiến thức vì 
kính dâng Allah và làm hài lòng Ngài, không vì bảo vệ 
duy trì giáo lý Islam cũng không vì mục đích giúp y và 
các tín hữu khác thoát khỏi ngu muội. Ngược lại, y học 
hỏi để được bằng cấp, để được danh vọng, để được địa 
vị trong xã hội, để được việc làm ổn định... Hãy biết 
rằng mỗi người sẽ được thưởng hoặc bị phạt tùy vào sự 
định tâm, bởi Nabi  đã nói:  

َّْدا(( ُ�ْدا �  إِ
ْ
ِِ  األ َّْدا بِايّّيا ّ  ْوِِ �ُ   ))زْْوو ْما اُمِىئ   ِل

“Quả thật, mọi việc làm được bắt đầu từ sự định 
tâm và việc làm của con người được (thưởng hoặc 
phạt) tùy vào sự định tâm đó.” Hadith do Al-Bukhary 
và Muslim ghi lại. 

Thứ năm và thứ sáu: Khi đàn ông nghe lời 
vợ mà bất hiếu với mẹ ruột tức mỗi khi vợ yêu cầu 
điều gì đó thì làm vội vã, làm tức khắc còn khi mẹ ruột 
yêu cầu gì lơ làm cẩu thả có hình thức. 

Thứ bảy và thứ tám: Khi con cái gần gủi bạn 
bè và xa lánh cha ruột thấy được rằng con cái chỉ vui 
thích và sát cánh bên bạn bè, kể nhau nghe chuyện bí 
mật còn đối với cha thì ít gần gủi, giấu che việc làm của 
mình. 
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Thứ chín: Khi tín đồ Muslim ồn ào nói 
chuyện lớn tiếng trong các Masjid để nổi Masjid 
không còn giá trị tôn nghiêm, kính trọng nữa, thấy được 
rằng các tín đồ đến hành lễ Salah chỉ nói chuyện huyên 
thuyên hoặc tranh cải, bàn bạc, giao kèo, hợp tác làm ăn 
hoặc chỉ toàn nói chuyện đâu đâu... tựa như họ đang ở 
ngay trong nhà họ hoặc đang ở ngoài chợ hoặc đang ở 
trong một quán cà phê nào đó. Họ chẳng còn nhớ được 
Masjid lại chính là những ngôi nhà của Allah được xây 
dựng để hành đạo, để thờ phụng Ngài, để đọc Qur’an, 
để trao dồi kiến thức Islam. 

Thứ mười: Khi Hakim là những là người hư 
đốn, gian manh, là những kẻ bần cùng của xã hội tức 
là những kẻ chuyên làm tội lỗi, bất tuân Allah, bất tuân 
Rasul , những kẻ tội danh kể không xuể như cho vay 
lấy lãi, đầu tư âm nhạc... thì lại được tôn trọng, được 
bầu làm Hakim còn người ngoan đạo, người có phẩm 
chất đạo đức tốt thì chẳng xem ra gì. Có lẽ những kẻ 
gây tội lỗi nhiều nhưng lại được làm Hakim do bởi y có 
danh tiếng và có tiền bạc chăng !!! 

Thứ mười một: Khi tôn trọng một người nào 
đó vì sợ y gây hại tức người được tôn trọng không phải 
do y là người ngoan đạo đức hạnh, cũng không phải là 
người A’lim hiểu biết Islam lại càng không phải là 
người có phẩm chất đạo đức tốt... hoàn toàn không. 
Ngược lại, mọi người tôn trọng y vì sợ địa vị, sợ danh 



Những Điều Nabi  Khuyến Cáo Nên Tránh 
 

11 

 

vọng hoặc sợ chức phận của y gây hại đến mình, nên 
thấy được mọi người sợ hãi, luồng cúi khi đối diện với 
y. 

Thứ mười ba: Khi âm nhạc, nhạc cụ xuất 
hiện tràn lan thấy được rằng trong xã hội chúng ta 
ngày nay mọi nơi đâu đâu cũng có âm nhạc kể cả trong 
xóm làng Islam, nhạc được mở mọi nơi mọi lúc, ở trong 
nhà, ở ngoài chợ, trong công ty kể cả ngay trong điện 
thoại của mỗi tín đồ Muslim cũng có, thậm chí khi các 
Masjid đang cất lời Azan hoặc đang hành lễ Salah thì 
âm nhạc vẫn được phát lên du dương. Nếu như âm nhạc 
được mở lớn cho xóm làng cùng nghe thì chẳng một ai 
lên tiếng cấm cản cả, dường như âm nhạc lại là điều 
Halal đáng khích lệ còn khi Qur’an được mở lớn vào 
mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi trưa thì có người lại cho 
rằng làm ồn ào, gây phiền toái không sao ngủ được.  

Dường như trong nhà của mỗi tín đồ Muslim 
đều có đầu đĩa và dàn âm thanh hiện đại nhưng nếu hỏi: 
Trong ngày nhà anh mở Qur’an khi nào? thì có lẽ đa số 
sẽ trả lời là chỉ mở thỉnh thoảng mà thôi, thậm chí trong 
nhà có đĩa Qur’an hay không, và đĩa nằm ở chổ nào họ 
cũng không rõ. Còn về đĩa nhạc thì có hàng chục, hàng 
trăm, biết đủ tên ca sĩ, đủ tên bản nhạc và mua không 
xót một đĩa nhạc mới nào vừa phát hành. 

Anh chị em Muslim thân mến, 
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Như chúng ta đã từng nghe ở những bài thuyết 
giảng trước rằng âm nhạc là điều Haram đã bị Qur’an 
và Sunnah nghiêm cấm. Thậm chí, Nabi  còn xem âm 
nhạc như là Zina, uống rượu và mặc tơ lụa đối với nam 
như được ghi lại trong Saheeh Al-Bukhary, Nabi  nói 
rằng:  

 ّ َْ و ْك�
ْ
ّمِت  ِم ُ  ((ل

�
قُْوادٌ  أ

ْ
تِْحلّونْ  أ ُْ ْ ِىْ  َ

ُ
ِْىنىْ  ام

ُ
ُْدىْ  ْوام

ُ
ْدْاا�ِْف )) ْوال

ُ
  ْوال

“Rồi đây trong số tín đồ của Ta sẽ có một số nhóm 
người cho rằng Zina, tơ lụa (cho đàn ông), rượu và 
nhạc cụ là Halal (được phép).  

لْ ّ  ِ
ُْ ْ قُْوادٌ  ((ْولْ

ْ
  أ

ْ
نُِب  إَِ وح�  ْعلْم   ْْ ارِْذة   ْعلْيُِهمُ  نْى� ْْ ِ ُم، � ة   لْه� ْْ َِيِهُم ِمْا

ُ
 نْي

�وا: ول ُْ  ْ�يْق� ِْ ُنْا اُر
ْ
ا. إِل م�  ْغ   ْ�  اهللا�  ْ�ي�رْيّت�ه� ْالْْم، ْوْنْض

ُ
خ�  ال ْْ ً   هْخِىن ْ  ْوْنُد  قِْىْي

  وْْخنْاِ�نىْ 
ْ
ِقيْاْمةِ )) نُْودِ  إَِ

ُ
 ال

“Đến khi có một nhóm người nghèo khó sống trên 
núi tìm đến gặp họ (tức nhóm người cho rằng Zina, 
rượu, âm nhạc là Halal) để cầu xin giúp đỡ thì họ 
bảo: Ngày mai các người hãy đến đây. Ngay trong 
đêm đó Allah giữ lại nhóm người nghèo khó sống 
trên núi còn nhóm người bất tuân kia Ngài hóa họ 
thành bầy khỉ, bầy heo và cứ thế cho đến ngày tận 
thế.”  

Quí đạo hữu Muslim, ngày nay chẳng ai còn 
quan tâm âm nhạc là Haram hay không, có lẽ họ những 
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người nghe nhạc đã nhận được lời mặc khải mới của 
Allah cho phép nghe nhạc thì phải, nếu thật sự là thế 
xin hãy mang ra đối chứng. Hoặc là họ những người 
nghe nhạc nghe theo câu nói được phổ biến rộng rãi 
rằng “âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu 
trong thiên hạ” nên họ mê muội ồn ạc mà làm theo, 
không suy nghĩ lợi hại của nó. Thì đây, mọi người hãy 
lắng nghe lời phán của Allah:  

َّ نِّ� ] و ُُ ّّبِ ِۚ نِّ يَ ُّ ّلوَع َ ن َسبِيِ  ٱ ِّ ُِ يُ ي
َ
َمَ َنن ِ� ٱۡ� َۡ

َ
َۡ أ  ُّ عُِ 

 َّ ّۡ ُهۡم نِّ� َ�ُۡرُصو  116 األنعام: ١Zٱلّنّن ُ

Và Ngươi (Muhammad) có làm theo trào lưu của 
đại đa số nhân loại thì chắc chắn bọn chúng sẽ đưa 
ngươi lầm lạc ra khỏi con đường của Allah. Bởi bọn 
chúng chỉ biết làm theo sở thích và chỉ nhắm chừng 
sự việc mà làm. Al-An'am: 116 (Chương 6). 

 Thứ mười bốn: Khi uống rượu, ngày nay 
rượu bia không còn xa lạ gì với cộng đồng Muslim, 
việc uống rượu được diễn ra công khai tại nhà, trên lề 
đường hoặc tại các quán nhậu trong đó có cả người 
Muslim. Thật đáng thương cho những người yếu đuối 
này, họ không biết rằng họ đang đi trên con đường diệt 
vong, bởi chính Nabi  đã cấm uống rượu và mọi chất 
gây say dù nhiều hay ít. 
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Nhằm để qua mặt Allah và Rasul  những 
người uống rượu không gọi đó là rượu nữa mà đặt cho 
nó một cái tên khác đó là: “Thức uống tinh thần.” Đối 
với những kẻ ngông cuồng này chẳng lẽ họ chưa xứng 
đáng bị Allah trừng trị hay sao? Không đâu, họ sẽ sớm 
bị Allah trừng trị họ thích đáng.  

Rượu ngoài việc làm cho người uống ngày càng 
tệ hại hơn về sức khỏe mà còn làm cho người uống 
đánh mất cả lương tri, lý trí khi nào không hay biết điển 
hình như hảm hiếp phụ nữ trẻ em, giết người, đánh cha 
đánh mẹ... do nguyên nhân khởi điểm là say rượu. Vậy 
đâu là “Thức uống tinh thần” như mọi người đã đặt 
cho rượu. 

Về hình phạt Allah dành trừng trị người uống 
rượu rằng: Ông Abu Musa  thuật lại lời Nabi :  

ّْنةْ ((
ُ
ل�وْن اْ ُحىِ :ةْْثةٌْة ْال نُْ خ� ّْ ٌٌ بِال  ّ ِْ ْ� رِْذم  ْوم� ُى  ْوقْاِط

ْْ ُ ِم �   ْوْمُ  . م�
وْطةِ  غ�

ُ
َُْهِى ال ْخُدِى ْسْقاه� اهللا� ِمُ  

ُ
ُ ِمن ا لِل ِْ م�  .))ْما

“Có ba loại người sẽ không được vào thiên đàng: 
người nghiện ruợu, người cắt đứt quan hệ dòng tộc 
và người tin tưởng vào bùa ngãi. Riêng người chết 
do nghiện rượu sẽ bị Allah cho uống nước từ sông 
Al-Ghootah.” Có lời hỏi: Sông Al-Ghootah là gì, thưa 
Rasul ? Người đáp:  
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هِ (( ِْ و ى�
ُ� ف� ُهْر اّياِر ِرن

ْ
ُِْذي أ ِِ ن� ا ْْ وِم د�

ُ
وِ  ال ُِىي ِمُ  ف�ى� ْْ  نّ ))َُْهٌى 

“Là dòng sông (của hỏa ngục) chứa máu mủ chảy ra 
từ âm hộ của gái điếm, nó gây tác hại đến người của 
hỏa ngục bởi mùi hôi thối từ âm hộ đó.” Hadith do 
Ahmad ghi lại. 

Có Hadith khác ông Jabir  thuật lại lời Nabi 
: 

  ْ ِِ ِكْىا ُْ د�
ُ
ِْب ال

َْ ْ اِهللا ْ�ُه ا  لِْدُ   َْ ْْْا ِ ((إِّن 
ُ
ِقيِه ِمُ  ِطينِْة ال ُْ ْ َ((.  

“Quả thật, Allah đã hứa rằng đối với người nào 
uống chất say sẽ bị Allah uống Tinah Al-Khobaal.” 
Sahabah hỏi: thưa Thiên Sứ của Allah Tinah Al-
Khabaal là gì, thưa Rasul ? Người đáp:  

ُهِر اّيارِ ((
ْ
ً� أ اْر ِْ ُو ع�

ْ
ُهِر اّياِر أ

ْ
ٌ� أ  )) ْعْى

“Là mồ hôi của người hỏa ngục hoặc là mồ hôi của 
những kẻ phản nghịch thuộc nhóm người hỏa ngục.” 
Hadith trích từ Saheeh Muslim. 

Thứ mười lăm: Khi thế hệ cuối cùng của 
cộng đồng này lại dám nguyền rủa các thế hệ trước, 
đúng ngày nay có rất nhiều người đã nói: “Thời nay là 
thời đại nào rồi mà còn theo những ý kiến củ rít của 
những ông già cổ hủ thời trước.” Lời nói này cũng 
được xem là lời nguyền rủa. Nhưng người nói ra lời lẽ 
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này đâu biết rằng những người bị họ mắng chửi nguyền 
rủa đó lại là những người ngoan đạo đức hạnh nhất của 
cộng đồng Islam, họ được Allah thương yêu và quí 
trọng. 

Đồng đạo Muslim thân mến, một khi cộng đồng 
Islam rơi vào những điều vừa khuyến cáo ở trên thì sẽ 
gặp phải sự trừng phạt khủng khiếp từ Allah như Nabi 
 nói ở phần cuối của Hadith:  

َْ  ِعنُ ْ  ((فْاُرأِْقْ�وا ِ ْللْة   ْحُْىاءْ  ِر� ا ْذل
ُ
ا ْوْ�ل ف  ُْ ا وْْخ خ  ُْ ف ا ْوْم َُ ِ   ْوقْ ْ�  ْوهنْا  َْتْاْ�

اد   َْ ْْ  بْا    ْكِن ه�  ق�ِط ك�
ُ
ْْ )) ِسل     ْ�تْتْاْ�

“Rồi các người sẽ gặp phải bệnh dịch lan tràn, động 
đất liên miên, đất sụp đất lở mọi nơi, con người bị 
biến dạng (thành loài khỉ, loài heo), đá từ trên trời 
rơi xuống hủy diệt các người (giống hủy diệt cộng 
đồng Lut, rồi bảo táp, lũ lụt...). Tất cả những dấu 
hiệu này liên tiếp xảy ra tựa qui luật hàng năm tàn 
phá hình dạng của trái đất, cứ thế liên tiếp xảy ra.” 

Anh chị em Muslim thân mến, một khi Allah 
muốn trừng trị một ngôi làng nào thì Ngài hủy diệt hết 
tất cả dân cư tại đó không chừa một ai và hình phạt chỉ 
gián xuống khi trong ngôi làng người làm tội lỗi nhiều 
hơn người ngoan đạo. Cho nên, mỗi người trong chúng 
ta đừng góp phầm làm cho xóm làng chúng ta ngày 
càng tệ hại hơn bởi tội lỗi, nếu không sẽ gặp phải tay 
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ương khủng khiếp từ Allah. Mọi người hãy lắng nghe 
đây lời khuyến cáo: 

َُّقواْ لِۡتَنةٗ ] ّّ ٱَوٱ
َ
ِيَن َللَُمواْ ِننُ�ۡم َخَّٓصٗة  َوٱۡ لَُمٓواْ أ َّ يَ ّ ٱ َِ َ َشِديُد  ّ� عُ ُّ

 25  األنفال: ٢Zٱۡلَُِقَِب 

Các người hãy sợ hãi về những tai họa, chắc chắn 
nó sẽ không dành riêng để trừng phạt những kẻ làm 
tội lỗi trong các người đâu (mà nó sẽ hủy diệt toàn 
bộ). Các người hãy biết rằng Allah rất mạnh bạo 
trong việc trừng trị kẻ phạm tội. Al-Anfaal: 25 
(chương 8). 

Cầu xin Allah che chở bầy tôi yếu ớt đang hiện 
diện trong Masjid này và toàn thể cộng đồng Muslim 
luôn làm theo những gì đã nghe và đã biết. 

ُم بِْدا ِ�يُِه  َْْفْاِ� ْوِِنْا�� يُِم، ْو َِ ْا
ُ
ُىهِن ال ق�

ُ
ُم ِف ال �ُ ِِ ْولْ بْارْْ  اهللا� 

ّفِة  َْ ُم ْوِل �ُ ِِ ْولْ ُستُْغِفى� اْهللا 
ْ
ا ْوأ َْ ق�ُو � قُْوِه ْه

ْ
ِْكيُِم، أ

ُ
ِى ام

ُ
ك َّ ِِ ْوا ِمْ  اْنْا

ور� الّىِذيُم� . ْغف�
ُ
ْو ال وه� إِزّه� ه�  ْذزُب  فْاُستُْغِفى�

ّ �ّ ِلِدُمْ ِمُ   ُْ د�
ُ
 ال

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên 
Kinh Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài 
nâng cao địa vị của bầy tôi qua những câu kinh và lời 
tán dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu 
xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho 
tất cả người Muslim. Tất cả hãy cầu xin Allah tha thứ 
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tội lỗi đi, quả thật Ngài là Đấng vô cùng độ lượng, vô 
cùng khoan dung. 

 
Soạn giả 

Abu Hisaan Ibnu Ysa 


