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

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

  

ِ  د  مم الَ   ذِ  لِِلَّ
َ  َل ع  الم  اِت فَ الص   وَ َن سم الم   اءِ مَ سم ي الم

َ
َ  ، أ ً ثِ ًدا كَ َْحم  ه  انَ حَ بم س   ه  د  ْحم  هِ يم فِ  كً ارَ بَ بًا م  ي  ا  َ يم

ِ مِ بِ    لم
َ ِ غَ ا وَ مَ ه  نَ يم ا بَ مَ وَ  اءِ مَ السَّ وَ  ِض رم الم َ مَّ ا مِ مَ هِ يم   ، وَ اء  شَ ا ي

َ
َ تَ  ة  فَ ادَ َتَ م   ة  غَ ابِ سَ  مِ عَ  نِ ََعَ  ه  ر  ك  شم أ َهد  وَ  .ىتم شم

َ
 أ

نم ََل 
َ
هَ أ ـٰ   هلل  إَِلَّ ا إِلَ

َ
 نَ رَ مَ أ

َ
ََ ََل  نم ا أ م  اه  يَّ  إِ َلَّ إِ  دَ ب  عم   َ ِص لِ م  ول     ،ِن يم ال   َل   يم ه  َورَس  ًدا َعبمد  َمَّ نَّ ُم 

َ
َهد  أ شم

َ
 ه  ي  فِ َص وَ  َوأ

  د  ي   ، سَ ه  ل  يم لِ خَ وَ 
َ َ لِ وَّ الم  وَ   لِلِ ََعَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يم لَ عَ   اهلل  ّلَّ َص . نَ يم رِ خِ الم وَ  يم

َ
 مِ وم  يَ ىَل إِ  ان  سَ حم إِ بِ  مم ه  عَ بِ تَ  نم مَ وَ  هِ ابِ حَ صم أ

  ، ِن يم ال  
َ
  : د  عم ا بَ مَّ أ

Quý đạo hữu kính mến! 

Khutbat hôm nay tôi thành thật muốn chia sẻ với quý đạo hữu một đề tài 

không thiếu gì quan trọng đối với việc hành đạo của chúng ta. Đó là “Làm thế nào 

để được gần gũi với Allah ?” Gần gũi với Allah và giành được sự yêu thương của 

Ngài có thể tóm tắt lại trong Hadith Qudsi được Abu Hurairah  thuật lại như sau:  

ول اهللِ َص  َريمَرة رَِِضَ اهلل  َعنمه  قَاَل: قَاَل رَس  ِِب ه 
َ
َمْن ََعَدى }اهلَل َتَعاىَل قَاَل:  نَّ إِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يم لَ عَ   اهلل  ّلَّ َعنم أ

ي  ، َوَما َتَقر  آَذْنت   ا َفْقدْ ِلي َولي َْربي ياْلْ ي ه  ب َحب   َِل  َب إ
َ
ٍء أ يََشْ ي ب ، َوََل يََزال  ميم   إَِل   َعْبدي ا اْفََتَْضت ه  َعلَْيهي

ي َيَتَقر   يال   ب  إَِل  َعْبدي ب  َوافيلي َحّت  ب حي
 
إيَذا  أ

، فَ ، َوَبََصَه  اذليي ي ْبَصي  ه  يهي ْنت َسْمَعه  اذليي يَْسَمع  ب ْحَبْبت ه  ك 
َ
أ

يَها، َوريْجلَه  ا ، َويََده  الِتي َيْبطيش  ب يهي َين  لب ْعطي
 
لَِني ََل

َ
ْ َسأ يَها، َولَِئي يَذن  ِتي َيْمَشي ب عي

 
ْ اْسَتَعاَذِني ََل ، َولَِئي  {ه  ه 

 ابلخاري.

Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص kể: “Quả thật, Allah Đấng Tối Cao có phán rằng: 

“Nếu ai đó thể hiện sự thù hận đối với một người Wali (người bảo hộ) của TA, 

thì TA nhất định tuyên chiến chống lại người đó. Và không có gì của bầy tôi TA 

làm TA yêu thích hơn những gì Ta đã lệnh bắt buộc chúng thi hành (như Salah, 

nhịn chay Ramadan, hành hương Hajj, Zakat v.v..). Và bề tôi của TA sẽ tiếp tục 

tiến gần TA bằng cách thực hiện những nafilah (những hình thức hành đạo 

khuyến khích) cho đến khi Ta yêu thương hắn. Một khi TA yêu thương hắn, thì 

TA (chắc chắn soi sáng hướng dẫn) hắn trong việc nói năng, lắng nghe, trông 

nhìn, và TA (chắc chắn soi sáng hướng dẫn) đôi tay của hắn để nắm lấy (để làm 

những gì tốt), và bàn chân của hắn để bước đi (để làm những gì hay). Nếu hắn 

cầu xin TA thì TA chắc chắn sẽ ưng thuận ngay và nếu hắn cầu xin sự che chở 

nơi TA thì TA chắc chắn sẽ che chở hắn ngay.”” Al-Bukhari. 

Hadith này rất quan trọng trong cuộc sống đời tư hay việc cùng chung sống 

với cộng đồng bên ngoài. Nó khuyến khích chúng ta nên thực hiện những nhiệm vụ 

bắt buộc Fardhu, Sunnah và Nafilah (những hình thức hành đạo không mang tính 
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chất bắt buộc). Đồng thời, khuyến khích chúng ta cũng phải chủ động để làm những 

điều tốt cho chúng ta và cho những người xung quanh. 

Anh chị em Muslim mến! 

Trong khutbah ngắn này, tôi xin đề cập đến một số hành vi mà Allah sẽ hài 

lòng với điều đó và đưa chúng ta đến gần Ngài ngày càng một hơn. 

Những điều Fardhu bắt buộc trong tôn giáo được coi là ưu tiên hàng đầu để 

đạt được sự hài lòng của Allah. Năm trụ cột trong Islam và sáu điều cơ bản của đức 

tin được coi là một trong những gì cần được thực hiện trước. Bất cứ một cá nhân 

nào đó tin tưởng và thực hành những điều này thì người đó mới được gọi là một 

người Muslim hoặc Mu’min. Những hình thức hành đạo không mang tính chất bắt 

buộc Sunnah là một phương tiện để đạt được sự hài lòng của Allah, nhưng những 

điều Fardhu bắt buộc phải được thực hiện trước. Những Sunnah không có giá trị 

nếu Fardhu bị bỏ quên. Cho nên, mong muốn đạt được sự gần gũi với Allah mà 

không làm tròn những điều bắt buộc một cách đúng đắn là sai lầm và vô nghĩa. 

Quý đạo hữu thân mến! 

Để chắc chắn rằng Allah hài lòng với chúng ta và những gì chúng ta đang 

làm, thì hãy cố gắng nỗ lực làm theo những gì Ngài đã hướng dẫn chỉ dạy trong 

Thiên Kinh Qur’an. Allah có phán trong Surah Ali I’mran rằng: 

﴿ ُ ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚۡ َوٱَّلله َ فَٱتهبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّلله  ﴾٣١  هِحيم    َرُفو   قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱَّلله
 13لل عمران: 

Hãy bảo (hỡi Muhammad): “Nếu các ngươi yêu thương Allah thì hãy theo Ta 

thì chắc chắn Allah sẽ yêu thương các ngươi và Ngài sẽ tha thứ những tội lỗi 

của các ngươi; Allah Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung”. Ali I’mraan: 

31 - 32 (chương 3), và Allah phán thêm: 

َ َوٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم تُرََۡحُوَن ﴿ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
 231لل عمران:  ﴾١٣٢َوأ

Và các ngươi hãy tuân theo lệnh của Allah và Thiên Sứ, có thế may ra các 

ngươi được khoan dung. Ali I’mraan: 132 (chương 3). 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải noi gương Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

trong tất cả việc hành đạo. Điều này được Allah nhấn mạnh như sau: 

 َۡسلَۡنَٰك َعلَۡيهِۡم َحفِيظ  ﴿ 
َ
ٰ َفَمآ أ َۖ َوَمن تََوَّله َ َطاَع ٱَّلله

َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ  08النساء:  ﴾٨٠ا مه

Hễ ai tuân theo Thiên Sứ thì sự thật y đã tuân theo Allah và hễ ai quay 

lưng thì TA không phái Ngươi (Muhammad) đến để canh gác chúng. Al-

Nisa: 80 (Chương 4). 

Muslim thân mến! 

Để làm hài lòng Allah thì chúng ta phải cố gắng kiềm chế và tránh xa những 

gì bị cấm (Haram), những gì bất hợp pháp, trái đạo đức và thậm chí những gì không 
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được ưa thích (Makruh) hoặc nghi ngờ (Mashbuh). Imam Al-Bukhari và Muslim có 

ghi lại rằng: 
ِِب َعبمِد اهللِ  َعنم 

َ
َماِن بمِن بَِشي   أ وَل اهلِل  :قَاَل   انل عم ول   ملسو هيلع هللا ىلصَسِمعمت  رَس  ين  } :َيق  َََلَل َبِّيٌن  َوِ إين  اْلْ

َما ََراَم َبٌن  َوَبيَْنه  ْور   اْلْ م 
 
ن  َكثيري  ميْن ال اسي  أ ه  ْشتَبيَهات  ََل َيْعلَم  ب َهاتي  ،م    َفَقِّيدْ  َفَمْن ات ََق الش 

َ
اْسِّيتَْرَأ

هي  ْرضي يينيهي َوعي َ  ،ِلي
ْ
ب َهاتي َوَقَع ِفي اْل ْن يَ َوَمْن َوَقَع ِفي الش 

َ
َ  أ ِّي ُي يِّيَي ي و

ْ
َع َقِّيَرامي ََكلر اِعي يَِّيْرَى َحِّيْوَل اْل

ٍَ حيًي  .فييهي  ٌ َملي ين  ليُك  ََل َوِ
َ
ه   ،أ ين  حيَي اهللي ََمَاريم  ََل َوِ

َ
   {أ

Abu Abdullah an-Nu’man Ibn Bashir  thuật lại: Tôi có nghe Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói 

rằng: “Quả thật Halal đã rõ ràng và Haram cũng đã rõ ràng. Nhưng giữa 

chúng (Halal & Haram) có những điều mà nhiều người không biết cho dù 

chúng là Halal hoặc Haram. Ai giữ khoảng cách tránh xa những điều chưa rõ 

đó thì người này đã bảo vệ được tôn giáo va uy tín của mình. Và ai tiếp cận 

những điều chưa rõ đó thì người này đã rơi vào Haram, giống như một người 

chăn cừu đang chăn cừu của mình gần Hima (nơi được tạo lên bởi nhà vua để 

chỉ được sử dụng cho gia súc của mình), người này có thể sớm rơi vào khu vực 

Hima đó. Nên nhớ rằng, quả thật mỗi nhà vua có một Hima riêng và nên nhớ 

rằng, quả thật Hima của Allah là những điều cấm của Ngài.” Al-Bukhari và 

Muslim. 

Anh chị em Muslim kính! 

Noi gương làm theo giáo lý và chỉ dẫn của Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص trong 

cách ăn uống, ngủ, đi lại, nhìn, nghe, và trong việc kinh doanh buôn bán, được coi 

là những hành vi không kém quan trọng để đưa chúng ta đến gần Allah. Hãy 

thường xuyên kết nối với Thiên Kinh Qur’an bằng cách xướng đọc, tìm hiểu ý 

nghĩa và áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta; may ra chúng ta được 

gần gũi với Allah nhiều hơn. 

Cần được nhắc ở đây rằng bất cứ lúc nào chúng ta làm việc tốt hoặc tránh 

điều xấu thì Allah sẽ hài lòng với chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta cố gắng để đưa 

bản thân mình tiến gần Allah, thì Ngài sẽ tiến gần chúng ta hơn. Trong một Hadith 

Qudsi được Anas  thuật lại rằng: 

  نم عَ 
َ
َ أ يَذا َل:اقَ  لَّ جَ وَ  ز  عَ  هِ ب  رَ  نم عَ  هِ يم وِ رم ا يَ مَ يم فِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يم لَ عَ   اهلل  ّلَّ َص  ِب  انلَّ  ِن عَ  ه  نم عَ  اهلل   ِِضَ رَ  س  ن  َتَقر َب  }إ
يَِل   الَْعْبد   ْرًا إ ْبت   ُي يَلْهي  َتَقر  يَذا ذيَراًَع، إ ْبت   ذيَراًَع  ميٌِن  َتَقر َب  َوِ يَذا بَاًَع، ميْنه   َتَقر  تَاِني  َوِ

َ
تَْيت ه   َمْشًيا أ

َ
 أ

 َهْرَولًَة{

Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص có nói; “Allah có phán rằng: Khi một bề tôi tiến gần 

TA bằng một gang tay thì TA tiến gần hắn bằng một cẳng tay; và khi hắn tiến 

gần TA bằng một cẳng tay thì TA tiến gần hắn bằng một sải tay; và khi hắn 

đến gặp TA bằng cách bước đi bộ thì TA đến với hắn bằng cách chạy bộ.” Al-

Bukhari. 
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Quý đạo hữu thân mến! 

Chúng ta hãy cầu xin Allah để Ngài giúp chúng ta tránh xa mọi điều haram; 

chúng ta hãy cầu nguyện Allah để xin khẩn Ngài giúp chúng ta tuân theo Lời phán 

của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện để cầu xin Allah soi sáng hướng dẫn và giúp 

chúng ta trong việc thực hiện tất cả các điều bắt buộc (Fardhu), Sunnah (đường lối 

của Thiên Sứ), Nafilah (những gì không mang tính chất bắt buộc trong Islam). Khi 

làm như vậy, chúng ta sẽ tiến gần Allah, Ngài sẽ hài lòng với chúng ta và chúng ta 

sẽ được hạnh phúc trong thế giới này và ngày sau, Insha Allah. 

Chúng ta chân thành hy vọng và cầu nguyện để được gần gũi với Allah để rồi 

trở thành thành viên nhóm Awliya’ của Ngài. Những Awliya’ là những người bảo 

hộ của Allah được Ngài che chở và phù hộ; họ không phải sợ hãi hay đau buồn như 

Allah đã miêu tả con người và thuộc tính của họ như sau: 

ِ ََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم َُيَۡزنُووَن ﴿ ۡوِِلَآَء ٱَّلله
َ
ََلٓ إِنه أ

َ
ِيوَن َءاَمُنوواْ َوَننُوواْ ََّتهُقووَن ٱ ٦٢أ لَُهوُم  ٦٣َّله

ِۚۡ َذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ  ِِۚ ََل َتۡبِديَل لََِكَِمِٰت ٱَّلله ۡنَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرة َيٰوةِ ٱدلُّ ٰى ِِف ٱۡۡلَ  21يونس:  ﴾٦٤ ٱۡلبُۡۡشَ

- 26 
Nên biết rằng, quả thật Awliya’ của Allah sẽ không lo sợ và chúng cũng 

không buồn phiền * Chúng là những người có đức tin và biết kính sợ * 

Dành sẵn cho chúng tin mừng trong cuộc sống trần gian này và ngày sau. 

Không có sự thay đổi đối với Những Lời Phán của Allah. Đó nó chính là 

thành công vĩ đại. Yunus: 62 - 64 (chương 10). 

Khutbah tại Masjid Katina 66, Đông Du,  

Quận 1, TP HCM 

Ngày 19/02/2016 

Tiến sĩ 
Basiron bin Abdullah 
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