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َِن الرَِّحيممِ ِمْسِب   اهلِل الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

د   َمم ِ  اْلم ََّ لِِلَّ ل  اللَّيمَي َ َ ا ا َرولا ََ اَل َ َ اللَّيمِي  َِ ََّ ل  ا َِّاِلع ّ َرولا َ ِِ اَّم ام ِِ َْ
اِلع الم َِّ مَواِحِد المَق اِلع  ال َِ

نم ََل 
َ
د  أ َِ شم
َ
هَ ََأ ـٰ  ا إِلَ

الِ إَِلَّ ِي َهَذا ادلَّ هم
َ
يمِع أ اَك ََل ع َكتََب المَفنَاءَ َ َ ََجِ َده  ََل ََشِ ََحم َب  هلل   قم َنََّة ع  َي اَّم َْ َََج

ََّاَلع َب المََكفِرامَن ا َعقم ََ َقوما  َّن اتَّ ِ نَّ  اَّلَّ
َ
د  أ َِ شم
َ
نَا ََأ َْ َََشِفيم نَِبيَّنَا  ََ وَل    َسيلاَدنَا  ََلَس  ه   ًدا َعِمد  َمَّ ََِِّبُّ ُم  ع ا

 
َ
َبالِكم َعلَيمِه َََ َ آَِلِ ال ََ َََسلَّمم  مَّ َصيلا   ِ ع اللَّ تَال  خم مم  َمنم ال ََ ع  يَال  يم

َ َ الم َنم ِْ ََاََّّابِ ع  بمَرال 
َ ع َََصَاابَِتِه الم ال  َِ هْطم

: ْمد  ا َب مَّ
َ
ّمِنع أ ِم ادللا َساٍن إََِل َّوم مم بِإِحم  ِ َْ ِِ  تَ

Thân hữu Muslim thân mến, ngày nay chúng ta không ngừng nghe thông tin 

về động đất, hầu như khắp mọi nơi trên thế giới đều xảy ra động đất có nơi chỉ có 

rung chuyển nhẹ, có nơi rung chuyển nuốt chửng toàn bộ thành phố. Với sự rung 

chuyển đó hoặc sự thay đổi của vũ trụ này trong đó có trời, đất không hề xảy ra 

ngẫu nhiên bao giờ, tất cả đều nằm trong sự chi phối của Allah, bởi không một 

chiếc lá nào rụng, cũng không một sự chuyển động nào chuyển động mà lại không 

nằm trong kiến thức, nằm trong sự tiền định của Allah và chúng chỉ xảy ra theo sắc 

lệnh của Ngài: 

 ُهَوَۚ ﴿
ُُ ِمقو َوَقةَقِإ إَِلا ۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب ََل َيۡعلَُمَهآ إَِلا ُُ ِ َوٱۡۡلَۡحرِِۚ َوَما تَۡسق ُم َما ِِف ٱلَۡبر

َوَيۡعلَ
ۡرِض َوََل َقۡطب  ِِف ُظلَُمَِٰت  َيۡعلَُمَها َوََل َحباإ  

َ
 ِِف كَِتَٰب   ٱۡۡل

بِي   َوََل يَابِِس إَِلا  59النْام:  ﴾٩٥ مُّ

Mọi chìa khóa của cõi vô hình đều nằm nơi Allah, không ai biết về nó ngoại 

trừ Ngài, Ngài còn biết rõ mọi thứ trên đất liền và cả dưới lòng đại dương, 

không một chiếc lá nào rụng xuống, không một hạt giống nào nằm sâu dưới cái 

u tối của đất đai, cũng không một cái xanh tươi hay cái khô héo nào mà Ngài 

lại không biết rõ về chúng, (tất cả) đều được ghi sẵn trong một quyển sổ (định 

mệnh) rõ ràng. Al-An-a'm: 59 (chương 6). Và trước đây, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص mỗi khi 

thấy gió lùa các đám mây trên trời gom tụ lại thì Người liền tỏ vẻ hoảng sợ liền 

quay vào nhà mà tụng niệm và cầu xin Allah không ngừng, thấy lạ bà A’-ishah  

hỏi: “Thưa Thiên Sứ, khi mọi người nhìn thấy gió lùa các đám gom tụ lại là mọi 

người mừng rỡ vì trời sắp mưa, còn Thiên Sứ sao lại tỏ vẻ hoảng sợ vậy ?” Thiên 

Sứ  ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

 يَ  َماوَ  ،ََعئَِشة   يَا}
 
ن   ِن ن  مَ أ

َ
ونَ  أ   اً ِمَن اهللِ َتَعاَل َعَذاب ََعرِضاً ََي ِمل   يَك 

َ
ب َحانَه  ماوَ ق  َفإِنَّ أ م  اهلل  س  َره  اً َدمَّ

 : ََلم  و ٍد َعلَي ِه السَّ َماءِ َكَما َقاَل َتَعاَل َعن  َقو ِم ه  و ا َسَحاباً ِِف السَّ
َ
ۡوهُ ََعقِٗضا ﴿َوَتَعاََل ِحي َنَما َرأ

َ
ا َقأ فَلَما
 
َ
َۚ بَۡل ُهَو َما ٱۡسَتۡعَجۡلُتم بِهۦِۖ قِيٞح فِيَها َعَذاٌب أ ۡمِطُرنَا ۡودِيَتِِهۡم ةَالُواْ َهََٰذا ََعقِٞض مُّ

َ
بَِل أ ُۡ ۡسَت ُِر  ٤٢يِِلٞم مُّ تَُدمر
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 ۡ ۡوَم ٱل َُ َٰلَِك ََنۡزِي ٱلۡ ۡصَبُحواْ ََل يَُرىٰٓ إَِلا َمَسَِٰكُنُهۡمَۚ َكَذ
َ
ۡمرِ َقبرَِها فَأ

َ
ِۢ بِأ ء  - 42 الحقاف: ﴾٤٩ُمۡجرِِمَي ُُكا ََشۡ

42} 

“Này A’-ishah, điều gì có thể làm Ta an lòng nếu đó là cơn gió mang hình 

phạt của Allah đến. Rằng có rất nhiều cộng đồng đã bị Allah dùng cơn gió 

hủy diệt hết bọn họ khi họ nhìn thấy các đám mây tương tự kéo đến, giống 

như Allah đã miêu tả về giáo dân của Hud : Đến khi chúng (giáo dân 

của Hud) nhìn thấy cơn gió lùa mây bay đến thung lũng của chúng thì 

chúng mừng reo: “Đây là cơn gió mang mưa đến cho chúng ta đây mà”. 

Không đâu, đó là con gió mang hình phạt đau đớn đến trừng phạt các 

ngươi, điều mà các ngươi đã thách thức (trước đây) * Cơn gió đó hủy hoại 

tất cả mọi thứ theo lệnh của Thượng Đế sai bảo. Đến sáng hôm sau không 

còn thứ gì tồn tại cả ngoại những ngôi nhà xơ xác, điêu tàn của chúng. Đó là 

hình phạt mà TA dùng để trừng trị đám người ngông cuồng, đám người bất 

tuân. Al-Ahqaaf: 24 - 25 (chương 46).” 

Vào ngày tại Madinah xảy ra nhật thực Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã vội vã rời khỏi 

nhà đến Masjid, Người quên mất chiếc áo khoác thường ngày khoác lên vai mỗi 

khi ra ngoài do Người hoảng sợ, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص tập trung mọi người hành lễ 

Salah rất dài khác hoàn toàn với lễ Salah hàng ngày. Xong Salah Người hướng 

về mọi người vừa khóc, vừa nói làm tất cả mọi người khóc theo, Người cho biết 

rằng sự thay đổi bất thường này Allah muốn cảnh dọa đám nô lệ của Ngài. 

Thân hữu Muslim, với mọi thay đổi và chuyển hóa lạ thường của vũ trụ, 

Allah muốn con người nhìn đó mà kiểm điểm, thấy đó mà sám hối trở về với 

Ngài. Tuy nhiên, với biết bao biết đổi của tự nhiên xảy ra liên tiếp nào là lũ lụt, 

nào là thiên tai, nào là hạn hán, nào là hỏa hoạn, nào là giết chóc v.v.. vẫn không 

làm con người thức tỉnh, con người vẫn thản nhiên, vẫn dửng dưng xem như 

không có chuyện gì xảy ra, 

ۡعرُِضوَن  ٱةََۡتََب لِلنااِس ِحَساُبُهۡم وَُهۡم ِِف َغۡفلَإ  ﴿ ِو ذِ  ١مُّ تِيِهم مر
ۡ
ِو قا  ۡكر  َما يَأ َۡدِث إَِلا ٱۡسَتَمُعوهُ مر برِِهم ُّمُّ

 3 - 1النبياء:  ﴾ةُلُوُبُهۡم   ََلهَِيإٗ  ٤وَُهۡم يَلَۡعُبوَن 
Việc xét xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng chúng thường vẫn cứ dửng 

dưng quay mặt bỏ đi không hề quan tâm * Mặc dù chúng đã nghe thấy không 

sót một lời cảnh báo nào đến từ Thượng Đế của chúng nhưng chúng chỉ nghe 

với tinh thần bông đùa và vô tâm * Con tim của chúng chẳng thèm quan tâm. 
Al-Ambiya: 1 - 2 (Chương 21).  

Thử hỏi điều gì có thể ngăn cản Allah khi Ngài muốn trái đất rung chuyển 

giống như Ngài đã rung chuyển tiêu diệt một số thế hệ trước chúng ta như đã xảy ra 

ở Iran, ở Đài Loan, ở Thái Lan, ở Nhật Bản, ở Mỹ, ở Châu Âu .v.v.. và ngày nay 

việc động đất đó vẫn không ngừng xảy ra khắp mọi nơi. Dẫu cho khoa học hiện đại 

ngày nay có tính toán, có dự đón, có khám phá các nguyên nhân dẫn đến động đất 
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thì tất cả vốn cũng là lý do chấn an con người, bởi tất cả mọi chuyển động của vũ 

trụ và trời đất đều xảy ra theo ý muốn của Allah: 

ِء إَِذآ ﴿ َما ةَۡوُُلَا لََِشۡ وَل ََلُۥ ُكو َفَيُكوُن إِنا ُُ ن نا
َ
َقۡدَنَُٰه أ

َ
 24اَاي:  ﴾٢٤أ

Rằng lời phán của TA khi muốn điều gì đó xảy ra, chỉ cần TA phán: “Hãy 

thành” thì nó sẽ thành ngay lập tức. Al-Nahl: 40 (chương 16). Allah sử dụng 

các thay đổi này muốn cảnh cáo con người, những người đang say đấm trong tội 

lỗi, những người chìm sâu trong dục vọng: 

ُسَنا بََيَٰتٗ ﴿
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ
َ
َرىٰٓ أ ُُ ۡهُل ٱلۡ

َ
ِمَو أ

َ
فَأ
َ
تَِيُهم  ٥٩ا وَُهۡم نَآئُِموَن أ

ۡ
ن يَأ
َ
َرىٰٓ أ ُُ ۡهُل ٱلۡ

َ
ِمَو أ

َ
َو أ
َ
ُسَنا ُضٗح أ

ۡ
 بَأ

ِمُنواْ َمۡكَر ٱ ٥٩وَُهۡم يَلَۡعُبوَن 
َ
فَأ
َ
وَن أ ۡوُم ٱلَۡخَِِٰسُ َُ ِ إَِلا ٱلۡ َمُو َمۡكَر ٱّللا

ۡ
َِۚ فَََل يَأ  77 - 79 العراف: ﴾٥٥ّللا

Chẳng lẽ dân cư của các thị trấn cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ 

của TA đến chụp bắt chúng vào ban đêm trong lúc chúng đang yên giấc ? * 

Hoặc phải chăng chúng cảm thấy an toàn khi cơn thịnh nộ của TA đến với 

chúng vào lúc mặt trời lên cao khi chúng đang vui đùa ? * Hoặc phải chăng 

chúng cảm thấy an toàn trước kế hoạch bí mật của Allah? Quả thật, chẳng ai 

cảm thấy an toàn trước sự phẩn nộ của Allah ngoại trừ đám người thua thiệt. 
Al-A'raaf: 97 - 99 (chương 7). Thấy đó, đã có biết bao xứ sở, biết bao quê hương, 

biết bao tập thể đã bị Allah trừng phạt lúc họ đang ngủ say sưa, lúc họ đang nô đùa, 

đang lao động sản xuất, đang làm việc vào buổi sáng bổng hình phạt của Allah ập 

đến túm lấy họ. Với tất cả mọi hiện tượng đó Allah muốn những người còn lại lấy 

đó mà làm gương, lấy đó mà răng đe bản thân mình, lấy đó mà kiểm điểm hành 

động của mình trước khi quá muộn. 

Ngày nay chúng ta không ngừng nghe thông tin về động đất xảy ra khắp 

mọi nơi, âu đó cũng là dấu hiệu trong các dấu hiệu báo trước ngày tận thế sắp 

xảy ra như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã báo được thuật lại từ Abu Huroiroh  do Al-

Bukhori ghi: 

وم   لَ } اَعة   َتق  َبَض  َحّتَّ  السَّ ، ي ق  َ  ال ِعل م  ث  ، َوتَك  لَزِل  ، َويََتَقاَرَب  الزَّ َمان  َ  الزَّ ثث  ث - ال َهثر     َويَك   وَ َوه 
 {- ال َقت ل  

“Ngày tận thế sẽ không xảy ra cho đến khi kiến thức Islam bị mai một, đến 

khi động đất xảy ra triền miên, đến khi thời gian bị kéo gần lại và đến khi 

giết chóc xảy ra khắp nơi nơi.” 

Với hiện tượng động đất đã và đang xảy ra tín đồ Muslim chúng ta cần 

phải rung chuyển con tim chai cứng trong lòng ngực, cần phải tuôn trào dòng lệ 

đã khô cằn, nếu chúng ta đã từng than van hạn hán, khô cằn của thiên thiên thì 

hạn hán và khô cằn của dòng lệ làm chúng ta không thể khóc trước bao biến đổi 

quanh ta mới là điều nguy hiểm, mới là điều đáng để con người lo lắng, đáng để 

con người sợ hãi. Chẳng lẻ với bao tội lỗi mà chúng ta đã làm không đáng bị 

Allah rung chuyển đất dưới chân chúng ta sao? 
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ن َيۡبَعَث َعلَۡيُكۡم َعَذابٗ ﴿
َ
ٰٓ أ ادُِق لََعَ َُ ِوةُۡل ُهَو ٱۡل ۡو يَۡلبَِسقُكۡم  ا مر

َ
قُۡجلُِكۡم أ

َ
ۡو ِمو ََتِۡت أ

َ
فَۡوةُِكۡم أ

ُهوَن ا َوُيِذيَق َبۡعَضُكم ِشَيعٗ  َُ َس َبۡعِضٍۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصرُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلاُهۡم َيۡف
ۡ
 65النْام:  ﴾٥٩بَأ

Hãy nói đi (Muhammad): “Rằng Ngài thừa khả năng giáng hành phạt 

trừng trị các ngươi từ phía trên các ngươi hoặc từ dưới chân các ngươi hoặc 

cho các ngươi chia rẻ lẫn nhau để các ngươi nếm sự lợi hại của nhau.” Hãy 

nhìn xem, TA đã thay đổi vũ trụ như thế nào, mong rằng con người nhận 

biết được điều đó. Al-An-am: 65 (chương 6). 

Đúng vậy, Allah thừa khả năng trừng phạt con người chúng ta bằng mọi 

cách Ngài muốn và làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới 

chân cho được trong khi chúng ta đáng bị thế. Xin thề với Allah, rằng con người 

chúng ta đang sống trong lòng quãng đại của Allah, sống trong sự tha thứ của 

Ngài, sống trong sự chịu đựng của Ngài, nếu không là chúng ta đã bị Ngài trừng 

phạt mất rồi: 

ا تََرَك َعلَۡيَها ِمو َدآباإ  ﴿ ُ ٱُلااَس بُِظۡلِمِهم ما  61اَاي:  ﴾َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱّللا

Và giá như Allah chi tiết tính toán mọi bất công, mọi tội lỗi mà con người 

đã làm, chắc rằng sẽ không một sinh vật nào còn sống được. Al-Nahl: 61 

(chương 16). 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi ngay trong cộng đồng chúng ta có người mắn chửi Allah, có 

người xúc phạm Allah, xúc phạm Waly của Ngài.  

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi có người trong chúng ta chế nhạo Sunnah của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص; có 

người khi được báo cho biết đây là Sunnah của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص thì họ lại phớt lờ 

đi hoặc họ sẽ đáp biểu môi mà đáp: “Trước giờ, ở đây không làm như vậy” hoặc 

họ sẽ nói: “Cố Hakim (giáo cả) ở đây đó giờ không có làm”, có lẽ những người 

này tin rằng Islam được ông bà mang đến thì phải. Trước đây, khi Abdullah  

con trai của U’mar  ra lệnh người hành hương thực hiện Hajj Tamadtua’ vì 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo thế, mọi người lại nói: “Này con trai của U’mar, rằng cha 

của cậu và Abu Bakr cấm mọi người thực hiện Hajj Tamadtua’” ông Abdullah 

nổi giận nói:  

  ك  شِ وم ّ  }
َ
َ ّ   نم أ   اءِ مَ السَّ  ِمنَ  ة  الَ جَ حِ  مم ر  يم لَ عَ  ل  نم

َ
ـ وم ق  تَ ََ  مَ لَّ سَ ََ  هِ يم لَ عَ  اهلل   ّلَّ َص  اهللِ  ل  وِ س  لَ  اَل قَ  ل  وم ق  أ  نَ وم ل

  اَل قَ 
َ
 {ر  مَ ع  ََ  رٍ رم بَ  وم ب  أ

“Ta e rằng có một tảng đá trên trời sắp giáng xuống các ngươi, ta nói Thiên Sứ 

 của Allah đã nói, vậy mà các ngươi dám bào chửa bằng lời nói của Abu ملسو هيلع هللا ىلص

Bakr và U’mar.” Trích từ Fataawa tổng hợp của Sheikh Al-Islam Ibnu 

Taimiyah. 
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Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta có người bỏ bê lễ nguyện Salah, có người không 

tham gia Salah tập thể trong khi không có bất cứ lý do gì cản y đến Masjid, 

dường như Masjid chỉ dành riêng cho một số người nhất định đến thì phải. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi Allah cấm Riba (ăn tiền lời, vay lãi) thì vẫn có người tìm cách để 

làm Riba, họ diện mọi lý do bào chữa cho việc làm xấu xa của mình,  

َها ﴿ يُّ
َ
ٰٓأ ِبَ يَ َ َوَذُقواْ َما بَِِقَ ِمَو ٱلرر واْ ٱّللا ُُ ِيَو َءاَمُنواْ ٱتا

ۡؤِمنَِي وٰٓ ٱَّلا َذنُواْ  ٤٩٩اْ إِن ُكنُتم مُّ
ۡ
اۡم َتۡفَعلُواْ فَأ فَإِن ل

َِو ٱ ِِبَۡرب   َٰلُِكۡم ََل َتۡظلُِموَن َوََل مر ۡمَو
َ
ِ َوقَُسوَِلۦِۖ ِإَون تُۡبُتۡم فَلَُكۡم قُُءوُس أ  ابلقـرة: ﴾٤٩٥ُتۡظلَُمقوَن ّللا

492 -  497 
Hỡi những ai có đức tin, nếu các ngươi thực sự là những người tin tưởng 

thì hãy kính sợ Allah mà bỏ đi phần tiền lời cho vay * Nhưng nếu các ngươi 

không thi hành theo thì hãy coi chừng một cuộc chiến từ Allah và Thiên Sứ của 

Ngài. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết hối cải thì các ngươi được lấy lại tiền vốn 

của mình, đây là cách các ngươi không gây bất công cho ai và cũng không bị 

thiệt thòi. Al-Baqoroh: 278 - 279 (chương 2). 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta có người hối lộ, nhận tiền hối lộ, ăn chặn tiền trẻ 

mồ côi, mua bán Harom, dối trá trong giao dịch. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta có người uống rượu, sử dụng chất nghiện như cần 

xa, thuốc lá, chẳng những không giấu diếm ngược lại họ còn công khai làm 

những điều Harom đó, dường như đối với họ nó là điều Halal thì phải. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi Zina (tình dục ngoài hôn nhân) lan tràn khắp mọi nơi và thậm chỉ 

xảy ra ngay trong cộng đồng chúng ta, nhiều đến mức mọi người xem nó quá 

bình thường. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta bất hiếu với cha mẹ, đoạt tuyệt tình dòng tộc, gây 

khó dễ người hành xóm, cư xử vô cảm với xóm giềng. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta lấy dối trá, lấy lường gạt làm lề lối sống của mình, 

họ biện hộ rằng mua bán không nói dối là không bán được, vì vậy họ sẵn sàng 

dối trá bằng mọi hình thức từ lời nói đến hành động. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng có nói xấu, nói 

phỉ báng, vu khống, nói châm chọc, nói cho nhau buồn lòng, moi chuyện xấu 

của người ta ra để nói.  
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Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta có rất nhiều phụ nữ rời khỏi nhà không che kín 

thân mình, nhìn họ với người ngoại đạo gần như không thể phân biệt được.  

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi bùa ngải và bói toán lan tràn được mọi người sử dụng để chữa 

bệnh, để tìm đồ bị mất, để xem tuổi tác khi cưới gã, để xem ngày tốt xấu khi làm 

ăn, khi cất nhà thậm chí có người mưu sinh bằng bùa ngãi và bói toán.  

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 

được trong khi trong chúng ta không đoàn kết, chúng ta luôn tìm cách chia rẻ, 

luôn tìm cách để mọi người không tiếng nói chung, ganh tị lẫn nhau, ganh ghét 

nhau, hiềm khích nhau. 

Thử hỏi với tất cả tội lỗi chúng ta vừa nghe không đáng để chúng ta bị 

nhấn chìm, không đáng bị trừng phạt hay sao?? Ôi, nhân từ thay Allah!!! 

Thân hữu Muslim, một tập thể Islam được ví như đi trên một chiếc 

thuyền, nếu chiếc thuyền bình an thì cả tập thể bình an còn nếu chiếc thuyền bị 

thủng thì cả tập thể sẽ chết chìm, như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

ودِ  ََعَ  ال َقائِمِ  َمَثل  } د  ِ  ح  وا َقو مٍ  َكَمَثلِ  فِيَها َوال َواقِعِ  اّللَّ َتَهم  َصاَب  َسِفيَنٍة، ََعَ  اس 
َ
م   َفأ ه  َلََها َبع ض  ع 

َ
 أ

م   ه  َفلََها، َوَبع ض  س 
َ
ِينَ  َفََكنَ  أ َفلَِها ِِف  اَّلَّ س 

َ
َتَقو ا إَِذا أ وا ال َماءِ  ِمنَ  اس  م   َمن   ََعَ  َمرُّ نَّا لَو   َفَقال وا َفو َقه 

َ
َنا أ  َخَرق 

قًا، نَِصيبَِنا ِف  ذِ  َولَم   َخر  م   فَإِن  . فَو َقَنا َمن   ن ؤ  وه  َراد وا َوَما يَْت  ك 
َ
وا أ وا َوإِن   ََجِيًعا، َهلَك  َخذ 

َ
ي ِديِهم   ََعَ  أ

َ
 ََنَو ا أ

 {ََجِيًعا َوََنَو ا
“Hình ảnh người duy trì giới luật của Allah và người vi phạm giống như 

hình ảnh một nhóm người đi cùng trên chiếc thuyền. Một số người ở khoan 

trên và một số khác ở khoang dưới, những người ở khoang dưới khi muốn 

lấy nước họ phải đi lên trên nên họ bàn nhau: “Giá như chúng ta đục một 

cái lấy lổ tại chổ chúng ta để lấy nước khỏi phải làm phiền đến anh em ở 

khoang trên.” Nếu nhóm người khoang trên để mặc nhóm khoang dưới 

muốn làm sao tùy thích thì cả nhóm phải chết chìm, còn nếu ra tay ngăn 

cản họ thì cả nhóm được bình an.” Hadith do Al-Bukhori ghi. Vì vậy, Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

{ ِ ِس نَ  يوَاَّلَّ نَّ  بَِيِدهِ  ف  ر  م 
 
وِف  ََلَأ ر  نَّ  بِال َمع  ن َكرِ  َعنِ  َوََلَن َهو  و   ال م 

َ
م  بِِعَقاٍب مِن   اّللَّ   ََل وِشَكنَّ  أ ن  َيع مَّك 

َ
أ

ونَه   ث مَّ  ِعن ِدهِ  ع  َتَجاب   َفَلَ  تَد  م   ي س   {لَك 

“Ta xin thề với Đấng nắm linh hồn Ta trong tay Ngài, rằng các ngươi phải ra 

lệnh nhau làm việc thiện và cấm cản nhau làm việc sai trái còn không Allah sẽ 

trùm lên tất cả các ngươi một hình phạt nơi Ngài, lúc đó cho dù các ngươi có 

cầu xin Ngài thì Ngài cũng không chấp nhận.” Hadith do Abu Dawood, Al-

Tirmizhi và Ahmad ghi. 
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Đúng vậy, rằng tội lỗi của mỗi người trong một tập thể được kết chặt lại 

nhau, một khi tội lỗi không được ngăn chặn hoặc không giảm bớt thì lúc Allah nổi 

giận Ngài sẽ trừng phạt cả một tập thể không chừa một ai kể cả người ngoan đạo, 

واْ فِۡتَنإٗ ﴿ ُُ ِيَو ظَ  َوٱتا ۖ َلا تُِصيََبا ٱَّلا ٗإ  42 النفال: ﴾ لَُمواْ ِمنُكۡم َخآصا

Các ngươi hãy sợ hãi về những tai họa, chắc chắn nó sẽ không dành riêng 

để trừng phạt những kẻ làm tội lỗi trong các ngươi đâu (mà nó sẽ hủy diệt 

toàn bộ). Al-Anfaal: 17 (chương 8). Có lần một người hỏi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص: 

“Chẳng lẻ tất cả chúng ta bị hủy diệt kể cả trong chúng ta có người ngoan đạo 

hay sao ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

َ  إَِذا َنَعم  } َ  َكث 
 
 {ث  بَ ال

“Đúng vậy, một khi tội lỗi lan tràn.” Chắc chắn thế, cơn thịnh nộ của Allah sẽ úp 

lên một tập thể nào đó khi tội lỗi lan tràn khắp tập thể, khi điều Harom được mọi 

người công khai làm tựa như việc đó đáng lẽ phải làm, còn ai đứng ra cấm cản hoặc 

nói đó là điều Harom thì tựa như y đã nói hoặc đã làm một điều tài trời vậy. 

Thân hữu Muslim, đối với những người làm tội lỗi với Allah nhưng không bị 

Allah trừng phạt ngay làm y ngộ nhận rằng mình được bình an rồi, mình đã được 

xóa tội rồi. Không đâu bạn, chính Shayton đã lường gạt bạn đến với suy nghĩ đó 

đấy. Sheikh Ibnu Al-Qoiyim nói trong sách “bệnh và cách chữa”: “Rằng Allah đã 

tích lũy hành phạt của người tội lỗi và ngông cuồng, Ngài trì hoãn việc trừng trị họ 

cho đến khi họ nằm trên giường bệnh.” Thế đấy, hành phạt có lẽ sẽ được trì hoãn 

không trừng phạt ngay sau khi phạm tội, điều đó không có nghĩa rằng Allah đã hài 

lòng về bạn, không có nghĩa là Allah đã cho bạn hưởng ân huệ của Ngài. Không, 

chẳng qua Ngài đối xử với bạn bằng sự chờ đợi và nhận nại, Ngài chờ đợi bạn quay 

lại sám hối mà cầu xin Ngài tha thứ trước khi bạn bị mất cơ hội, 

ِيَو ﴿ ِ َولَۡيَسِت ٱتلاۡوَبُإ لَِّلا ير ِرِ ُتۡبُت ٱلۡ َيۡعَملُوَن ٱلسا ِ َحَدُهُم ٱلَۡموُۡ  ةَاَل إ
َ
ٰٓ إَِذا َحََرَ أ َا َو َوََل َٰٔـاِ  َح

يِِلمٗ 
َ
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ٰٓئَِك أ ْولَ

ُ
َۚ أ اٌق ِيَو َيُموتُوَن وَُهۡم ُكفا  12النساء:  ﴾١٩ا ٱَّلا

Và rằng 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 cũng 

không dành cho những kẻ chết trong trạng thái Kaafir (phủ nhận Allah). 

Những kẻ đó đã được TA chuẩn bị sẵn cho chúng một hành phạt đau đớn. 

Al-Nisa: 18 (chương 4). 

َٰلَإ  ﴿ وَٓء ِِبََه ِيَو َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لَِّلا ٰٓئَِك َيُتوُب ٱ ُثما َيُتوُبوَن ِمو ةَرِيب   إِناَما ٱتلاۡوَبُإ لََعَ ٱّللا ْولَ
ُ
ُ َعلَۡيِهۡم  فَأ ّللا

ُ َعلِيًما َحِكيمٗ    19النساء:  ﴾١٩ا َوََكَن ٱّللا

Rằng Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì lầm lỡ mà phạm tội 

lỗi rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah sẽ tha thứ cho những người như 

thế, bởi Allah luôn am tường, luôn sáng suốt. Al-Nisa: 17 (chương 4). 
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Về một trong các điều kiện để sự sám hối được chấp nhận là con người phải 

nhanh nhanh quay lại sám hối, từ bỏ ngay tội lỗi mà mình phạm và quay lại ngay 

với Allah trước khi mất cơ hội tức trước khi hấp hối. Đừng cho rằng mình còn đang 

mạnh khỏe; đừng ỷ vào sự giàu có, ỷ vào quyền lực, ỷ vào chức vụ tạm thời. Tất cả 

chỉ là sự ngụy trang, chỉ là cái vỏ bọc, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ي َت  إَِذا}
َ
َ  َرأ ِطى اّللَّ َيا ِمنَ  ال َعب دَ  ي ع  ن  ِبُّ  َما َمَعاِصيهِ  ََعَ  ادلُّ وَ  َفإِنََّما َي  َرا    ه  تِد   {اس 

“Khi anh thấy Allah ban cho ai đó hưng thịnh ở trần gian trong khi y chìm 

trong tội lỗi với dục vọng của y, chẳng qua đó là sự cám dỗ.” Xong Người 

xướng đọc: 

و﴿
ُ
ٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ َا ِء َح ِ ََشۡ

ََٰب ُُكر بَۡو
َ
ُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم أ ا نَُسواْ َما ُذكر َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتإٗ فَلَما

َ
فَإَِذا  تُٓواْ أ

ۡبلُِسوَن   22 النْام: ﴾٢٢ُهم مُّ

Một khi chúng quên bẵng đi lời khuyến cáo mà chúng đã nhận được, TA mở 

toang cho chúng mọi cánh cửa (phồn vinh) về mọi vấn đề trong cuộc sống. Đến 

khi chúng chỉ còn biết khoe khoang về các tiện nghi mà chúng đã được ban 

cho thì lúc đó TA bắt phạt chúng một cách bất ngờ khiến chúng trở thành 

những kẻ trắng tay. Al-An-a'm: 44 (chương 6).  

Thân hữu Muslim, chúng ta cần phải biết và tin rằng Allah cư xử với đám nô 

lệ của Ngài bằng lòng tha thứ nhiều hơn lẽ công bằng, nếu như Allah tính chi tiết 

tội lỗi mỗi khi con người phạm tội thì hỡi ôi con người sẽ thấy rất nhiều điều lạ xảy 

ra như Ngài phán: 

واْ ٱل﴿ ُُ ۡعُينِِهۡم فَٱۡستََب
َ
ٰٓ أ قوَن َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسَنا لََعَ َٰ ُيۡبِصُ ِا

َ
َرََٰط فَأ ِ َٰ  ٥٥صر َولَقۡو نََشقآُء لََمَسقۡ َهَُٰهۡم لََعَ

ا َوََل يَرِۡجُعونَ   69 - 66يس:  ﴾٥٩ َمََكنَتِِهۡم َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ ُمِضيرٗ

Và nếu TA muốn là TA đã lấy đi ánh sáng, (lấy đi sự nhận thức) của 

chúng, lúc đó làm sao chúng nhìn thấy được đường đi (làm sao chúng nhận 

thức được chân lý) * Còn nếu muốn là TA đã hủy diệt chúng (hoặc biến 

chúng thành hình dạng khác), lúc đó chúng bất lực bước tới lại càng không 

thể thục lùi. Yaasin: 66 - 67 (Chương 36), theo Hadith do Al-Haakim ghi bằng 

đường truyền Hasan, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Mỗi khi con cháu của Isro-il làm tội 

lỗi trong đêm, sáng đến là trước cửa nhà y bị viết dòng chữ người ở trong 

nhà này tối qua đã làm điều này, điều này.” Tuy nhiên Allah là Đấng Nhân 

Từ nên Ngài đã che đậy tội lỗi của họ, Ngài chịu đựng, nhẫn nại, chờ đợi, hi 

vọng đám nô lệ của Ngài biết sai mà dừng lại, biết sai mà sám hối.  

Thân hữu Muslim, ngày nay con tim của chúng ta dường như đã chai 

cứng hoàn toàn bằng chứng là khi chúng ta nghe được tin tức đâu đó xảy ra 

động đất chết hành trăm người, sụp mất cả thành phố nhưng con tim của chúng 

ta không tí rung động trong khi nơi Allah còn biết bao trận động đất khác Ngài 

vẫn chưa ra lệnh chúng xảy ra. Động đất là lời cảnh cáo từ Allah, rằng Ngài thừa 

khả năng rung chuyển toàn bộ trái đất, và giá như Ngài đã không chịu đựng, đã 
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không nhẫn nại là nó đã xảy ra mất rồi. Con người chúng ta cần phải ghi nhớ 

rằng chúng ta là nô lệ của Allah, sự tồn tại của con người trên trái đất này không 

phải chỉ để ăn uống, không phải chỉ để vui đùa, không phải chỉ để hơn thua, 

không phải chỉ để tranh giàu nghèo, tranh giành quyền lực mà con người vốn 

được tạo ra là để thờ phượng riêng Allah,  

نَس إَِلا يِِلَۡعُبُدوِن ﴿ وا َوٱۡۡلِ ُت ٱۡۡلِ ُۡ
 26اَّلالاات:   ﴾٩٥َوَما َخلَ

Và TA (Allah) đã không tạo hóa ra loài Jin (ma) và loài người ngoại trừ là 

để chúng tôn thờ riêng TA. Al-Zariyat: 56 (chương 51).  

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Vào đêm mà sáng đến mặt trời sẽ mọc hướng tây 

nó rất dài. Người hành lễ Salah trong đêm thức dậy hành lễ với số lượng 

Allah muốn, xong lại ngủ. Rồi y thức dậy thấy trời vẫn chưa sáng thì y lại 

Salah với số lượng Allah muốn, xong lại ngủ. Rồi y thức dậy thấy đêm vẫn 

còn quá dài thế là y hành lễ Salah tiếp với số lượng Allah muốn, xong lại 

ngủ. Rồi y thức dậy nhưng đêm vẫn còn dài, y hoảng hốt chạy đi tìm mọi 

người. Rồi mọi người hoảng sợ mà kéo nhau đến Masjid.” Đúng vậy, chỉ có 

đến Masjid chúng ta mới được bình an, chỉ có đến Masjid chúng ta mới được an 

lòng, chẳng phải chúng ta đã thấy video và đã nghe về bảo Sunami cách đây vài 

năm, nó đã đập tan nát toàn bộ mọi thứ chỉ còn mỗi Masjid, chỉ còn mỗi ngôi 

nhà của Allah hay sao. Rằng Masjid chính là con tàu bảo vệ chúng ta trước mọi 

sóng gió bảo tố, bởi tin chắc chắn rằng ở các điểm giải trí, ở các khu đô thị, ở 

các khu du lịch sẽ không mang đến cho bạn cảm giác an lòng, bạn sẽ không 

nghe được lời chân lý, sẽ không nghe được lời Qur’an du dương hay lời Hadith 

của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, tất cả chỉ có thể tìm thấy ở Masjid.  

Tiếc thay, khi nhìn vào thực tế chúng ta hãy nhìn vào Masjid của mình 

với năm lễ nguyện Salah mỗi ngày, có bao nhiêu người đã đến hành lễ? Số 

lượng thật quá ít, ít vô cùng. Đó là dấu hiệu của con tim đã bị chai cứng hoặc đã 

chết, là dấu hiệu của sự bất cần che lấp đi sự nhận thức, là dấu hiệu của niềm tin 

Iman đã rất yếu. 

Sheikh Ibnu Al-U’thaimieen  nói: Để cứu con tim sống lại, để lột bỏ đi 

cái vỏ chai cứng của nó chúng ta cần phải làm hai điều: 

Thứ nhất: Xướng đọc Qur’an thật nhiều, bởi Allah phán trong Qur’an: 

﴿ َٰ ۡرَءاَن لََعَ ُُ نَزُۡلَا َهََٰذا ٱۡل
َ
َِۚ لَۡو أ ِۡو َخۡشَيإِ ٱّللا َٗع مر ِ َتَصدر َِٰشٗعا مُّ َٰ ۡيَتُهۥ 

َ
اَرأ  12 اْلرش: ﴾ َجَبل  ل

Nếu như TA thiên khải Qur’an này lên quả núi, rằng Ngươi (Muhammad) sẽ 

thấy quả núi đó sẽ nghiêm trang đến vở vụn do nổi khiếp sợ Allah. Al-Hashr: 

21 (chương 59). Tin rằng không có thứ nào lại chai cứng hơn đá núi nhưng nếu 

thiên khải Qur’an lên nó thì nó vẫn khiếp sợ đến vở vụn. Và Sheikh Abdul Qowi  

nói: “Hãy duy trì việc học hỏi Qur’an, rằng điều đó sẽ làm mềm nhũng những con 

tim đã bị chai cứng như đá núi.” Tuy nhiên, không phải chỉ có đọc xuông mà cần 

phải đọc bằng sự tập trung, bằng suy nghĩ, tin rằng điều này sẽ làm con tim mềm 

mại trở lại. 
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Thứ hai: Luôn miệng tụng niệm Allah bằng các câu La i la ha il lol loh, sub 

ha nol loh, ol lo hu ak bar, al ham du lil lah hoặc các câu tụng niệm khác tương tự 

kèm theo điều kiện là con tim và chiếc lưỡi phải kết hợp nhau, bởi cuộc sống phụ 

thuộc vào con tim nếu con tim biết tụng niệm Allah thì đó là con tim sống còn 

không là con tim bệnh hoặc đã chết, vì vậy mà Allah đã phán: 

ۡغَفۡلَنا ةَۡلَبُهۥ َعو ذِۡكرِنَا﴿
َ
 42 الكِف: ﴾ َوََل تُِطۡع َمۡو أ

Và Ngươi chớ nghe theo kẻ đã bị TA làm con tim y sao lẵng việc tụng niệm 

TA. Al-Kahf: 28 (chương 18), Allah đã không bảo Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلصnghe theo kẻ 

đã bị Ngài làm cho y câm miệng không tụng niệm Ngài, bởi có biết bao người 

cái miệng họ tụng niệm như con tim họ thì ở đâu đâu, cách tụng niệm này chẳng 

mang lại kết quả mỹ mãn cho người tụng niệm. Cách tụng niệm hữu ích là tụng 

niệm Allah bằng chiếc lưỡi và con tim biết lắng nghe, có thế mới giúp con tim 

sống trở lại, mới giúp con tim thoát được lớp vỏ chai cứng kia, có thế cơ thể mới 

sống khỏe, sống mạnh, như Allah phán: 

﴿ َ ِِ َثا تََشَٰبِٗها ما ۡحَسَو ٱۡۡلَِديِث كَِتَٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزا ِيَو ََيَۡشۡوَن َقباُهۡم ُثما تَلُِي ٱّللا َشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱَّلا ُۡ َت

ُ َفمَ  َۚ َوَمو يُۡضلِِل ٱّللا ۦ َمو يََشآُء ِ َيۡهِدي بِهِ َٰلَِك ُهَدى ٱّللا َِۚ َذ ۥ ِمۡو َهاِد ُجلُوُدُهۡم َوةُلُوُبُهۡم إََِلَٰ ذِۡكرِ ٱّللا ا ََلُ
 43الِمر:  ﴾٤٢

Allah đã thiên khải xuống lời phán tuyệt vời nhất trong Qur’an gồm 

những lời phán miêu tả về hai vật thể đối lập nhau, làm cho người có đức 

tin Iman phải rợn da gà vì khiếp sợ Thượng Đế chúng, rồi làn da đó lại 

nhẵn đi và con tim lại bình thản khi tụng niệm Allah. Với những tính cách 

ngoan đạo đó Allah muốn ban cho ai tùy ý Ngài và ai đã bị Allah bỏ rơi thì 

y chẳng tìm ra được nguồn chỉ đạo. Al-Zumar: 23 (chương 39). 

Cuối cùng, cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Thiên Sứ 

Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả bằng hữu của Người. 
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