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 ٣ 

 

 

 
Những người có đức tin và ngoan đạo vào ngày sau, họ sẽ được 

Allah ban thưởng một phần thưởng tốt đẹp nhất, đó chính là cuộc sống 
vĩnh viễn của cõi vĩnh hằng nơi Thiên Đàng. Allah đã chuẫn bị trong 
thiên đàng mọi thứ tốt đẹp nhất chưa từng có trên thế gian, ở đó con 
người sẽ mãi mãi hạnh phúc và tràn đầy niềm vui không bao giờ thấy 
buồn phiền hay đau khổ, ở đó con người chỉ hưởng thụ và vui chơi không 
âu lo hay toan tính về cái ăn cái mặc, ở đó con người sẽ thật sự hài lòng 
và đầy đủ không có sự thất vọng hay thiếu hụt, ở đó con người chỉ biết 
yêu thương và tràn ngập tiếng cười không có hận thù hay tiếng khóc, ở đó 
con người sẽ có mọi thứ tuyệt vời trên mọi tuyệt vời và hiện đại trên mọi 
hiện đại. Allah phán: 

 [ 8 7  ¾     ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶Z ٢٠: اإلنسان 
Và khi nhìn thấy thiên đàng, chắc chắn Ngươi (Muhammad) sẽ thấy 
nơi đó một niềm hạnh phúc và một vương quốc vô cùng vĩ đại Al-
Insaan: 20 (chương 76), Allah phán ở chương khác: 

[ 8 7  }  |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pZ ١٦: سجدةال - 
ا١٧

Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng (của cõi cực lạc 
nơi thiên đàng) được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về 
những việc thiện mà họ đã làm (trên thế gian) Al-Sajadah: 17. 
  

Ai trong chúng ta không muốn được thu nhận vào thiên đàng của 
Allah và ai trong chúng ta muốn bị đày vào hỏa ngục? Câu trả lời là tất 
nhiên mọi người đều muốn được đi vào thiên đàng và không một ai lại 
muốn bị đày vào hỏa ngục. Thế thì làm sao để đạt được sự mong muốn 
này? Câu trả lời là chỉ có một con đường duy nhất đưa con người đến với 
thiên đàng của Allah không có một con đường nào khác đó chính là con 
đường ngoan đạo, Allah phán:  

 [ 8 7  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

  -  ,Z ١٣٣: آل عمران 
Hãy mau mau tìm đến sự tha thứ của Thượng Đế và thiên đàng 
rộng lớn bằng các tầng trời và trái đất được chuẩn bị làm phần 
thưởng cho những người ngoan đạo. Ali I'mron: 133 (chương 3). 
 



 

 ٤ 

Vậy, thế nào là con đường ngoan đạo để chúng ta có thể tìm đến 
thiên đàng vĩnh cữu? Allah phán: 

 [ 8 7  4  3  2  1  0        /  .  87  6   5

  E  D  C  B  A  @  ?         >  =  <  ;  :  9

  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G    F

  TZ ١٣٥ - ١٣٤: آل عمران 
(Những người ngoan đạo) là những ai tiêu dùng cho chính nghĩa của 
Allah lúc giàu cũng như lúc nghèo, những ai biết kìm hãm cơn giận 
và lượng thứ cho người bởi vì Allah yêu thương những ai làm điều 
tốt, những ai khi đã phạm điều sai quấy hoặc bất công với bản thân 
mình thì liền nhớ đến Allah mà cầu xin Ngài tha tội và chắc chắn 
không ai có thể tha tội mà chỉ có Allah mà thôi và họ sẽ không tái 
phạm điều sai quấy mà họ đã làm Ali I'mron: 134 - 135 (chương 3), 
Allah miêu tả tiếp ở chương khác: 

[ 8 7    8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -

A  @  ?  >  =  <  ;  :   9  B   Z ٤ - ٣: البقرة 

(Những người ngoan đạo) là những người tin vào điều vô hình và 
chu đáo dâng lễ Salah và chi dùng những gì mà Ta đã ban cấp (cho 
con đường chính nghĩa của Allah); và những người tin nơi những 
điều mặc khải đã được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) và  
những điều được ban xuống vào thời trước Ngươi; và họ tin chắc nơi 
đời sau. Al-Baqoroh: 3 – 4 (chương 2). 
 

Tin vào điều vô hình có nghĩa là tin vào những gì mắt thường 
không thể nhìn thấy được nhưng thật sự hiện có như Thượng Đế Allah, 
các Thiên Thần, cuộc sống đời sau, sự phục sinh, thiên đàng, hỏa ngục, 
định mệnh v.v... 

Tin vào lời mặc khải được ban xuống cho Muhammad có nghĩa là 
tin vào Qur'an và mọi lời giáo huấn của Nabi Muhammad . 

Tin vào những điều ban xuống thời trước có nghĩa là tin vào tất cả 
các kinh sách trước đây là những mặc khải từ Allah, chẳng hạn như kinh 
Tawrat xuống cho Nabi Musa, Injil xuống cho Nabi Ysa, v.v...  

Tiêu dùng cho chính nghĩa của Allah lúc giàu cũng như lúc nghèo 
có nghĩa là tiêu dùng tài sản để thi hành bổn phận bắt buộc như đóng 
zakat, chu cấp cho người có trách nhiệm phải chu cấp như vợ, con cái và 



 

 ٥ 

cha mẹ, ông bà và sẵn sàng giúp đỡ hổ trợ cho người cần giúp trong mọi 
hoàn cảnh, dù giàu hay nghèo việc làm đó vẫn được duy trì. 

Kìm hãm cơn giận có nghĩa là biết dằn sự tức giận không để nó 
làm mất lí trí gây hoán hận cho người khác.  

Tha thứ cho người có nghĩa là dễ dàng thông cảm và sẵn sàng bỏ 
qua cho ai đó đã bất công hoặc gây chuyện với mình, không định tâm trả 
thù cho dù có khả năng làm điều đó, Allah phán bảo:  

 [ 8 7  ¨§  ¦  ¥  ¤   £  ¢Z ٤٠: الشورى 
Nhưng, ai lượng thứ và giải hòa thì Allah sẽ ban thưởng cho y. Al-
Shuro: 40 (chương 42). 
  

Như vậy, con đường ngoan đạo không những là đức tin nơi Allah 
trong trái tim mà nó còn phải được thể hiện ở thân xác qua các hành vi và 
những việc làm cụ thể được Allah sắc lệnh và quy định, bởi lẽ hành vi và 
những việc làm là biểu hiện của đức tin. Allah phán về những việc làm và 
hành vi của những người có đức tin:  

 [ 8 7      .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
   <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /

F   E  D  C  B  A  @  ?   >  =    K  J  I  H  G
  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L

  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [  ZZ ١١ – ١: المؤمنون 
Quả thật, những người có đức tin chắc chắn sẽ thành đạt. Họ là 
những người kính cẩn trong việc dâng lễ Salah; biết tránh xa chuyện 
vô bổ tầm phào; tích cực đóng Zakat; che giữ phần kín đáo của thân 
thể ngoại trừ với vợ hoặc với nữ tù binh nằm dưới tay phải của họ thì 
họ sẽ không bị khiển trách, còn những ai tìm cách vượt quá mức giới 
hạn thì là những kẻ phạm tội; (những người có đức tin chắc chắn 
thành đạt) họ là những người thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa; 
cẩn thận giữ gìn việc dâng lễ Salah. Họ là những người thừa hưởng, 
họ sẽ thừa hưởng thiên đàng hạnh phúc nơi mà họ sẽ vào sống đời 
đời. Al-Mụminun: 1 – 11. 
 

Đó là một số lời kinh tiêu biểu trong Qur'an nói về những bản chất 
cũng như những hành vi và những việc làm của những người ngoan đạo 
sẽ được ban thưởng thiên đàng, còn rất nhiều câu kinh khác mà chúng ta 
có thể tìm hiểu và học hỏi. Và tiếp theo sẽ là một số lời giáo huấn của 



 

 ٦ 

Nabi Muhammad  về những việc làm ngoan đạo cũng như bản chất đưa 
con người dễ dàng đến với thiên đàng. 

ِباُهَق َْقةَا
َ
ْناأ ََ  اقَ َلا:اقَ َلا:فِِْـَ ِةاجرّ�ـْ�ِا((ا

َ
اأ ُُ ْماِمثْـ ُُ ُُ فَِِْ 

َ
اأ  ٌ قَْوج

َ
َّنَةاأ

ْ
اجل ُُ ُُ رتجها))اَْْ 

 .مسلم
Ông Abu Huroyroh  thuật lại, Nabi  nói: "Vào thiên đàng toàn 
những người có trái tim giống như trái tim của những chú chim." 
Hadith do Muslim ghi lại. Ta thấy loài chim trái tim của chúng thật sự 
không biết lo âu hay hoang mang về bổng lộc (Rizqi) của Allah, cứ mỗi 
sáng chúng thanh thản rời tổ bay đi rồi chiều về với cái bìu căn tròn đầy 
ấp thức ăn, chúng thật sự đã tin tưởng một cách kiên định rằng Allah sẽ 
cho chúng Rizqi và chúng phó thác tất cả cho Thượng Đế. 
 

ِباُهَق َْقةَا
َ
ْناأ ارَُسوُلاجا:قَ َلاااََ َُ ـْناااهللاِاُسِِ اََ ُُ ُِ اَمـ اُْـْ  ـَثِ

ْ
ْ
َ
َّنـَةاَ�َقـ َلااأ

ْ
ـّـ َ اجل ا:ج

ُلُِإااهللاِاَُْقَوىاج((
ْ
ْسُناجل ُُ ا.رتجهاجرتمذياتجبناُب ن))اَت

Ông Abu Huroyroh  thuật lại, có người đã hỏi Nabi  rằng điều gì đưa 
con người vào thiên đàng nhiều nhất thì Người nói: "Taqwa (lòng kính 
sợ) Allah và đức tính tốt." Hadith do Al-Tirmizy và Ibnu Hibban ghi lại. 

 
ِباُهَق َْقةَا

َ
ْناأ تَِ ُسا((ا:اهللاِارَُسوُلاجقَ َلاا:قَ َلاااََ

ْ
اجهللاُااَمْناَسلََكاَطِق ًق اَْل َُ ُّ ً  اَس

ْ
اِلل ِِ اِ�ي

َّنةِا
ْ
اجل

َ
اَطِق ًق الِ  ِِ ُابِ

َ
ا.رتجهامسلم))ا 

Ông Abu Huroyroh  thuật lại, Nabi  nói: "Ai tìm kiếm con đường để 
học hỏi kiến thức đạo giáo thì Allah sẽ ban sự dễ dàng cho y trên con 
đường tìm đến thiên đàng." Hadith do Muslim ghi lại. 
ا

ِباُهَق َْقةَا
َ
ْناأ ّنارَُسوَلاااََ

َ
اَمـ اَ� ْا((ا:قَـ َلاااهللاِاجأ ـْماَعَ ـُ رُ ُُ

َ
َأاأ

َ
ََ� َْـ ااهللاُاُحـواجأ

ْ
اجل ِِ بِـ

رََج ِ�ا َّ اج ِِ ُةا:ا((قَ َلاا.هللاِابََ�اَْ ارَُسوَلاجا:قَ حُوجا))اَتَ ْقَ�ُعابِ ـْثَ ََ رِهِاَت ََ َ ـ
ْ
اجح وُُءـوِلاَعَ

ْ
اجح
ُ
لِْسـبَ ل

َ اجحّلا ْْ ََ ََِةا َ َس ِجِ اَتجتِْتَا ُراجحّل
ْ
اجح

َ
َُ� الِ 

ْ
ُماجحّقَ� ُطاجل ـُ ا.مرتجهامسل))اََِةافََذِر

Ông Abu Huroyroh  thuật lại, Nabi  nói: "Há các người không 
muốn ta chỉ cho các người những việc làm mà với nó, Allah sẽ xóa đi 
tội lỗi của các người và sẽ đưa các người lên tầng cao (nơi thiên 
đàng)? Họ nói: Thưa Rasul của Allah, chúng tôi  muốn chứ. Người 
nói: Hoàn chỉnh cho tốt việc wuđú, nhiều bước chân đến Masjid và 
đợi dâng lế Salah sau Salah." Hadith do Muslim ghi lại. 

ا



 

 ٧ 

اَ�يُبِْلُغا:ا((قَ َلا
ُ
اَ�تَوَّءأ   َُ

َ
ْماِمْناأ ـُ ْتافَىُْسِبُغاا-َم اِمنْ

َ
ْناا-أ

َ
ُ اأ َُ ْشـ

َ
ُُّماَ�ُقـوُلاأ وُُءوَلا

ْ
اأَاجح

ـٰا ُااجهللاُاالِأّااَِالِرَ
َ
ِ َْكا 

ََ ا
َ
َ ُهاأ ُْ َُ ُاتَااَت ْش

َ
بْ ُااأ ََ ّناُمَّ ً جا

َ
َّنـِةااهُاأ

ْ
بَْوجُ اجل

َ
اأ ُ
َ
الِّأافُِتَحْها  ُ

ُ
َترَُسو 

َُ اَش لَا �ّ
َ
اِمْناَ ُُ ُُ ِِيَُةاَْْ  ا.رتجهامسلما))جَّّ  

Nabi  nói: "Ai trong các người lấy Wuđụa một cách hoàn chỉnh và 
tốt đẹp rồi sau đó nói: 

ْنا
َ
ُ اأ َُ ْش

َ
َِااأَاأ ـٰ ُااجهللاُاالِأّاالِرَ

َ
ِ َْكا 

ََ ا
َ
َ ُهاأ ُْ َُ ُاتَااَت ْش

َ
بْ ُااأ ََ ّناُمَّ ً جا

َ
ُااهُاأ

ُ
َترَُسـو   thì cả tám 
cánh cổng của thiên đàng sẽ được mở để y đi vào tùy thích." Hadith 
do Muslim ghi lại. 
 

نْا ّن اَمَعارَُسوِلاجهللاِاا:َلا َاقااُهَق َْقةَااََ ُِىافَلَّ  اَسـَكَهاقَـ َلارَُسـوُلاجااُُ اُ�نَ 
ََل  ابِ ٌَ اهللاِاَ�َق 

:اَهَذجاَِْقين((ا َُ َّنةَاا ًاَمْناقَ َلاِمثْ
ْ
اجل َُ َُ ا.رتجهامسلم))اَُ

Ông Abu Huroyroh  kể: chúng tôi ngồi cùng Nabi  thì Bilaal đứng 
dậy Azaan. Khi dứt lời thì Rosul  nói: "Người nào nói giống như (lời 
nói người Muazzin) bằng cả lòng thành tâm (của y) thì sẽ được vào 
thiên đàng." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

اج:ا((قَ َلا َِ اتَْج ِِ ً جاَْْْتَِغابِ ِِ اَمْس ََ ََ اجهللاِاَمْنا ََ ََ َّنـةاهللاُا،ا
ْ
اِ اجل ُِ ُاِمثْلَ

َ
تجهاجلخـ ريار))ا 

ا.تمسلم
Nabi  nói: "Người nào xây dựng Masjid với lòng thành tâm vì Allah 
thì Allah sẽ ban cho người đó một ngôi nhà trong thiên đàng." Hadith 
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 
 

ّناج:ا((قَ َلا ُُ تَبَ َُ ا لََوج�  ََ ُْسا بَااهللاُاََ ِْ
ْ
اجر اَعَ

َ
  َْ ّناَشـىِْ ًاَُ ُُ ّناحَْماَُْييّْعاِمـنْ ُِ َبابِ

َ
اَمْناأ ُِ  

اِلنَْ اجهللاِا   ُْ ََ ا ُ
َ
َّنةَااَج َلاَت 

ْ
اجل ُِ لَ ُِ ْناُْْ 

َ
اتجرسس ئ))اأ ا.رتجهاأد اتأبواُجُت

Nabi  nói: "Năm lần dâng lễ Salah Allah đã sắc lệnh bắt buộc cho 
đám bầy tôi của Ngài, do đó, người nào hoàn thành nó theo đúng qui 
định được sắc lệnh thì người đó sẽ có một cuộc thỏa ước nơi Allah đó 
là y sẽ được vào thiên đàng." Hadith do Ahmad, Abu Đawood và Nasa-
y ghi lại. 

 

ْنا ٌّاََ
ُ
ِبىبَةَااأ ُْْهارَُسوَلاجااَُ ّ�اجثْسَا((ا:َ�ُقوُلاااهللاِاَُُقوُلاَسِ  ََ اَمْنا  ٌ ًةاِ اَْْو َْ

ْ
َةاَرَ َ ْْ اَل ْ َْ

َّنةِا
ْ
اِ اجل ََيْه  ّنا ُِ ُابِ

َ
ا  َ َِ

ابُ ْلَة 
َ
ا))َتة



 

 ٨ 

Bà Um Habeebah  kể: tôi đã nghe được Nabi  nói: "Ai dâng lễ Solah 
trong một ngày đêm mười hai Rak-at (Solah Rawatib) thì Allah sẽ 
xây cho một ngôi nhà trong thiên đàng." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

ُ ا
َْ ِذابِْناَجبَ ْناُم ُهاا:قَ َلاااََ

ْ
َّنَةاَتُ بَ ِلُ ِ�اِمَنااهللاِاَْ ارَُسوَلاجا:قُل

ْ
اجل َِ

لُ ُِ اُْْ   ُ  َ
َْ
ِ ابِ ْ ِْ

ُْ أَ
ـّ رِا ارَىَسِا((ا:اقَ َلا.اج ُِ اَتِِتّ ْناَلِايم 

ََ ا َِ َ
ْ
ْ
َ
ُهاجهللاُارََقْ اَسأ َ َّ َ اَمْنار اَعَ بُـُ اجهللاَاا�  ْْ َُ ا ِِ َتَأااَللَيْ

اَشىِْ ِِ ُِكابِ
ْْ ُ َيْـَهاا ًاُ

ْ
اجل ُّ ُـ

َ
اَرَمَيـ َناَتُ ٌُ َةاَترَُلـو ََ َّ اجحـ ـِ َةاَترُْا

ََ رتجهاأدـ ا))اَترُِقيُماجحّل
ا.تجرتمذي

Ông Mu-az bin Jabal  nói với Thiên Sứ : Xin Người hãy cho tôi biết 
việc làm đưa tôi vào thiên đàng và giúp tôi tránh xa hỏa ngục. Nabi  
bảo: "Quả thật, ngươi  đã hỏi về điều vĩ đại và nó quả thật sẽ dễ dàng 
đối với ai mà Allah ban sự dễ dàng cho y, ngươi hãy thờ phượng 
Allah và không tổ hợp (Shirk) với Allah một điều gì, hãy dâng lễ 
Salah, bố thí Zakat, nhịn chay Ramadan và hành hương Haji." 
Hadith do Ahmad và Tirmizi ghi lại. 
 

ُ ا
ُْ ْناَس اااََ ّ ِِ

ـّ َّنةِا((ا:قَ َلااَلِناج
ْ
اجحّقّ  نُاا ًابَ بالِّناِ اجل ُ

َ
اجحُ�َق ُلا  ُِ اِمنْ ُُ ُُ ّلـ ئُِ وَنا،اَْْ 

ِقيَ َمةِا
ْ
اجر ٌَ اَ�ْ�ُاَْْو   َُ

َ
اأ ُِ اِمنْ ُُ ُُ ا.رتجهاجلخ رياتمسلما))ُهمْا،اَأاَْْ 

Ông Sahl  thuật lại, Nabi  nói: "Quả thật trong thiên đàng có một 
cái cổng tên là Arroyyan, vào ngày phán xét, những người nhìn chay 
sẽ đi vào thiên đàng theo cái cổng đó không có ai khác được phép vào 
ngoài họ cả." Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 
 

ِباُهَق َْقةَا
َ
ْناأ ّنارَُسوَلاااََ

َ
ا((ا:قَ َلاااجهللاِاأ ُّ َـ

ْ
َ ـ ،اَتجت ُُ احَِ ـ ابَىْنَ ّف َرة  َُ ْ َقِةا ُْ

ْ
اجر

َ
ْ َقُةالِ  ُْ

ْ
جر

َّنةُا
ْ
الِّأاجل جل  ََ ُاَج

َ
تُرارَىَْسا  ُ ْْ  َ

ْ
ا.رتجهاجلخ رياتمسلم))اجح

Ông Abu Huroyroh  thuật lại, Nabi  nói: "Lần đi hành hương 
Umroh này đến lần đi hành hương Umroh khác, giữa chúng là sự tha 
thứ tội lỗi và hành hương Haji được chấp nhận thì không có phần 
thưởng nào khác ngoài thiên đàng." Hadith do Al-Bukhari và Muslim 
ghi lại. 
 

Cầu xin Allah ban sự dễ dàng cho chúng ta trên con đường tìm đến 
thiên đàng và xin Ngài chấp nhận những gì chúng ta đã làm cho con 
đường chính nghĩa của Ngài cũng như trong sự thờ phượng Ngài!!! 
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