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َْمُ هُ َو�َْاتَِعيْنُُه َو�َْاتَْغِفُرهُ 
َ
� ِ ّ ِِ ْوِر  ،إِّن اََْمَ   ِِ ِمْ  ُشُ َوََُعوُُْ بِا

ا وَ  َُْفِانَ
َ
َماِلَاأ ْْ

َ
ِِ أ َا ُ  ،ِمْ  َيىَئ

َ
ّّ ل ُِ فَ َ ُضِل ّْ فَ َ َهاِدَي  ،َمْ  َهْدِ  ا َو َمْ  يُْللِ

 ُ
َ
 . ل

َ
  ْشَد ُ َوأ

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  ا ِإلَ

ّ
ُ  ُِ ِإال

ُ
ُْْ هُ َورَُيول َْ ا  ّن ُمَّم ا

َ
ْشَدُ  أ

َ
ُ َوأ
َ
�َل ل  َشِ

َ
 وَْسَ هُ ال

﴿ َّ � ُوا�  َن َن م ين ّّ � ا  َهان
ن

ناُ نن ن ا يمو ل ْس مو ْ�توْم 
ن وُن ي�  إ  َّ َو ا مو َن  � ون ي  ِي اِ َن َو  ّّ ن قن َّ � ا�  يورة [  ﴾ َو

 ]۱۰۲:  عمران آل

ا ﴿ ان ا زنوْجن ُْان َي ّن  لن ونخن ةٍ  دن �قي ون ْفٍس  �ن  َْ مْ َي �و َن لن ي خن ي ّّ � مو  �و ّّ �ن ا�  َو َّ � او  ا سّ � ا  َهان
ن

ناُ ن
ون  ءً  ا يسن � ون يً��  ث كن ا�  يجن � ا  من ْاو َّ َُي ّن ن ون َّ � يّن  إ ا ن  �ْقن ْ� ون ي  ِي نن ه وا ءنو ا نسن س ي  ي ّّ � ن  َّ � ا�  َو َّ �

ا ييبً � �ن ْم  لنيْ�و نن عن  ]۱:  يورة النااء[  ﴾�ن

ْم ﴿ �و لن ا ْ�من
ن

أ ْم  �و لن يْح  ل وْص �  ن ًد ن دي ْا� سن قن  � وا قواو ون ن  َّ �  � ا َو َّ �  � ُوا َن م َن  ين ّّ � ا  َهان
ن

ناُ ن
 َْ َن ون ْم  �و ّن وا ن ْم ذو ْغفيْر لن�و �ن ا ون يًم ظي ًز� عن فنْا زن  ا فن ْد  َن �ن و  �ن ا �نسو ون ن  َّ � ِي  ِي و يورة  [ ﴾ ن

 .]۷۱ ، ۷۰:  األسزاب

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy 
tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ 
và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy tôi xin 
quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi 
tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ 
việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật, người nào được 
Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, còn người nào bị 
Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng 
dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích 
thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất không có 
đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là 
người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. 
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Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với lẽ 
mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ đừng 
chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim (qui 
phục Ngài). (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 102). 

Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, 
Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (Adam) 
và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) rồi từ hai 
người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp 
trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà các  người đòi hỏi 
(quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả 
thật Allah luôn theo dõi các ngươi. (Chương 4 - Annisa’, 
câu 1). 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy 
nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện hành 
động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và 
người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì chắc 
chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. (Chương 33 – Al-
Ahzab, câu 70, 71). 

Con người, những ai vô đức tin thường rất ghét cái 
chết bởi vì họ sợ khi họ chết đi họ không biết chắc sẽ về đâu và 
gặp những gì ở cõi chết hoặc họ không muốn từ giã cõi trần 
nơi mà họ đang tận hưởng và vui thú với những khoái lạc tạm 
bợ nhưng cứ tưởng lâu dài .. chỉ những người có đức tin nơi 
Allah, có đức tin nơi cõi Đời Sau thì họ luôn trong tư thế sẵn 
sàng đối diện với cái chết bởi vì họ ý thức được rằng đấy là 
điều kiên định phải đến với họ và không một linh hồn nào có 
thể tránh khỏi.  
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Và người có đức tin luôn ý thức rằng chết là sự trở về 
trình diện với Thượng Đế của họ và họ luôn ghi nhớ lời di 
huấn của Nabi : 

َسّب  َم ْ «
َ
َِ  لَِقاءَ  أ َسّب  ا

َ
ُِ  أ َِ  لَِقاءَ  َكِرهَ  َوَم ْ  ، لَِقاَءهُ  ا ُِ  َكِرهَ  ا  »لَِقاَءهُ  ا

“Ai yêu thích gặp Allah thì Allah yêu thích gặp người đó, 
còn ai ghét gặp Allah thì Allah ghét gặp người đó” 
(Albukhari, Muslim). 

Allah  phán về tình trạng của hai thành phần trong 
nhân loại: thành phần chỉ yêu thích cõi trần thế và không 
nghĩ gì đến cuộc sống cõi Đời Sau và một thành phần sẽ gặt 
hái được niềm vui bởi vì họ luôn tin vào một ngày trở về với 
Allah:  

﴿ ّ لنةن َن اجي عن نن ٱۡل يَبا ُو  ۡۡ ن ةن  ٢ ه رن �خي نن ٱ و �و نذن ِ ةٌ  ٢ون ن ا�ي نّـ ذ   ـي ِ َن نۡا ـاٞ  ن ٰ  ٢ووجو ي�ن إ
ة   رن ظي ا ـــ ن ن ا  ـــ يان ّّ ة   ٢�ن ن ا�ي ـــ ن ذِ ه ـــ ي ِ َن نۡا ـــاٞ  ن ووجو ا  ٢ون ـــ يان ۡن ه ـــ عن ۡف هو ن 

ن
أ  ََ ـــ  َنظو

ة   يرن ق ا ن  ٢فن ��ي ن َّ ِي ٱلـ غن نلن � ه يذن إ   ّ �ن  ٢َن  َۜۡ ـ َن ۡن  ييـ � �قو  ٢�ق  ون رن ِو ٱۡلفـي نّـ
ن

ُ َّ ـ ظن  ٢ون
اقي  يلوّس اقو ه ِي ٱوّس ۡفنّف اقو  ٢ونٱ سن يٍذ ٱوۡمن ِ َن نۡا يكن ن ّّ �ن  ٰ ي�ن  ]٣٠ - ٢٠: القيامة يورة[﴾ ٣إ

Không, quả thật các ngươi thường yêu thích đời sống trần 
tục và quên lãng cuộc sống Đời Sau. Ngày hôm đó, sẽ có 
những gương mặt sáng ngời nhìn ngắm Thượng Đế của họ 
trong niềm vui sướng, và cũng vào ngày hôm đó sẽ có 
những gương mặt buồn thảm nhăn nhó vì lo nghĩ về một 
tai họa khủng khiếp đang chờ họ. Không! Khi hồn lên đến 
tận xương quai xanh, và có tiếng bảo: Ai là thầy thuốc cứu 
y đây? Và y nghĩ rằng mình thực sự phải biệt ly, và ống 
chân này nhập vào ống chân nọ, đưa y về với Thượng Đế 
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của Ngươi vào ngày đó. (Chương 75 – Al-Qiyamah, câu 20 - 
30). 

Một người đàn ông sống vùng sa mạc sau một đêm 
giông bảo đã mất đi tất cả người thân trong gia đình, mất hết 
tất cả vật nuôi và tài sản, riêng anh ta thì bị mất đi đôi mắt do 
con lạc đà đã giẫm lên trong trận bảo. Anh ta được cứu và 
mang đến chỗ của một vị Khalif, vị Khalif rất buồn và cảm 
thương cho hoàn cảnh của anh ta .. vị Khalif hỏi anh ta: anh 
cảm thấy thế nào? Anh ta nói: Thề bởi Allah, tôi chẳng cảm 
thấy điều gì ngoài sự hài lòng và chấp nhận sự an bài của Ngài. 

Đây mới đích thực là Sabar của một con người có đức 
tin nơi Allah, đây mới đích thực là người sẽ được hướng dẫn, 
rồi đây y sẽ được Allah đền bù xứng đáng bởi những gì mà y 
đã Sabar vì Ngài. Ngài  phán: 

ة  ﴿ يبن صي ََ م  ۡتاو ٰبن َن ن
أ   � يذن إ َن  ين ّّ ا  ٱ ينّ إ  ْ � وا  او نن قن ا عو ٰجي �ن ي  ِ ۡ ي�ن إ ا   �ّ � ي  ّ ۡم  ١ َي لنۡياي يكن عن ِ ٰ َن ْو

و
أ

ٰت   �ن لن ۖ  صن �نۡ�نة  ون يايۡم  ّّ �ّ َي  َّ  ٰ َن ْو
و

أ يكن ون نن  ِ و دو ۡاتن ۡمو مو ٱو  ]۱٥۷، ۱٥٦: يورة القرة[ ﴾١هو

Những ai khi gặp phải thiên tai sẽ nói: “Quả thật, chúng 
tôi là của Allah và chúng tôi chắc chắn phải quay trở về với 
Ngài”. Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan 
dung của Thượng Đế của họ và họ là những người được 
hướng dẫn (đúng chính đạo). Al-Baqarah: 156 - 157 
(Chương 2). 

Trong một Hadith Qudsi, Nabi  nói: 
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َِ  إَُِا« ُ  َما
َ
َعْْ ِ  َول

ْ
ُِ  قَاَل  ال َ  َ�َْْلتُمْ  لَِم َئَِ�ِتهِ  ا

َ
ِْْ ى َول . َََعمْ  َ�َيُقولُونَ . َْ

ا َ�يَُقوُل . َََعمْ  َ�يَُقولُونَ . فَُؤاِدهِ  �ََمَرةَ  ْلتُمْ َ�َْ  َ�يَُقوُل  ِْْ ى قَاَل  َماَُ  َحَِ كَ  َ�يَُقولُونَ  َْ
ُِ ا�ْنُوا َ�َيُقوُل . َواْيَتَْجعَ  َّنةِ  ِف  بَىْتاا لَِعِْْ ى ا

ْ
َْم ِ  �َيَْت  وََيّموهُ  اْ

ْ
  »اَ

“Khi nào đứa con của một người bề tôi chết, Allah sẽ phán 
với các Thiên thần của Ngài: Các ngươi đã rút hồn đứa con 
của người bề tôi của TA? Họ đáp: Thưa vâng. Ngài phán: 
Các ngươi đã rút lấy đi trái quả trong trái tim của y. Họ 
đáp: Thưa vâng. Ngài phán: Thế người bề tôi của TA đã 
nói gì? Họ đáp: Thưa, y đã ca ngợi và hài lòng với việc 
quay về với Ngài. Thế là Allah phán: Các ngươi hãy dựng 
lên cho người bề tôi của TA một ngôi nhà trong Thiên 
Đàng và hãy gọi đó là ngôi nhà Al-Hamd” (Tirmizhi, và 
Ahmad). 

Đúng vậy, người nào biết Sabar trước những tai họa 
mà Allah đã giáng xuống cho y thì y là người được Ngài 
hướng dẫn và vào Ngày Sau họ sẽ được các Thiên thần chào 
đón nơi Thiên Đàng với lời chào Salam bằng an và bằng an. 
Allah  phán: 

ۗي ﴿ َّ ني ٱ يۡذ ِي ِ يّ�  إ ةٍ  بن ي صي ََ  َ من َي ا صن
ن

أ ا   ي  َن َّ يل َ  ه َي ۡۡ و َ ن َن ۥۚ ون ِو ۡلبن قن دي  ۡا هن : يورة الغاب [ ﴾ 
۱۱[ 

Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của 
Allah. Và ai tin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm 
lòng của y. Al-Taghabun: 11 (Chương 64). 
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م  ﴿ نا ي ه ّ �و  َ ي َّ م  اي لنۡي نن عن لوا ۡدخو ن ةو ن يكن ِ ٰ َن ٰمٌ  ٢ ونٱوۡمن �ن ۡمۚ  سن َو ۡ �ن صن ا  يمن م ه ۡي�و لن من عن يۡع فُن
ي  � � َّ ٱ َن  َۡ  ]٢٤، ٢٣: يورة الرع [  ﴾٢�و

Và các thiên thần vào chào đón họ từ mỗi cánh cổng 
(Thiên Đàng): Chào an lành đến quí vị về những điều mà 
quí vị đã kiên nhẫn chịu đựng. Bởi thế, đây là Ngôi nhà 
cuối cùng thật hạnh phúc dành cho quí vị ! Al-Rad: 23, 24 
(Chương 13). 

Hỡi những ai có đức tin, hỡi những ai tin nơi Allah và 
cõi Đời Sau, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời phán của Allah 
 và lời di huấn của Thiên sứ Muhammad  về tinh thần 
Sabar cũng như những người biết Sabar: 

 Những lời phán của Allah : 

نن ﴿ ا يحو ل َوۡف ۡم  ّل�و عن ن لن َّ ْ ٱ ا� َو َّ ونٱ  ْ � ا ِو ي �ه �ن ون  ْ � و يرو اه ونصن  ْ و� و ۡص�ي ْ ٱ � ُوا َن � ءن َن  ين ّّ ا ٱ َهان
ن

ه ٰ �ن
 ].٢٠٠: آل عمران[ ﴾٢

Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và hãy 
kiên quyết chịu đựng và hãy kính sợ Allah, mong rằng các 
ngươi được thành đạt. Ali ‘Imran: 200 (Chương 3). 

َن ﴿ � ي ٰ�ي َّ ِن ٱل َن ن  َّ يّن ٱ إ يِ  لنٰاة ّص ونٱو ۡ�ي  ّص يلو ا�ْ ه ُو عيي ۡستن �ْ ٱ ُوا َن � ءن َن  ين ّّ ا ٱ َهان
ن

ه ٰ  يورة[ ﴾١�ن

 ]153: القرة

Này hỡi những người có đức tin! Hãy cầu xin sự cứu giúp 
(của Allah) bằng sự kiên nhẫn và lễ nguyện Salah. Quả 
thật, Allah luôn ở cùng với những ai biết kiên nhẫn chịu 
đựng. Al-Baqarah: 153 (Chương 2). 
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ء  ﴿ ۡ ي�ن � م  نّ�و لوان نۡب سن عي  ون ا ۡ�و ونٱ ۡافي  ٱۡ�ن َن  ي ص  َّ َۡ �ن َۡ  ون
ن ْۡ ٱ َن  ي َّ � ٰتي �ن ّمن سي ونَٱ نفو

ن ْۡ ونٱ ِي  ٰ �ن
َن  � ي ٰ�ي َّ ي ٱل ي ّّ ن �  ]155: القرة يورة[ ﴾١ون

Và quả thật TA (Allah) sẽ thử thách các ngươi với 
những điều sợ hãi, sự đọi khát, mất mát tài sản, thiệt hại 
tính mạng và thất bát mùa màng và hoa quả. Nhưng hãy 
báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn. Al-Baqarah: 
155 (Chương 2). 

م  ﴿ ا سن قي ۡ�ي  يغن م ه ۡجرنهو
ن
أ نن  و و ٰ�ي َّ ّّ ٱل وان ا ن يّ�من  ]۱۰: يورة الزضر[ ﴾ ١إ

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn 
phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. Al-Zumar: 
10 (Chương 39). 

ي ﴿ � ا مو
و ْۡ ۡز ي ٱ َۡ عن نمي يكن و ٰو �ن يّن  إ رن  فن َن ون ن  �ن صن  َ نمن و  ]٤۳: يورة الشورى[ ﴾٤ون

Và chắc chắn ai kiên nhẫn và biết tha thứ thì quả thật 
đó mới là sự quyết định của mọi việc. Al-Shura: 43 
(Chương 42). 

لن ﴿ ۡع �ن  ٰ َّ قن ۡم  نّ�و لوان نۡب سن ۡم ون �و �ن ا ۡخبن
ن

أ  ْ� لوان ۡب �ن ون َن  � ي ٰ�ي َّ ونٱل ۡم  ُ�و َن َي ن دي ٰاي َن  ﴾٣من ٱوۡمو
    ]٣١: يورة مم  [

Và chắc chắn TA thử thách các ngươi cho đến khi TA biết 
rõ ai là người trong các ngươi đã chiến đấu anh dũng và 
kiên trì, và TA thử thách tình trạng của các ngươi. 
Muhammad: 31 (Chương 47). 

َن ﴿ � ي ٰ�ي َّ َّ ٱل ي ِو و  َّ  ]146: يورة آل عمران[ ﴾ ونٱ
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Và Allah luôn yêu thương những người biết kiên nhẫn và 
chịu đựng. Ali ‘Imran: 146 (Chương 3). 

 

 Các lời di huấn của Thiên sứ Muhammad : 

ُدورُ « ُّ رُ  ال ُْ َْم ُ وَ  اِإليَمانِ  َش
ْ
ِ  اَ ِِ  

ُ
ِمَ�انَ  �َْمأل

ْ
ِ  وَُيَْْحانَ . ال ّ ِِ َْمُ  

ْ
ِِ َواَ  �َْمآلنِ  ا

وْ  -
َ
  أ

ُ
ِِ  �َْ�َ  َما - �َْمأل رِْض  الّاَمَوا

َ
 َوالّرْبُ  بُْرَهانٌ  َوالّرَ قَةُ  نُورٌ  َوالّر َةُ  َواأل

ُقْرآنُ  ِضيَاءٌ 
ْ
ةٌ  َوال َّ وْ  لََل  ُس

َ
ّ  َعلَيَْل  أ وْ  َ�ُمْعتُِقَدا ََْفَاهُ  َ�َْائِعٌ  ْغُ وهَ  اّلاِس  ُُ

َ
 أ

 »ُضو�ُِقَدا

“Giữ vệ sinh là một phần của đức tin Iman, lời 
‘Alhamdulillah’ sẽ làm đầy chiếc cân, lời “subha-nallah” 
và “Alhamdulillah” sẽ phủ đầy trời đất, lễ nguyện salah 
sẽ là ánh hào quang, Sadaqah sẽ là bằng chứng, Sabar sẽ 
là ánh sáng và Kinh Qura'n sẽ là lời biện hộ hoặc là lời tố 
cáo  Quả thật, mỗi con người cứ ra đi vào buổi sáng để 
bán linh hồn của mình hoặc là y sẽ giải thoát cho nó hoặc 
y sẽ hủy diệt nó” (Muslim). 

 

Ông Abu Huroiroh  thuật lai rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

  َهُقوُل «
َ
ُِ �ََعال ُمْؤِمِ   لَِعِْْ ى َما ا

ْ
ِفّيهُ  َ�َْْلُت  إَُِا ، َجَزاءٌ  ِعنِْ ى ال ِّ  ِمـ ْ  ََ ْهـ

َ
 أ

َّنةُ  إِالّ  اْستََاَْهُ  �ُمّ  ، اّلَْيَا
ْ
 »اْ

“Allah, Đấng Tối Cao phán rằng: Phần thưởng mà TA 
dành cho người bề tôi của TA ở nơi TA khi mà TA đã lấy 
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mất đi người thân thương nhất của y không gì khác là 
hơn Thiên Đàng” (Albukhari). 
 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Nabi  nói: 

َِ  إِنّ « ِْْ ى ا�ْتَلَيُْت  إَُِا :قَاَل  ا َ  ِمنُْدَما َعّوْضتُهُ  فََرَبَ  ِبَِْىَْتَيْهِ  َْ
ْ
 »ّنةَ اْ

“Quả thật Allah – Đấng Tối Cao phán: Khi TA giáng họa 
lấy đi đôi mắt người bề tôi của TA nhưng y biết kiên 
nhẫn chịu đựng thì TA sẽ đền bù lại cho y Thiên Đàng” 
(Albukhari). 
 

Ông Ataa' bin Abu Rabaah  thuật lại rằng ông Ibn 
Abbas  đã từng bảo ông: Anh có muốn tôi chỉ cho ông  
thấy một người phụ nữ sẽ là cư dân nơi Thiên Đàng không? 
Tôi trả lời có. Ông ấy nói: Người phụ nữ da đen này đã đến 
gặp Nabi  và bảo: Quả thật tôi bị chứng động kinh và tôi 
thường cởi bỏ quần áo của mình mỗi khi phát bệnh, xin 
Người hãy cầu xin Allah cho tôi. Nabi  nói:  

ِِ  ِشَِْت  إِنْ « َبْ َّنةُ  َولَِل  ََ
ْ
ُِ  ِشَِْت  َو�ِنْ  اْ َِ  َدَعْو نْ  ا

َ
 »ُهَعاِ�يَِل  أ

“Nếu cô kiên nhẫn chịu đựng thì cô sẽ được Thiên Đàng 
còn nếu cô muốn cầu xin tôi sẽ cầu xin Allah cho cô khỏi 
bệnh”. Người phụ nữ nói: Tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng, 
nhưng quả thật tôi hay cởi bỏ quần áo trên người mỗi khi 
phát bệnh vậy xin Người hãy cầu xin Allah đừng để tôi cởi 
bỏ quần áo khỏi người nữa và Nabi  đã cầu xin cho nàng. 
(Albukhari, Muslim). 
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Ông Abu Saeed Al-Khudri  và ông Abu Huroiroh 
 thuật lại rằng Nabi  nói: 

ُمْالِمَ  يُِريُب  َما«
ْ
ٍب  َوالَ  نََرٍب  ِم ْ  ال ََ ُاى َوالَ  ُسْزنٍ  َوالَ  َهمّ  َوالَ  َو

َ
مّ  َوالَ  أ ََ 

 َّ ّفرَ  ِإالّ  ، �َُشاُكَدا الّشْوَكةِ  َس ََ  ُِ ايَاهُ  ِم ْ  بَِدا ا َُ  »َخ

“Không một điều gì người muslim gặp phải từ những sự 
khổ cực, đau bệnh, buồn phiền cũng như những rủi ro 
mà không được Allah xóa đi tội lỗi cho dù chỉ là việc đạp 
phải một cái gai đi chăng nữa” (Albukhari, Muslim).  

 

Ông Ibn Mas-ud  thuật lại, ông nói: Tôi vào thăm 
Nabi  khi Người bị sốt nặng và tôi nói: Thưa Thiên sứ của 
Allah, quả thật Người bị sốt nặng quá. Người  bảo: “Phải 
rồi, ta đang bị sốt bằng cả cơn sốt của hai người đấy”. 
Tôi nói: Thế thì có phải Người sẽ được hai ân phước chăng? 
Nabi  bảo:  

» ّْ َج
َ
ُاى يُِريُْهُ  ُضْالِمٍ  ِم ْ  امَ  َكَذلَِل، َُلَِل  أ

َ
ّفـرَ  إِالّ  فَْوَ�َدـا، َ�َما َشْوَكةٌ  أ ََ  ُِ  ا

َاتِهِ  بَِدا ُّ  َكَما ، َيىَئ ُ
َ
َرةُ  َ ََ  »َوَرَ�َدا الّش

“Đúng thế đấy, mỗi người Muslim gặp họa từ một chiếc 
gai cho đến những gì to tát hơn đều được Allah xóa đi 
những tội lỗi cho y và làm cho các tội lỗi rơi khỏi cơ thể y 
giống như những chiếc lá rơi rụng từ cây của nó.” 
(Albukhari, Muslim). 

 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 
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ُِ  يُرِدِ  َم ْ « ا بِهِ  ا   »ِمنْهُ  يُِرْب  َخْ�ا

“Người nào mà Allah muốn ban cho y điều tốt thì Ngài 
khiến y gặp nạn” (Albukhari).  

 

Ông Anas bin Malik  thuật lại Thiên sứ của Allah 
 nói: 

مُ  َهتََمّنَ�ّ  الَ « َُ َسُ 
َ
َِ  أ َمْو

ْ
ّ  ِم ْ  ال ابَهُ  ُُ ََ

َ
إِنْ  ، أ

ِّ  فَاِع ا  بُ ّ  الَ  َكنَ  فَ يَُق
ْ
 اللُّدمّ  فَل

ْسِيِ� 
َ
َيَاةُ  َكنَِت  َما أ

ْ
ا اَ َوفَاةُ  َكنَِت  ِإَُا َوتََوّفِ�  ، ِل  َخْ�ا

ْ
ا ال  »ِل  َخْ�ا

“Khi ai đó trong các người gặp phải tai họa thì y đừng có 
ý muốn chết, mà nếu như hoàn cảnh khiến y phải làm thế 
thì y hãy nói: 

ْسِيِ�  اللُّدمّ 
َ
َيَاةُ  َكنَِت  َما أ

ْ
ا اَ َوفَاةُ  َكنَِت  إَُِا َوتََوّفِ�  ِل، َخْ�ا

ْ
ا ال   ِل  َخْ�ا

(Ollo-humma ahyini ma ka-nat alhaya-tu khoiron li wa 
tawaffani 

i-zha ka-nat alwafa-tu khoiron li). 

(Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy để bề tôi sống nếu cuộc 
sống là điều 

tốt cho bề tôi và xin Ngài hãy để bề tôi chết nếu cái chết 
là điều tốt cho bề tôi)”. (Albukhari, Muslim) 

 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 
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َرادَ  إَُِا«
َ
ُِ  أ َْ�َ  بَِعِْْ هِ  ا

ْ
َّ  ال َّ ُ  َع

َ
ُعُقوَ�ةَ  ل

ْ
ا اّلَْيَا ِف  ال َرادَ  َو�َُِ

َ
ُِ  أ ّ  بَِعِْْ هِ  ا ّّ  ال

ْضَاَل 
َ
ْنهُ  أ ِْهِ  َْ

َّ  بَِذنْ َّ  َس ِقيَاَمةِ  يَْومَ  بِهِ  يَُو
ْ
  »ال

“Nếu Allah muốn điều tốt cho bề tôi của Ngài thì Ngài sẽ 
trừng phạt y ngay trên thế gian này còn nếu Allah muốn 
điếu xấu cho người bề tôi của Ngài thì Ngài sẽ trì hoãn 
việc trừng phạt đối với y đến tận ngày phán xét” 
(Tirmizhi, ông nói đây là hadith tốt). 
 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Nabi  nói: 

ََعةِ  الّشِ ي ُ  لَىَْس « ُّ ََّما ، بِال ِى الّشِ ي ُ  إِ
ّ
َغَلِب  ِعنْ َ  ََْفَاهُ  َهْملُِل  اَ

ْ
 »ال

“Mạnh mẽ không phải là dùng sức làm vật ngã người 
khác mà mạnh mẽ là phải biết kìm hãm bản thân khi 
giận dữ" (Albukhari, Muslim). 

 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, có một người đàn 
ông đến gặp Nabi  và nói với Người: Xin hãy cho tôi lời 
khuyên. Nabi  bảo: “Đừng tức giận”, Người lặp lại như 
vậy nhiều lần. (Albukhari). 

 

Ông Abu Yahya Suhaib bin Sinaan  thuật lại rằng 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ْاا« ََ ْضرِ  َع
َ
ُمْؤِمِ   أل

ْ
ْضَرهُ  إِنّ  ال

َ
ّهُ  أ َس ٍ  َُاكَ  َولَىَْس  َخْ�ٌ  ُُ

َ
ُمْؤِمِ   ِإالّ  أل

ْ
ا�َتْهُ  إِنْ  لِل ََ

َ
 أ

اءُ  ّ ا فََكنَ  َشَكرَ  ََ ُ  َخْ�ا
َ
ا�َتْهُ  َو�ِنْ  ل ََ

َ
اءُ  أ ّ َبَ  َُ ا فََكنَ  ََ ُ  َخْ�ا

َ
  »ل



Hãy Trở Về Với Allah  
 

15 

“Thật lạ thay cho mọi sự việc của người có đức tin rằng lúc 
nào họ cũng đạt được điều tốt lành và đặc ân này chi dành 
riêng cho họ: Khi họ gặp điều lành họ tạ ơn Thượng Đế thì 
Ngài sẽ ban thêm điều tốt và ghi nhận ân phước cho họ, còn 
khi họ gặp điều dữ nhưng họ biết kiên nhẫn chịu đựng thì 
họ cũng sẽ được đền bù điều tốt và được ghi nhận ân 
phước” (Muslim). 


