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  بِسِم اِهللا الر2ْ0َِن الر0ِحيْمِ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

َْمدَ  إِن0 
ْ
ِ  ا7 َْمُدُه وَ  ِب0

َ
وِر  اهللاِ ْغِفُرُه َوَغُعوُذ بِ نَْستَِعينُُه َونَْستَ ; ُDُ ِمْن

ْغُفِسنَا
َ
ْقَماGَِا، أ

َ
ُ  اهللاُ  هِ َمْن َفْهدِ  َوِمْن َسيKئَاِت أ

َ
N 0ُمِضل 

َ
  ،فَال

َ
َوَمْن يُْضِلْل فَال

 ُ
َ

N َهاِدَي،  
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
هَ َوأ ـٰ  ا إِلَ

0
ُ  هللاُ إِال

ُ
Nًدا َقبُْدُه َورَُسو ن0 ُ+َم0

َ
ْشَهُد أ

َ
  َوأ

ِي َخلََقُكم ّمِن ن	ۡفٖس َي� ﴿ َها ٱل	اُس ٱت	ُقواْ َرب	ُكُم ٱل	 ي"
َ
وََخلَـَق ِمۡنَهـا  َوِٰحـَدةٖ  أ

ۚ ا َونَِسـثِـيٗ  كَ رَِجـا3ٗ  َزۡوَجَها َوَبث	 ِمۡنُهَمـا ِي تََسـآَءلُوَن بِـهِۦ َوٱت	ُقـواْ ٱ اٗٓء َ ٱل	 	C
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ  	Cٱ 	رَۡحاَمۚ إِن

َ
  ١: النساء ﴾Lا َوٱۡل

ۡسـلُِموَن ﴿ نـُتم م"
َ
َ َحق	 ُتَقاتِهِۦ َو3َ َتُمـوُتن	 إ3ِ	 َوأ 	Cُقواْ ٱ	ِيَن َءاَمُنواْ ٱت َها ٱل	 ي"

َ
أ َي�

R﴾ ١٠٢: آل عمران  

َ َوُقولُـواْ قَــۡو3ٗ ﴿ 	Cُقـواْ ٱ	ِيـَن َءاَمُنــواْ ٱت َهـا ٱل	 ي"
َ
أ لَُكــۡم يُۡصـلِۡح  Uا  َسـِديدٗ َي�
ۡعَمٰ 

َ
َ َورَُسـوَلُۥ َفَقـۡد فَـاَز فَـۡوًزا أ 	Cلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗ َوَمن يُِطـِع ٱ

  ٧١ - ٧٠: ا.حزاب ﴾��gَعِظيًما 

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều 
kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin 
Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi 
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm 
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của bầy tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm 
lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân 
lý. Bề tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác 
hay đối tác cùng Ngài và xin chứng nhận Muhammad là nô 
lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của Ngài �Hỡi nhân loại! Hãy 
kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra 
các ngươi từ một người (là Adam) và từ (Adam) Ngài đã 
tạo ra người vợ (là Hawwa). Rồi từ (Adam và Hawwa) 
Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất nhiều đàn ông và đàn 
bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ đoạn tuyệt quan hệ 
dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám sát mọi (lời nói 
và hành động) của các ngươi.� Al-Nisa: 1 (chương 4). 
�Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah 
và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người 
Muslim.� Ali Imraan: 102 (chương 3). �Hỡi những người 
có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho thật 
đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động 
của các ngươi và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. 
Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammad) của 
Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến thắng vinh quang.� 
Al-Ahzaab: 70 – 71 (chương 33). 

Thân hữu Muslim, tôi tự khuyên mình và khuyên tất 
cả quí tín hữu đang hiện diện trong Masjid hồng phúc ngày 
hôm nay, hãy hết lòng kính sợ Allah trong mọi hoàn cảnh 
chúng ta ở. 

ْ يَۡومٗ ﴿ ٰ ُك" َنۡفٖس ا تُۡرَجُعوَن فِيهِ إhَِ َوٱت	ُقوا ِۖ ُثم	 تَُوف	 	Cا كَ  ٱ َسَبۡت َوُهۡم 3َ م	
  ]ab` :ا_قرة سورة[ ﴾pُيۡظلَُموَن 
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�Và các ngươi hãy sợ hãi về Ngày mà các ngươi bị đưa 
trở lại trình diện Allah (để chịu xét xử). Rồi mỗi người sẽ 
được trả lại đầy đủ về những điều (tội lỗi) mà y đã phạm 
mà không một ai bị đối xử bất công cả.� Al-Baqarah: 281 
(chương 2). 

Đạo hữu thân mến, một khi Allah muốn cho một 
người nào đó tốt đẹp thì Ngài ban chỉ đạo, ban ánh sáng 
Islam đến với y cho dù y có ở một nơi hẻo lánh xa xôi, và 
khi Ngài muốn bỏ mặc một ai rơi lầm lạc thì Ngài sẽ niêm 
kín sự tiếp thu của y làm cho y nghe mà không chấp nhận kể 
cả khi y đang sống giữa cộng đồng Muslim. Đối với người 
được ban cho ánh sáng Islam thì Ngài lại tiếp tục cho y cuộc 
sống toàn thiện mỹ từ lời ăn tiếng nói, đi đứng quan hệ luôn 
là người được mọi người nể trọng, còn ai bị Ngài bỏ cho lầm 
lạc thì y sống vô trật tự, sống vô phương hướng giống như 
người lạc giữa sa mạc, trôi giửa đại dương không biết hướng 
nào mới là hướng đưa mình bình an đến đất liền, như Allah 
phán: 

ن َيۡهِديَُهۥ﴿
َ
ُ أ 	Cُهۥ َيَۡعۡل  َفَمن يُرِدِ ٱ	ن يُِضل

َ
ۡسَلِٰمۖ َوَمن يُرِۡد أ ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡلِ يَۡشَ

ن	َما َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحَرجٗ 
َ
ُ ٱلّرِۡجَس َ~َ ا َكأ 	Cَكَذٰلَِك َيَۡعُل ٱ ۚ َمآءِ ُد ِف ٱلس	 ع	 يَص	

ِيَن 3َ يُۡؤِمُنوَن    b`f: األنعام﴾ �ٱل	

�Một khi Allah muốn hướng dẫn, muốn ban chỉ đạo cho 
ai thì Ngài sẽ mở rộng tấm lòng của y sẵn sàn tiếp đón 
Islam. Và khi Ngài muốn bỏ mặc ai lầm lạc thì Ngài sẽ 
thu hẹp tấm lòng của y trở nên chật chội đến mức y có 
cảm giác như đang đi lên trời cao. Thế đó Allah đặt sự ô 
uế lên những kẻ không tin tưởng.� Al-An-a'm: 125 
(chương 6). 
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Thân hữu Muslim, việc chúng ta đang hiện hữu tại 
Masjid để hoàn thành nhiệm vụ Salah Al-Jumu-a’h là niềm 
hạnh phúc nhất của thế giới trần gian này, chính Allah đã lựa 
chọn chúng ta, đã thay đổi chúng ta thành người Muslim 
thuần khiết phục tùng Ngài, 

ُ ِلُورِهِۦ َمن يََشآءُ َيۡهِدي ٱ﴿ 	C�﴾ ) ٣٥: النور(  

�Allah sử dụng ánh sáng đó của Ngài để hướng dẫn bất 
cứ người nào Ngài muốn.� Al-Noor: 35 (Chương 24), bên 
cạnh đó Ngài đã bỏ mặc hàng triệu, hàng tỉ người sống trong 
lầm lạc trong khi họ vẫn có khói óc và con tim nhưng lại 
không giúp ích gì được cho họ, 

ۡعـُيٞ 3	 َيۡفَقُهـوَن  لَُهۡم ُقُلوبٞ �﴿
َ
ـوَن بَِهـا َولَُهـۡم َءاَذانٞ  بَِهـا َولَُهـۡم أ 3	  3	 ُيۡبِصُ

 ۚٓ نَۡعِٰم بَـۡل ُهـمۡ  يَۡسَمُعوَن بَِها
َ
ْوَل�ئَِك َكٱۡل

ُ
ْوَل�ئِـَك ُهـُم ٱۡلَغِٰفُلـوَن  أ

ُ
ۚ أ َضـل"

َ
 ﴾�أ

  ١٧٩: ا.عراف

�Chúng có trái tim nhưng không chịu vận dụng nó để 
hiểu, chúng có mắt nhưng không chịu vận dụng nó để 
quan sát, chúng có tai nhưng không chịu vận dụng nó để 
nghe, những kẻ như thế chẳng khác nào là thú vật, 
không chúng còn tệ hơn thế nữa, chúng là những kẻ thờ 
ơ, khinh suất.� Al-A'raaf: 179 (chương 7). 

Chẳng lẽ với hồng phúc vĩ đại mà chúng ta đang 
hưởng thụ đây chúng ta vẫn ngoan cố bất tuân, vẫn ngoan cố 
phớt lời đi sắc lệnh của Allah mỗi khi chúng ta nghe được và 
hiểu được chỉ đạo đó. Có lẽ những người ngoan cố đó họ 
muốn tách mình thoát ly khỏi ánh sáng chỉ đạo của Allah thì 
phải giống như bác ruột của Nabi � ông Abu Taalib đã cự 
tuyệt nói lên lời Shahaadah trước lúc lâm chung.  
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Lúc ông Abu Taalib bệnh nặng nằm trên giường thì 
Nabi � đã đến thăm thì thấy Abu Jahl cùng vài người 
Quraish khác cũng đang có mặt. Thấy bác không thể qua 
khỏi cơ bệnh này nên Rasul � tha thiết nói với bác: 

  قُْل  َقمK  يَا((
َ
هَ  ال ـٰ   إِلَ

0
ُ  إِال ْشَهدُ  jََِمةً . اب0

َ
َ  أ ِ  ِعنْدَ  بَِها َك ل  ))اب0

“Này bác, bác hãy nói La i la ha il lol loh. Chỉ một câu 
này thôi con sẽ làm chứng cho bác trước Allah.” Ngay lúc 
đó Abu Jahl lại nói trả: “Này Abu Taalib, chẳng lẽ ngươi 
dám từ bỏ tổ tông Abdul Muttalib à ?” Và cuối cùng thì Abu 
Taalib cũng có quyết định của mình, một quyết định tồi tệ là 
ông chọn lấy theo tổ tông Abdul Muttalib mà khước từ nói 
lên câu Shahaadah. (Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi). 
Thấy đó lũ Shaytaan không bao giờ để con người chúng ta 
được bình an hưởng thụ đâu nó luôn tìm cách, tìm đường để 
kéo chúng ta cùng bọn chúng đi vào hỏa ngục, kéo chúng ta 
rơi vào cơn thịnh nộ của Allah và câu chuyện của Abu 
Taalib là một điển hình. 

Thân hữu Muslim, lúc bấy giờ Nabi � đau khổ tột 
cùng, Người đành bất lực không giúp ích gì được cho người 
bác đã hi sinh tất cả vì sự nghiệp truyền bá Islam có một 
khởi đầu vô cùng gian truân này. Đúng, Nabi � đã rất muốn 
người bác hưởng được chỉ đạo Islam nhưng Đấng Chủ Tể 
của toàn vũ trụ và muôn loài lại không muốn thế, 

ۡعلَُم إِن	َك 3َ َتۡهدِ ﴿
َ
ۚ وَُهَو أ َ َيۡهِدي َمن يََشآُء 	Cٱ 	ۡحَبۡبَت َوَلِٰكن

َ
ي َمۡن أ

  ٥٦: القصص ﴾�بِٱلُۡمۡهَتِديَن 

�Chắc chắn rằng Ngươi (Muhammad) không thể hướng 
dẫn được ai mà Ngươi yêu thương theo đúng Chính Ðạo 
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nhưng Allah lại muốn dẫn dắt bất cứ ai (theo Chính Đạo) 
tùy ý Ngài. Bởi chỉ Ngài duy nhất mới tin thông ai xứng 
đáng được hướng dẫn.� Al-Qasas: 56 (Chương 28). 

Các thanh niên Muslim, nhân bài thuyết giảng hôm 
nay xin gởi đến các bạn một thông điệp quan trọng, đó là 
trong cuộc sống chúng ta đầy ấp mọi cám dỗ, dù ở đâu cũng 
bắt gặp cờ bạc, hút chích, xì ke, trộm cắp. . .  nếu như các 
bạn không biết tự đánh thức mình, không biết tự kéo thân 
mình rời chốn ăn chơi trụy lạc thì không ai có thể giúp bạn 
trở thành người tốt đâu. Nếu bạn cứ tiếp tục sống trong mù 
quáng ăn chơi tội lỗi thì khoảng cách giữa các bạn với Allah 
ngày càng một xa hơn, 

Nhân đây có hai câu chuyện về hai chàng thanh niên 
quay lạy sám hối sau khi đã ăn chơi trụy lạc nhưng kết quả 
của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, mong rằng qua hai 
câu chuyện này Allah sẽ hướng dẫn, sẽ ban chỉ đạo ánh sáng 
đến với các bạn: 

Câu chuyện thứ nhất: Sheikh Muhammad Al-
Saawi kể: Trong một lần tôi cùng với nhóm bạn đi đến một 
thành phố nọ vào một buổi chiều, lúc đó ngoài đường rất 
đông người chen chúc. Thấy lạ, chúng tôi mới hỏi một người 
xung quanh thì được biết họ đang cùng tham gia mai tán một 
thanh niên ngoan đạo. Chúng tôi liền tìm địa chỉ và đi đến 
nhà của cậu thanh niên đó thì thấy cha cậu đang đứng trước 
cửa tiếp đón người đến chia buồn. Đến nơi tôi bắt đầu lời 
chào Salam cho ông ta và nói: “Cầu xin Allah ban điều tốt 
đẹp đến chú” người đàn ông đó mới nói lớn giọng muốn 
thông báo với mọi người đang có mặt: “Mong rằng Sheikh 
đừng chia buồn với tôi, con trai của tôi Sa’d xưa là người 
bất tuân Allah, đã bao năm dài đăng đẳng nó không hành lễ 
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Salah, nhưng ngày hôm nay nó đã chết trên đường tuân lệnh 
và phục tùng Allah. Xin thề với Allah tôi là người cha hạnh 
phúc nhất trên đời này.” Sau đó người em của Sa’d đã đến 
gặp tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện của người anh mình, 
cậu ta nói: “Trước kia, Sa’d là một người ăn chơi cờ bạc 
trác tán, gái gú, rượu chè, xì ke ma túy . . . suốt ngày đêm, 
cứ thế bao năm tháng dài nó chìm trong mù quáng. Không 
biết bao lần anh ta về nhà vào rất khuya đánh thức mẹ buộc 
phải nấu cơm cho anh cùng nhóm bạn xấu xa của mình ăn, 
cũng biết bao bao lần tôi tận mắt nhìn thấy anh ta đáng mẹ, 
kéo tóc mẹ. . . còn mẹ thì gào thét mà nói: “Cầu xin Allah 
ban chỉ đạo cho con, hỡi con trai.” Anh Sa’d có quan hệ rất 
rộng nên đâu đâu cũng có mặt bạn bè anh ta nhưng toàn là 
bạn ăn chơi giống anh ta, vì vậy mà anh ta thường hay bỏ 
nhà đi bụi đời. Trong lần nọ bạn anh ta đã rũ ghê đi xuất 
ngoại đến một đất nước Châu Âu, tại đó anh ta cưới một cô 
gái Kafir làm vợ, anh ta rất ít điện thoại về cho gia đình 
ngoại trừ có chuyện cần. Lúc đó cha mẹ tôi đau khổ tột cùng 
họ không dám ngẩn mặt mà nhìn mọi người xung quanh. Có 
lần tôi bắt gặp mẹ tôi đã khóc mà cầu xin: “Lạy Allah, con 
tim con trai Sa’d của bề tôi nằm trong các ngón tay của 
Ngài xin hãy xoay nó về hướng chính đạo, đã bốn năm rồi 
tôi chưa nhìn thấy mặt nó.” Nhưng không lâu sau thì anh 
Sa’d bổng quay về lúc đó niềm vui của mẹ tôi khôn tả xiết 
nước mắt của bà ta tuôn trào trước sự trở lại của anh Sa’d. 
Có điều tính tình của anh ta không tí thay đổi vẫn chìm 
trong xì ke, ma túy, rượu chè. . . hết ngày này qua tháng nọ. 
Ngày ngày anh ta cứ đi tụ tập với nhóm bạn khoảng ba mươi 
người và anh ta là đại ca của họ, lúc nào họ cũng long 
nhong đầu đường xóa chợ chìm trong nghiện ngập. Trong 
một đêm nọ anh Sa’d cùng với nhóm bạn đang chìm trong 
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nghiện ngập thì có một người ngoan đạo đi ngang qua và 
đứng lại ngay trước mặt anh Sa’d mà nói: “Này chàng trai 
có tôi một câu hỏi để hỏi cậu: đó là cậu sẽ trả lời ra sao với 
Thượng Đế Allah khi cậu bước xuống cõi mộ, chẳng lẽ 
trần gian này sẽ giúp ích cho cậu? Chẳng lẽ tuổi xuân của 
cậu, bạn bè của cậu, sức mạnh của cậu biện hộ cho cậu 
được chăng? Hãy nhớ rằng sẽ không một thứ gì bên cạnh 
cậu lúc đó, sẽ không có bất cứ thứ gì bên cạnh cậu lúc 
đó”. Dứt lời ông ta quay đầu bỏ đi. Lời lẽ vừa nghe tựa như 
mủi tên đâm thủng con tim anh Sa’d làm anh đứng dậy xin 
phép bạn bè lên xe về nhà, trên đường lái xe về anh Sa’d đã 
khóc rất nhiều và nhủ rằng: “Đúng vậy mình là người đang 
chìm trong tội lỗi trong khi ngôi mộ đang chờ đợi mình 
phía trước, vậy mà đến giờ mình vẫn chưa làm việc gì tốt 
gởi đi trước.” Sau khi bước vào nhà, anh Sa’d đi thẳng đến 
phòng mẹ ôm trầm lấy đôi chân mẹ mà khóc ròng ướt cả đôi 
bàn chân mẹ. Cảm giác lạ ướt ở chân mẹ giật mình thì thấy 
anh Sa’d ngồi khóc thì mẹ mừng mà reo: “Allah đã ban chỉ 
đạo cho con trai tôi rồi, Allah đã ban chỉ đạo cho con trai 
tôi rồi, có chuyện gì vậy con trai.” Anh Sa’d đáp: “Thưa 
mẹ, con đã thấy được ánh sáng của chỉ đạo, giờ đây con đã 
quay trở lại với Thượng Đế rồi mẹ ơi. Qua đêm nay, sẽ 
không còn Sa’d của ngày hôm qua say xỉn chìm trong 
nghiện ngập nữa đâu, con sẽ là một đứa con ngoan hiền 
hiếu thảo.” Dứt lời anh Sa’d và mẹ ôm nhau khóc rất nhiều. 
Xong, anh đứng dậy đi thẳng vào phòng dọn sạch tất cả hình 
ảnh, phim ảnh đồi trụy và lấy một cái bọc chứa đầy thuốc và 
kim tiêm mang ra ngoài hủy bỏ. Sáng hôm sau anh tự đi mua 
Sujjaadah (khăn chảy hành lễ Salah) để chuẩn bị cho cuộc 
đời mới. Từ đó, cuộc đời của anh Sa’d khác hoàn toàn, là 
lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tôi đứng hành lễ Salah bằng 
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cung cách nghiêm trang trịnh trọng và anh đã cầu xin: “Lạy 
Thượng Đế của bề tôi, bề tôi là nô lệ lầm lạc của Ngài nay 
bề tôi biết lỗi, biết ăn năn hối hận quay về với Ngài, nếu 
Ngài không thương xót bề tôi thì còn ai sẽ thương xót đoái 
hoài đến bề tôi nữa đây.” Nhóm bạn bè xấu của anh nhận 
được tin anh Sa’d đã quay đầu thì họ tìm mọi cách kéo anh 
trở lại con đường nghiện ngập cũ, nhưng hai ngày trôi qua 
họ không thể. Vào đêm sau, anh Sa’d gặp tất cả bằng hữu 
của mình số lượng họ rất đông do họ lấy làm ngạc nhiên là 
Sa’d đã sám hối làm họ không tin nên muốn đến tận mắt 
chứng kiến sự việc. Khi gặp họ anh đã nói: “Này các bạn, 
các bạn biết rõ tôi là ai, tôi chính là Sa’d đây, xin thề với 
Alalh các bạn sẽ không tìm được đâu là hạnh phúc với 
những gì các bạn đang đi đâu, các bạn còn nhớ rằng ai đã 
dạy các bạn hút chích không? Chính tôi. Ai đã dạy các bạn 
cách thức đêm? Cũng chính tôi. Ai đã lôi cuốn các bạn 
đến với gái gú? Cũng chính tôi. Ai đã bài mưu cho các bạn 
kiếm tiền? Cũng chính tôi. Đúng vậy, trước kia tôi đã là 
người thế đấy, cứ tưởng rằng hạnh phúc là được làm theo 
những gì mình muốn, mình nghĩ. Nhưng xin thề với Allah 
chứng giám, giờ đây tôi cảm thấy nổi đau hối hận đang xé 
nát tâm can tôi, các bạn có tin những gì tôi đang nói 
không? Tôi yêu cầu các bạn hãy từ bỏ đi những gì hiện tại, 
các bạn hãy rơi lệ mà quay về sám hối với Allah ngay bây 
giờ đi” và ba ngày sau đó thì tất cả bằng hữu của anh ta đều 
quay đầu sám hối.” Sheikh Muhammad Al-Saawi nói: Tôi 
xin thề với Allah, tôi đã ngồi trò chuyện với rất nhiều bằng 
hữu của Sa’d nay đã hoàng lương trở lại, trước kia mục đích 
của họ là hút chích và gái gù còn giờ đây mục đích của họ là 
tìm đến các nơi học hỏi giáo lý, phân tán các sách vở để 
tuyên truyền Islam ở mọi nẻo đường. Mọi người có biết 
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được rằng thời gian hoàng lương của Sa’d nhiêu ngày 
không? Chỉ có 5 ngày ngắn ngủi mà thôi. Vào ngày thứ 6 kể 
từ ngày Sa’d hoàng lương, lúc 10 giờ sáng cha của Sa’d đến 
phòng Sa’d đánh thức con để ăn sáng, không nghe tiếng trả 
lời thì người cha mở cửa phòng bước vào thì thấy Sa’d đang 
ngồi Al-Tashahhud của Salah, thế là ông ngồi chờ nhưng 
càng chờ càng lâu không thấy nó kết thúc Salah, ông liền gọi 
lớn tiếng: “Này Sa’d, này Sa’d” nghe vậy thì em trai của 
Sa’d bước vào và đi đến gần anh trai thì mới giật mình biết 
được anh đã trở về với Đấng đã tạo hóa ra anh. Tất cả mọi 
người trong nhà đều hô to Allahu Akbar, mẹ cậu ta chạy đến 
ôm Sa’d khóc mừng cho con. Ngay sau đó, tin tức Sa’d rời 
khỏi trần gian trong lúc đang hành lễ Salah nhanh chóng lan 
truyền khắp thành phố và có rất đông người đến tham dự lễ 
mai tán của Sa’d. Cầu xin Allah thương xót cho cậu hỡi 
Sa’d. Đó chính là cái chết tốt đẹp những dành cho những ai 
sùng đạo, câu chuyện là một tin mừng dành riêng cho những 
ai quay đầu sám hối đặt biệt là giới trẻ thanh thiếu niên. Các 
bạn có thấy không khi Sa’d quay đầu lại và Allah đã giúp 
cho cậu ta làm một người hoàn toàn khác, 

﴿ 
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُيَغّيِ ُ َما بَِقۡوٍا َحت	 َ 3َ ُيَغّيِ 	Cٱ 	١١: سورة الرعد( ﴾نُفِسِهۡمۗ إِن(  

�Quả thật, Allah sẽ không thay đổi bất cứ điều gì của 
nhóm người nào đó cho tới khi nào chính họ tự biết thay 
đổi bản thân mình.� Al-Ra’d: 11 (Chương 13).  

 

Câu chuyện thứ hai: Cũng là câu chuyện của một 
chàng thanh niên có qua khứ đen tối và câu chuyện của anh 
ta làm một nổi đau khắc ghi trong lòng. Sheikh Khaalid Al-
Raashid kể: Tôi nhận được tin rằng có một thanh niên quay 
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đầu sám hối sau khi đã ăn chơi trác tán, chìm trong hút chích 
nghiện ngập. Cậu ta bắt đầu cuộc đời mình bằng hành lễ 
Salah đều đặng tại Masjid, đã tìm học hỏi trao dồi Qur’an, 
nhưng bạn bè xấu của cậu ta luôn tìm mọi cách để cậu ta 
quay lại cùng họ ăn chơi hút chích nhưng cậu thanh niên 
quyết định không quay lại con đường cũ nữa. Một ngày nọ 
cậu ta tìm đến đám bạn để khuyên bảo họ quay lại với Allah. 
Lúc này tôi có lời khuyên dành cho những ai mới quay đầu 
sám hối là đừng có tự ý một mình tìm đến đám bạn bè xấu 
của mình mà hãy tìm ai đó đi cùng bạn để hỗ trợ cho bạn 
kiên định hơn về niềm tin Iman, bởi số đông sẽ trấn áp lòng 
dũng cảm. Cậu ta đến muốn giúp họ làm người tốt nhưng họ 
lại áp đảo cậu ta bằng lời lẽ kích động, nhắc lại thời gian qua 
của cậu ta ăn chơi cùng họ rồi họ cùng nhau cười chế nhạo. 

Đám bạn xấu đó không chịu bỏ ý định xấu, vài ngày 
sau họ lên kế hoạch dụ dỗ cậu ta mà ngỏ ý: “Bọn tớ muốn 
đến khu vực gần đây để mua xe hơi mới, bọn tớ muốn cậu 
đi cùng để có ai đó nhắc bọn tớ về Allah và làm Imam dẫn 
lễ Salah cho bọn tớ, để dạy bọn tớ cách rút ngắn và gom 
các lễ nguyện Salah.” Nghe lời đề nghị hay đó thì cậu ta 
quyết định thu xếp đi theo nhóm bạn xấu xa đó. Đến nơi vào 
ban đêm, họ thuê một căn phòng to và bỏ mặc cậu ta trong 
phòng một mình mà ra ngoài lên kế hoạch kéo cậu ta trở lại 
con đường cũ. Tại đó, họ thuê gái bán dâm với giá cao ngất 
ngưỡng và bảo: “Cô phải dùng mọi cách dụ cho được 
thằng bạn tôi làm tất cả mọi việc với cô.” Allahu Akbar họ 
sẵn sàn bỏ tiền bạc để ngăn chặn con đường của Allah, 
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ِيَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن ﴿ ِۚ فََسـيُنفُِقونَ إِن	 ٱل	 	Cواْ َعن َسبِيِل ٱ ۡمَوٰلَُهۡم ِلَُصد"
َ
َها ُثـم	 أ

ةٗ  ـوَن ثُ  تَُكوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَ ِيَن َكَفُرٓواْ إhَِٰ َجَهـن	َم ُيَۡشُ  ﴾��م	 ُيۡغلَُبوَنۗ َوٱل	
�٣٦: ا.نفال �� �� �� �

�Quả thật, những kẻ Kafir (ngoại đạo) sẵn sàng phun phí 
tiền bạc, tài sản của họ để ngăn chặn con đường chính 
đạo của Allah. Rồi chúng sẽ tiếp tục chi dùng như thế rồi 
đổi lại chúng sẽ phải đau khổ và cuối cùng chúng sẽ thu 
thiệt. Quả thật, vào ngày phục sinh chúng sẽ bị tống cổ 
vào hỏa ngục.� Al-Anfaal: 36 (chương 8). 

Họ đẩy cô gái đó vào phòng với chàng thanh niên 
cùng với những chai rượu và đĩa nhạc để cả hai cùng nhau 
hâm nóng trọn đêm. Thấy rằng rượu sẽ làm con người mất 
kiểm soát, còn âm nhạc là khúc dạo đầu của Zina. Thế là con 
gái bán dâm ở cùng với cậu ta vào đêm đó mà  mọi ngươi 
nào biết rằng, 

 oَْلَُون0 رَُجٌل بِاْمرَ ((
َ
يَْطانُ ال  sََن ثَاqَُِهَما الش0

0
ٍة إِال

َ
 ))أ

“Chắc chắn rằng không một người đàn ông ở riêng cùng 
với phụ nữ mà kẻ thứ ba lại không phải là Shaytaan.” 
Rồi cậu ta đã bị dụ uống từng ly rượu một, và cuối cùng mọi 
việc đều làm cùng cô ta. Cậu ta đã nằm ngủ trần truồng say 
xỉn trên giường đến sáng. Sáng đến đám Shaytaan con người 
kéo đến gõ cửa phòng mà cười ngây ngất, cô gái bán dâm 
mở cửa thì họ hỏi: “Sao rồi cho chúng tôi biết tin tức từ cô 
xem?” gái bán dâm đáp: “Xin báo các anh tin mừng rằng 
bạn các anh đã làm tất cả mọi việc với tôi, anh ta đã uống 
rượu, đã cùng tôi quan hệ và hiện còn đang ngủ trần truồng 
kia kìa.” Thật khốn khổ thay cho họ và những ai tương tự 
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như họ đã reo mừng cười cợi trên tội lỗi của người khác, họ 
đã reo mừng vì bạn thân của họ đã uống rượu và đã Zina, 
trong khi trước đó cậu ta đã quay về hành lễ Salah và xướng 
đọc Qur’an. Họ bước vào phòng vừa cười vừa réo gọi: “Này 
thức dậy đi, sáng rồi thưc dậy đi, ngủ thế đủ rồi” nhưng 
không nghe tiếng trở lời thì họ kéo mền ra mà lắc lư người 
bạn mình nhưng cậu ta đã lìa đời tự bao giờ. Lập tức họ liền 
tuyên bố: “Bằng hữu của chúng ta đã uống rượu, đã Zina và 
đã chết ngay trên giường ngủ.” Innaa lillah wa innaa ilayhi 
raaji-u’n, chẳng phải người bạn của họ đã ăn năng đã sám 
hối, đã đứng hành lễ Salah, đã bắt đầu học Qur’an, cậu ta 
đến với họ chỉ muốn kéo đám bạn xấu của mình để trở thành 
người tốt nhưng họ nỡ lòng nào bài mưu lập kế, phun phí 
tiền bạc để cho người bạn mình có một kết cuộc tội tệ như 
thế. Với hành động đồi bại này của họ thì ai sẽ cứu họ thoát 
khỏi hành phạt của Allah, họ là những người bạn như thế 
nào vậy ?  

Thân hữu Muslim, đối với những người kết thân với 
bạn xấu thì vào ngày tận thế họ sẽ thân rằng: 

ٰ يََديۡهِ َيُقوُل ﴿ الُِم َ~َ َۡذُت مَ َوَيۡوَم َيَعض" ٱلظ	  ¨ َع ٱلر	ُسوِل َسبِيٗ§ َيٰلَۡيتَِن ٱت	
ِۡذ ُفَ§نًا َخلِيٗ§ َيَٰوۡيلََتٰ َلۡتَِن لَۡم  ت	

َ
َضل	ِن َعِن ٱّلِكۡ  ª أ

َ
ِر َبۡعَد إِۡذ َجآَءِنۗ ل	َقۡد أ

نَسِٰن َخُذو3ٗ  ۡيَطُٰن لِۡلِ   ٢٩ - ٢٧: الفرقان  ﴾± َوَكَن ٱلش	

�Và vào Ngày mà kẻ làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu 
ngón tay vừa than thở: “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi 
theo con đường cùng với Rosul (Muhammad) thì đâu đến 
nổi nầy * Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng làm bạn 
với tên đó! * Chắc chắn, nó đã dắt tôi lạc xa rời Qur’an 
sau khi tôi đã tiếp thu Nó. Quả thật, Shayton là một tên 
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phản bội loài người (vào lúc nguy khổ).”� Al-Furqaan: 27 
– 29 (chương 25). 

Thân hữu Muslim, đến đây tôi dám khẳng định rằng 
các bạn cũng giống như tôi rất muốn được chết giống như 
người ở câu chuyện đầu tiên, nhưng để được thế thì các bạn 
hãy giúp thân mình làm đúng nhiệm vụ mà Allah đã bắt 
buộc, mà nhiệm vụ đầu tiên là hành lễ Salah ngày đêm năm 
lần các Masjid, sau đó làm làm những nhiệm vụ khác. 

Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là chúng ta sẽ có cơ 
hội vàng tiếp đón một vị khác hồng phúc thiêng liêng của 
thời gian, đó chính là tháng Ramadan Mubaakak. Mỗi người 
chúng ta hãy chuẩn bị thân mình ngay bây giờ bằng việc từ 
xa tội lỗi đang chìm sâu, quay lại sám hối thật lòng với Allah 
bằng những dòng nước khiếp sợ và tiếc nuối rồi khi 
Ramadan đến chúng ta nổ lực hết mình hành lễ Salah bắt 
buộc, hành lễ Salah Al-Taraaweeh, nhịn chay bằng cả niềm 
tin và lòng hi vọng có thế chúng ta sẽ được tẩy sạch tội đã đã 
phạm của bao năm tháng qua bởi Nabi đã từng khẳng định, 

  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ ((
ً
  إِيَمانا

ً
ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابا

َ
N مَ  َما  )) َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقد0

“Ai nhịn chay trong tháng Ramadan bằng sự tin tưởng(1) 
và kỳ vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ 
                                                           

(1) Câu: “Ai nhịn chay vào tháng Ramadan bằng sự tin tưởng” tức tin 
tưởng vào Allah, tin tưởng vào giáo lý của Ngài, hài lòng chấp nhận nó, 
thể hiện ra bề ngoài và kỳ vọng vào sự ban thưởng của Allah dành cho 
sự nhịn chay và đứng dâng lễ Salah (Taraaweeh) và bất cứ ai đứng dâng 
lễ Salah trong Ramadan hay vào đêm Định Mệnh trong lòng có được 
đức tin và sự kỳ vòng trên chắc chắn sẽ được Allah tha thứ tất cả tội lỗi 
đã phạm trong quá khứ, nếu chúng ta bỏ chút thời gian nhìn lại quá khứ 
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cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi. 

Các bạn còn chờ đợi gì nữa mà không chuẩn bị, còn 
chần chờ gì nữa mà không đón nhận bởi biết đâu được đây là 
tháng Ramadan cuối cùng của cuộc đời các bạn thì sao!!!!!!! 

Bề tôi tha thiết khẩn cầu Ngài Allah, xin hãy ban 
cho bề tôi, cho toàn thể tính đồ Muslim được bình an đến 
Ramadan năm nay, xin hãy phù hộ cho bầy tôi được hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó, xin hãy chấp nhận 
mọi sám hối, mọi việc hành đạo tốt của bầy tôi từ nhịn chay, 
hành lễ Salah bắt buộc và Salah Al-Taraareeh, sự bố thí, việc 
xướng đọc Qur’an . . . quả thật Ngài là Chủ Nhân duy nhất 
của bầy tôi, Ngài là Đấng Rộng Lượng và Thương Xót. 

Cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho gia quyến của Người, cho tất cả bằng hữu 
của Người và cho tất cả những ai noi theo con đường 
Sunnah của Người. 

Thứ sáu ngày 20/Sha’baa/1435 H 
nhằm ngày 20/06/2014 

 

                                                                                                            

sẽ thấy được rằng đây là tháng hồng ân đã mang lại rất nhiều cơ hội vô 
cùng quí báu, là cơ hội vàng, là niềm vui sướng của người có đức tin 
khi được nhắc đến tháng Ramadan này bởi trong tháng mang đến biết 
bao là kết quả tốt đẹp.  


