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ًِ ِمْسِب  َِ الرَِّحيم َ  اِ الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

دَ  إِنَّ  ٍم َ ِ  اْلم ُدهُ وَ  لِِلَّ ٍَ ُّ ََنم خَِػيُِ ٔذُ ةِ نَصم ِفُرهُ َوَجُػ خَغم جمُفِصَِا اِ َونَصم
َ
وِر أ َم ُُشُ اِِلَا، ٌِ ٍَ خم

َ
َم َشيِّئَاِت أ ٌِ  َو

دِ  ٓم َم َح اِدَي َلُ  ،فَََل ُمِضوَّ َلُ  اُ  هِ ٌَ َْ ِيوم فَََل  َم يُضم ٌَ نم ََل  ،َو
َ
ُد أ َٓ شم

َ
َّ َوأ ـٰ يَم َلُ إَِلَّ ا إِىَ َدُه ََل َُشِ  ُ وَحم

ًدا َختمُدُه َورَُشُٔلُ  ٍَّ نَّ حُمَ
َ
ُد أ َٓ شم

َ
 َوأ
َٔن ﴿ ٍُ ۡصيِ ٌُّ ُجًُ 

َ
َذ إَِلذ َوأ ُٔت ٍُ َ َحقذ ُتَلاثِِّۦ َوََل َت ٔاْ ٱَّللذ ُل ٔاْ ٱتذ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ

َ
أ  201آل غٍران:  ﴾١٠٢َيَٰٓ

َ جذفۡ ﴿ ِ ٌّ  ً ِي َخيََلُك ًُ ٱَّلذ ٔاْ َربذُك ا ٱنلذاُس ٱتذُل َٓ حُّ
َ
أ ا  َوَِٰحَدة   س  َيَٰٓ َٓ ِۡ اوََخيََق ٌِ ٍَ ُٓ ِۡ ا َوَبحذ ٌِ َٓ  رَِجاَٗل  َزوَۡج

ٔاْ ٱ اٗٓء  ا َونِصَ ثِيٗ نَ  ُل ًۡ رَقِيبٗ َوٱتذ َ ََكَن َغيَۡيُك رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ
َ
ِي تََصآَءلَُٔن بِِّۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ  2اىنصاء:  ﴾١ا َّللذ

﴿ ْ ٔا ُل ْ ٱتذ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ
َ
أ َٗل َيَٰٓ ۡٔ ْ كَ ٔا ُ َ َوكُٔل ًۡ يُۡصيِۡح  ٧٠ا  َشِديدٗ ٱَّللذ ًۡ َوَيۡغفِۡر ىَُك ۡغَمَٰيَُك

َ
ًۡ أ ىَُك

ا  ًٍ ًزا َغِظي ۡٔ َ َورَُشََٔلُۥ َفَلۡد فَاَز فَ َ يُِطِع ٱَّللذ ٌَ ۗۡ َو ًۡ  02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١ذُُُٔبَُك

ُد  ا َبػم ٌَّ َ
َِديِد ِنخَاُب اِ أ َدَق اْلم صم

َ
َ وَ  إِنَّ أ دٍ  َخيم ٍَّ ُي حُمَ دم َْ ِي  دم َٓ م ا  َوَُشَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ال َٓ ُمٔرِ حُممَدذَاُت

ُ األم
َغٌث َوُكَّ  َوُكَّ  َغٍث َضََلىٌَث َوُكُّ َضََلىٍَث ِِف اِلَّارِ  حُممَدذٍَث ةِدم ُد:ةِدم ا َبػم ٌَّ َ

ًَّ أ  ، ُث

Thân hữu Muslim, có một đại tội lớn hơn cả tội đại tội Shirk mà rất ít người 

biết đến đó là nói về Allah mà không có kiến thức về Ngài, Allah phán: 

ا ﴿ ٌَ ا َو َٓ ِۡ ٌِ َر  َٓ ا َظ ٌَ َِٰحَض  َ ٱۡىَفَن َم َرّّبِ ا َحرذ ٍَ ۡو إِجذ
ِ كُ ٔاْ بِٱَّللَّللذ ن تُۡۡشُِك

َ
ّقِ َوأ ًَ َوٱۡۡلَۡۡغَ بَِغۡيِ ٱۡۡلَ ۡث ََ َوٱۡۡلِ َبَط

 ِٗ ِۡل بِِّۦ ُشۡيَطَٰ ًۡ ُحَنّ
َ ا ل ن تَ ٌَ

َ
ٔاْ لََعَ ٱا َوأ ُ َٔن ُلٔل ٍُ ا ََل َتۡػيَ ٌَ  ِ  33األغراف:  ﴾٣٣َّللذ

(Hỡi Muhammad) hãy loan báo rằng: “Thượng Đế của Ta đã cấm làm mọi 

điều thô bỉ xấu xa dù công khai hay kín đáo, cấm làm tội lỗi, cấm ép người khác 

gian dâm (hoặc thông dâm), cấm tôn thờ bên cạnh Allah bất cứ thần linh nào 

khác trong khi Ngài không hạ lệnh cho làm điều sùng bái đó và cấm miêu tả về 

Allah về những gì mà các người không hề có chút kiến thức về điều các người 

nói.” Al-A'raaf: 33 (chương 7).    

Allah đã khuyến cáo mạnh mẽ đối với kẻ nào dám miêu tả về Ngài hoặc về 

tôn giáo của Ngài hoặc về Nabi ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài trong khi y không có tí kiến thức về 

điều y nói,   
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ًُ ٱىَۡهِذَب ﴿ لِۡصنَجُُك
َ
ا ثَِصُف أ ٍَ ِ ٔاْ ل ُ واْ لََعَ ٱ َهََٰذا َحَلَٰو  َوََل َتُلٔل َۡفََتُ ِ ٱىَۡهِذَب  َوَهََٰذا َحَرام  ّّلِ ََ َّللذ ِي إِنذ ٱَّلذ

ِ ٱىَۡهِذَب ََل ُحۡفيُِحَٔن  وَن لََعَ ٱَّللذ َتَٰع   ١١٦َحۡفََتُ ً  كَيِيو   ٌَ ِِل
َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ َ  220 - 221اِلحو:  ﴾١١٧ َول

Và cấm các ngươi dùng cái lưỡi dối trá cho rằng điều này Halal (được 

phép) và điều này Haram (bị cấm) để nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Quả 

thật, những kẻ nói dối rồi đổ thừa cho Allah chẳng bao giờ thành công (ở 

trần gian cũng như ở ngày sau) * Việc thiện của y (ở trần gian) quá ít ỏi còn 

(ở ngày sau) bọn chúng sẽ bị trừng trị đau đớn. Al-Nahl: 116 - 117 (chương 

16). 

Đúng vậy, việc nói về tôn giáo Islam, nói về Allah, nói về Rasul ملسو هيلع هللا ىلص mà 

người nói không hề có tí kiến thức nào về điều mình nói quả là tội tài trời, một 

hành động nguy hiểm khôn lường, thấy rằng, có những người đã dùng kiến thức 

nông cạn của mình để tự phân tích ý nghĩa của Qur’an trong lúc y chưa hề đọc 

qua Tafseer, cũng như chưa từng nghe vị U’lama nào phân tích về câu Kinh đó 

thì hãy sám hối đi bởi hành phạt dành cho kẻ đó không hệ nhẹ tí nào như được 

Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi từ ông Abdullah bin A’bbaas  dẫn lời Rasul 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

{ ٌْ آنِِْْفْْقَاَلَْْي ُِْْاه ُقر  ِ ي
 
ْفَو يَْْبِرَأ

 
َّْأ َعَدهُْْتََب ٌََْْيق   {انلَّارِِْْي

“Ai Tafseef (phân tích) Qur’an bằng suy nghĩ của mình thì y đã được chuẩn bị 

sẵn cho một nơi cư ngụ trong hỏa ngục.” Và theo đường truyền khác ghi:  

{ ٌْ آنِِْْفْْقَاَلَْْي ِْْاه ُقر  ىْ ْبَِغي 
ِْْعو 

 
َّْأ َعَدهَُْْفو َيتََب ٌََْْيق   {انلَّارِِْْي

“Ai Tafseef (phân tích) Qur’an mà không có kiến thức thì y đã được chuẩn bị 

sẵn cho một nơi cư ngụ trong hỏa ngục.” 

Ông Abu Bakr  nói:  

يُّ 
َ
رمٍض  أ

َ
يُّ  ،حُِليُِّن  أ

َ
اءٍ  َوأ ٍَ َ ٌَ  اِ  اِب خَ  نِ ِِف  ُج يم ا كُ ذَ إِ  ،حُِظيُِّن  َش   ًم ا ل

َ
 ًم يَ غم أ

“Đất nào sẽ bảo vệ tôi và bầu trời nào sẽ che chở tôi khi tôi nói về Kinh Sách của 

Allah mà tôi không có kiến thức về nó.” 

Tương tự, ai lấy các Hadith giả dối để biện hộ cho kiến thức ít ỏi của mình 

hoặc để thể hiện bản lĩnh của mình thì y đã rơi vào thất bại ở trần gian và ngày sau, 

như được Al-Bukhari ghi từ ông Al-Mughirah  dẫn lời Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َْلِذبًاْ} َّْإِنَّ َْلَذَبََْْعَ  ٌ ،َْي َحد 
َ
ْأ ْلََعَ َّْهَي َسَْلَمِذب  ْانلَّارََِْْعَ ٌَ َعَدُهِْي َْيق 

 
َّْأ ًداْفَو َيتََب ًِّ  {ُيَجَع

“Chắc chắc việc nói dối về Ta không hề giống như nói dối về người khác, ai cố 

tình nói dối về Ta thì y đã được xếp cho một nơi cư ngụ trong hỏa ngục.” 

Ông Abu Musa  nói: “Ai được Allah dạy cho kiến thức Islam thì hãy dạy 

nó lại cho người khác, và cảnh cáo y việc nói về Allah mà không có kiến thức rồi y 

dần trở thành kẻ thô lổ và kẻ hủy hoại tôn giáo.” 
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Sheikh Al-Islam Abu A’bbaas Ibnu Taimiyah  nói:  

 َب ذِ هَ اىم  دُ ٍَّ ػَ خَ  حَ ََل  نَ كَ  نم إِ ةًا وَ ذِ كَ  نَ كَ  ًٌ يم  غِ ََل ةِ  َِ يم  ادِّ ِِف  ًَ يَّ كَ حَ  َم ٌَ وَ 

“Và ai nói về tôn giáo (Islam) trong khi y không có kiến thức về điều mình nói 

thì y là kẻ nói dóc, kể cả không cố ý nói dóc.” Bằng chứng cho lời nói này là 

trong hai bộ Soheeh Al-Bukhari và Muslim rằng bà Sabi-a’h Al-Aslamiyah  

kể cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص là bà đã hạ sinh đứa con chỉ vài ngày sau khi ông Sa’d bin 

Khawlah chồng bà đã chết trong lần hành hương Hajj Wida thì ông Al-Sanaabil 

bin Ba’kak đã bảo bà: “Cô không được phép có chồng cho đến khi qua thêm hai 

kỳ kinh nữa.” Nghe xong lời nói đó thì Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َْْبْذَْلَْْ}
َ
ََِْْالصَّْْْْ بُْأ ْ،ْبَْنِْاب ِجَْْحوَو ِتْْن  وَّ  {َْفََتَ

“Abu Al-Sanaabil đã nói dóc, giờ đây cô được phép có chồng.” Hadith do Al-

Baihaqi ghi. Thấy rằng vị Sahabah Abu Al-Sanaabil đã không cố ý nói dối 

nhưng Rasul ملسو هيلع هللا ىلص vẫn khẳng định là ông đã nói dối, điều này khẳng định rằng ai 

nói về bất cứ giáo lý nào của tôn giáo mà y không rõ về điều mình muốn nói thì 

y là kẻ nói dối, cho dù nói có đúng với giáo lý thì cũng là nói sai, Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

{ ٌْ ِْْلَِجاِبِْْفْْقَاَلَْْي ُِْْوََجنََّْْعزَّْْاّللَّ ِ ي
 
َصاَبْْبِرَأ

َ
َْْفَقدْ ْفَأ

َ
َطأ خ 

َ
 {أ

“Ai dùng kiến thức của mình nói về Kinh Sách của Allah cho dù nói đúng y 

cũng bị sai.” Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi. 

Thân hữu Muslim, có một tai hại tồi tệ khác mà hầu như đa số con người 

thường mắc phải, đó là con người cải lời của Allah mà làm tội lỗi dưới sự giám sát 

của Ngài, con người kháng lệnh của Allah bằng chính ân huệ mà Ngài ban cho y. 

﴿ ۡۗ ٓ ا َْ ِ ََل ُُتُۡصٔ َت ٱَّللذ ٍَ ْ ُِۡػ وا ٔهُ  ِإَون َتُػدُّ ٍُ ّۡلُ
َ
ا َشأ ٌَ  ِ

َِ ُكّ ٌّ َُٰكً  ٔم   َوَءاثَى ََ ىََظيُ نَسَٰ ار   إِنذ ٱۡۡلِ  ﴾٣٤َنفذ
 45 إةراْيً:

Và Ngài đã ban cho các người tất cả mọi điều mà các người yêu cầu ở Ngài 

(lẫn mọi điều các ngươi chưa yêu cầu), nếu như các ngươi có đếm ân huệ 

của Allah thì chắc chắc các người đếm không hết đâu, nhưng loài người lại 

là những tên bất công (do tôn thờ thần linh khác ngoài Allah) và phủ nhận 

(đi ân huệ mà Ngài đã ban). Ibrahim: 34 (chương 14). 

Tín hữu Muslim, con người thường biện hộ rằng tôi có quyền tự do suy nghĩ, 

tự do làm mọi điều mình thích trên cuộc sống này, tội tôi làm tôi chịu không ai có 

quyền cản tôi hoặc ra lệnh tôi... Tuy nhiên, có một câu hỏi muốn hỏi những ai thốt 

lời lẻ đó hoặc những ai có suy nghĩ tương tự như thế và hỏi luôn tất cả chúng ta 

đang có mặt tại Masjid trong ngày thứ sáu hồng phúc hôm nay, rằng ai trong chúng 

ta có sẵn sàng trình diện với Allah với hoàn cảnh mà chúng ta đang ở hiện tại và 

với những việc làm mà chúng ta đang làm hiện tại? Nếu như ngay ngày hôm nay 

đây Thần Chết đến với một ai đó trong chúng ta thì người đó đã sàn sàng để đối 
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diện với Thần Chết không? Có một sự thật rõ như mặt trời của ban ngày  mà hầu 

như mọi người đều quên nó hay nói đúng hơn là họ cố tình không muốn nhắc đến 

nó, họ muốn chôn vùi nó trong khi đó nó luôn túc trực chờ đợi mỗi người ở ngay 

trước mặt y, đó chính là cái chết. 

﴿ ِّۖ ِٔۡت بَّلِلۡۡلَّقِ ٍَ
ۡ  91 ق: ﴾ وََجآَءۡت َشۡهَرةُ ٱل

Và cơn say của cái chết đã thật sự đến. Qaaf: 19 (chương 50). 

Sự thật là anh phải chết; sự thật là tôi phải chết; sự thật là tất cả mọi người 

đều phải chết, chỉ riêng Allah duy nhất mới là Đấng Sống Mãi Bất Diệt. 

Sự thật là lúc hấp hối mỗi người sẽ được tận mắt nhìn thấy Thiên Thần nhân 

hậu hoặc là Thiên Thần hung tợn. 

Sự thật là chính ngôi mộ của mỗi người sẽ là ngôi vườn trong những ngôi 

vườn của thiên đàng hoặc sẽ là hố lửa trong thung lũng hỏa ngục. 

ُّ َُتِيُد ﴿ ِۡ ا ُنَِت ٌِ ٌَ َٰلَِم   91 ق: ﴾ ١٩َذ

Đó chính là điều mà ngươi đã trốn chạy. Qaaf: 19 (chương 50). 

Đúng con người đã chạy nhanh chân tìm bác sĩ mỗi khi bị bệnh do y sợ chết; 

đã chạy nhanh chân tìm thức ăn mỗi khi có cảm giác đói do y sợ chết; đã chạy 

nhanh chân tìm nước uống mỗi khi có cảm giác khát do y sợ chết. Tất cả mỗi người 

đều sợ chết nhưng kết quả cuối cùng thì sao, chẳng phải là chết ư?  

Hỡi những người mạnh khỏe có cơ bắp cường tráng; hỡi những người thông 

minh tuyệt đỉnh; hỡi các vì vua; hỡi thủ lĩnh; hỡi người giàu; hỡi người nghèo khổ, 

hãy luôn khắc ghi một điều tất cả mọi thứ tồn tại sẽ bị khóc thương tiếc; tất cả mọi 

hưởng thụ sẽ bị tiêu tan; tất cả mọi thứ được nhớ sẽ bị quên lãng không còn bất cứ 

gì tồn tại ngoại trừ Allah duy nhất, ai cho rằng mình đã cao thì Allah mới thật là 

Đấng Cao Nhất. 

Tất cả mỗi người hãy tự suy nghĩ về thân mình, hãy thương sót thân mình mà 

sám hối với Allah ngay ngày hôm nay, mà không phải sám hối ngay lúc này về tất 

cả lời nói xấu người khác; về tất cả lời nói vu khống; về tất cả lời xác nhận dối trá 

mà anh đã từng xác nhận; về tất cả lời nói dối mà anh đã cố tình nói để lường gạt; 

về tất cả thông tin mà anh đã truyền đạt trước khi xác minh sự thật nguồn gốc; hãy 

sám hối về tất cả thức ăn Haram mà anh đã ăn, anh đã dùng để nuôi gia đình vợ 

con; hãy sám hối tất cả sự bất công mà đã gây ra; hãy sám hối đi tất cả tội lỗi mà 

anh đã từng làm, đang làm và đang suy nghĩ sẽ tiếp tục làm. 

﴿  ً ٌء َغِظي اَغةِ ََشۡ ًۡ  إِنذ َزلَۡزىََة ٱلصذ ٔاْ َربذُك ُل ا ٱنلذاُس ٱتذ َٓ حُّ
َ
أ آ  ١ َيَٰٓ ٍذ ُو ُكُّ ُمۡرِضَػٍة َخ َْ ا ثَۡذ َٓ َٔۡم ثََرۡوَج يَ

ۡرَضَػۡت َوثََضُع ُكُّ َذاِت ََحٍۡو ََحۡيَ 
َ
ِ أ َذ َغَذاَب ٱَّللذ ََٰرىَٰ َوَلَِٰك ً بُِصَك ُْ ا  ٌَ ََٰرىَٰ َو ا َوثََرى ٱنلذاَس ُشَك َٓ

 1 - 2اْلج:  ﴾٢ َطِديد  

Này hỡi loài người! Các người hãy kính sợ Thượng Đế của các người, chắc 

chắn sự rung chuyển của giờ (tận thế xảy ra) là sự kiện vô cùng vĩ đại * 
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Ngày mà các người sẽ nhìn thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên hẵn đứa con ruột đang 

cho bú và những người phụ nữ mang thai sẽ bị sảy thai khi nào không biết, 

cả thiên hạ cứ như chìm đấm trong men say trong khi họ không hề uống 

rượu. Tuy nhiên sự trừng phạt của Allah là rất khủng khiếp. Al-Hajj: 1 – 2 

(chương 22). 

رم    َق يِ شاً كَ حِ ٔم خَ صم اُاً ** مُ يَ رم غُ  ِض رم ػَ اىم  مَ ٔم يَ  َم فَ ٔم كُ وُ  حََذنَّ
َ
َ حَ  اءُ شَ حم األ  اُاً يم

Hãy liên tưởng đến ngày mà anh phải đứng trần truồng ** Với tâm trạng hoang 

mang từng thớ thịt sẽ rung lên 
 اُاً تَ ضم غَ  ِش رم ػَ اىم  بُّ رَ وَ  اةِ َص ػُ  اىم ** ََعَ  ٍق َِ حَ  َم ٌِ وَ  ٍظ يم دَ  َم ٌِ  ُب َٓ يم حَ  ارُ اِلَّ وَ 

Lửa đang bùn cháy gào thét giận dữ muốn nuốt đám nghịch đạo ** Và Đấng 

Chủ Tể đang giận dữ 
 رَ كم اِ 

م
َ فاً دَ رم حَ  ِّ يم ى ذِ رَ حَ  وم َٓ ** ذَ  وٍ ٓم  مَ ََعَ  دُ تم ا خَ يَ  َم اةَ خَ نِ  أ  اَُ ا كَ ٌَ  يم

Này nô lệ, ngươi hãy từ từ mà đọc sổ bộ ** Xem có từ nào đã ghi chép không 

chuẩn xác 

 رَ ا كَ ٍَّ يَ فَ 
م
َ وَ  َت أ ُّ حَ اءَ رَ كِ  رم ـهِ ِم تُ  ًم ل  **  ـ

َ
  َف رَ غَ  َم ٌَ  َت إِكمَراراً رم رَ كم َوأ

َ  اُاً فَ رم غِ  اءَ يَ شم األم
Khi đọc xong mà ngươi không hề phản đối ** Và ngươi hài lòng trước Đấng 

Am Tường mọi việc 

َ ادَ َُ  ِ َص غَ  دٍ تم ػَ ا ةِ ٔم ُض امم وَ  ** ِت كَ ئِ ََل ا مَ يَ  هُ وم ذُ خُ  يُو يِ ى الم َِّ  ل  اُاً شَ طم خَ  ارِ ي
Đấng Hùng Mạnh lệnh: “Hãy túm lấy nó hỡi đám Thiên Thần của TA” ** Hãy 

mang tên bất tuân này ném vào lửa đang thèm thuồng 
 ٍُ ِ ال نَ ا ** وَ ٔم تُ ِٓ خَ يم يَ  ارِ  اِلَّ داً ِِف غَ  نَ ٔم كُ شم ُدوم َٔحِّ ٍُ م ُ  ارِ دَ ةِ  ال ِ الم  ـاُاً هَّ شُ  لم

Nhóm đa thần mai đây sa vào lửa bùn cháy ** Còn nhóm người độc tôn Allah sẽ 

trong vườn vĩnh cữu mà cư ngụ 

Ngay ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy bỏ thời gian mà suy nghĩ 

chu đáo cho bản thân mình rằng với hiện trạng lúc này chúng ta có sẵn sàng 

trình diện Thượng Đế hay chưa? Việc làm của chúng ta có bảo vệ được bản thân 

mình được bình an không? Câu trả lời không cần phải đến người học giỏi có 

bằng cấp này nọ do tất cả mỗi người trong chúng ta đều thầm hiểu với hoàn 

cảnh của mình không làm hài lòng Thượng Đế, tất cả những gì mà chúng ta gặp 

phải đều là do chúng ta đã tách rời Thượng Đế của chúng ta, là do tội lỗi của 

chúng ta với đường lối Sunnah của Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص của chúng ta, Allah phán: 

﴿  ًۡ ً بِبَۡغيِِٓ ُٓ َٰلَِم َجَزۡيَنَٰ  641األُػام:  ﴾َذ

Đó hành phạt mà TA đã trừng trị do bất công mà bọn chúng đã gây. Al-An-

a'm: 146 (chương 6), và Allah phán: 
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﴿ ًۡ يِۡديُك
َ
ا َنَصَبۡت أ ٍَ ِصيَبة  فَبِ ٌُّ  َِ ٌّ َصََٰبُكً 

َ
آ أ ٌَ ٔاْ َغَ َنثِي  َو  43الشٔرى:  ﴾٣٠َوَيۡػُف

Và nạn kiếp mà các ngươi gặp phải chẳng qua là hậu quả do đôi tay của 

các ngươi đã tạo trong khi Ngài đã xí xóa rất nhiều. Al-Shura: 30 (chương 

42). 

يِۡدي﴿
َ
ا َنَصَبۡت أ ٍَ ِ ِ َوٱۡۡلَۡحرِ ب َر ٱۡىَفَصاُد ِِف ٱۡىَبّ َٓ ًۡ  َظ ٱ ُٓ ٔاْ ىََػيذ يُٱ ٍِ ِي َغ ً َبۡػٱَٱ ٱَّلذ ُٓ ٱنلذٱاِس ِِلُٱِذيَل

 41الروم:   ﴾٤١يَرِۡجُػَٔن 

Tai nạn xuất hiện khắp trên đất liền và biển cả là do những hành vi thối 

nát của bàn tay con người gieo nên. Cho nên, (Allah) cho họ nếm (hậu quả) 

của những điều mà họ đã làm để may ra họ còn có dịp (tỉnh ngộ) quay về 

(với nẻo chánh). Al-Rum: 41 (chương 30). 

Allah chỉ trừng trị chúng ta một vài tội lỗi đã phạm, chỉ một vài thôi với 

mong muốn chúng ta quay trở lại sám hối với Ngài, chẳng lẻ chúng ta vẫn chưa 

chịu quay về sám hối với này nữa ư? Chẳng lẽ vẫn chưa biết tạ ơn trước lòng 

nhân từ của Ngài nữa ư?  

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã khuyến cáo ở Hadith do ông Abu Hurairah  thuật lại: 

{ ٌْ َْْي ةْ َْلََُْْكٍَت  ًَ وَ َْْيظ 
َ
ُِِْل ٌْ ِْخي ُِِْْي وْ ِْعر ِض

َ
ءْ ْأ ََُُْْش  َُُْْفو َيَجَحوَّو   َ ْ َم،ِْي َ نْ َْقب َنْْاْل 

َ
ََارْ ْيَُكْنَْْلَْْأ َْولَِْْدي

، ى  َِ َْْلََُْْكنَْْإِنْ ِْدر  ن  ًَ ِخذََْْصاهِحْ َْع
ُ
ُُْْأ  َ رِِْْي ،ْبَِقد  ُِ جِ ًَ وَ ٌْ ْلَىْ َْوإِنْ َْيظ  ََات َْْلُْْثَُك ِخذََْْحَص

ُ
ٌْ ْأ َْشيَِّئاِتِْْي

ُِْ َنَْْصاِحبِ ًِ ُِْْفَُح  {َعوَي 

“Ai đã từng gây xúc phạm đến danh dự hoặc điều gì đó đến người anh em của 

mình thì ngay hôm nay hãy đi xin lỗi họ, trước khi vàng và bạc không còn giá 

trị nữa mà phải bồi thường bằng công đức tương ứng với trọng lượng bất công 

của y, nếu không có công đức để trả thì sẽ phải nhận lãnh tội lỗi thay cho 

người mà y đã bất công.”(1) 

Ông Abu Hurairah  kể: Có lần Rasul ملسو هيلع هللا ىلص hỏi mọi người: 

ن ْ}  ُرونََِْْ ٌِْْثَد  وُِسَْْي ف  ًُ   {؟ْال 

“Các ngươi có biết như thế nào là kẻ cháy túi không?” Mọi người đáp: “Đối 

với chúng tôi kẻ cháy túi là người không có tiền cũng không có tài sản.” Rasul 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

وَِسْْإِنَّْ} ف  ًُ ٌْ ْال  ِتِْْي يَّ
ُ
ِتْْأ

 
ْ مَْْيَأ ِتَْْوَزََكةْ َْوِصَيامْ ْبَِصالَةْ ْاه ِقَياَيةِْْيَ

 
َذاَْشَجىََْْقدْ َْويَأ َذاَْوقََذَفْْ،َِ َكَنْْ،َِ

َ
ْوَأ

َذاَْياَلْ َذاَْدمَْْوََشَفَكْْ،َِ َذاَْوََضََبْْ،َِ َطْٓ،َِ َذاَْفُيع  َِْ ٌْ ُِِْْي ِ ََاث َذاْ،َحَص َِ ٌْ َْو ُِِْْي ِ ََاث ْْفَإِنْ ْ،َحَص ْفَََِيت 
ُُْ ََاثُ نْ َْقب َنَْْحَص

َ
َضْْأ َُِْْياُْيق  ِخذَْْ،َعوَي 

ُ
ٌْ ْأ ىْ ِْي ُِ َْْخَطايَا َُِْْفُطرَِحت  ْ{انلَّارِِْْفُْْطِرحَُْْثىَّْْ،َعوَي 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2287) và Muslim ghi số (1564) và lời Hadith là của Muslim, 

Imam Ahmad ghi số (3/438). 



 

 

Bốn Lời Khuyên Hữu Ích 
7 

“Quả thật, kẻ cháy túi trong cộng đồng Ta là kẻ vào ngày phán xét có rất 

nhiều công đức từ nhịn chay, Salah, Zakat, nhưng (ở trần gian) y đã xúc 

phạm đến danh dự của người này, đã vu khống người này, đã chiếm đoạt 

tiền của người này, đã làm người này đổ máu thế là y phải dùng công đức 

mà bồi thường cho những ai mà y đã gây bất công, đến khi công đức của y 

đã hết sạch mà vẫn chưa bồi thường đủ sự bất công đã gây ra thì y phải 

nhận lãnh tội lỗi thay cho những ai bị y gây bất công, sau đó y bị ném vào 

hỏa ngục.”(2) 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Có hai người đàn ông trong cộng đồng của Ta kéo 

nhau đến gặp Đấng Hùng Mạnh, một trong hai nói: “Lạy Thượng Đế, xin 

hãy lấy sự bất công mà kẻ này đã gây cho bề tôi.”Allah hỏi lại y: “Tại sao 

ngươi còn đòi nữa trong khi y không còn công đức đâu mà trả cho ngươi ?” 

Y đáp: “Vậy nó phải gánh tội thay tôi.”” Lúc này hai hàng lệ của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

tuôn trào mà nói:  

{ِْ َْْاكَْذَْْنَّْإ ْْاُسْانلَّْْاجُْجََْي ْْىْ يْ ظِْعَْْمَْْْ اْل 
َ
ٌْْْ يَِْْنًَِْْي ْْنْ أ

َ
 {ىْ ِِْارِْزَْوْ أ

“Đó là ngày vĩ đại mà tất cả đều tìm ai đó gánh tội thay mình.”  

Chẳng lẻ mọi người chưa đọc đoạn Kinh: 

رۡ ﴿ ٍَ ۡ َٔۡم يَفِرُّ ٱل ِخيِّ  ءُ يَ
َ
َۡ أ بِيِّ  ٣٤ٌِ

َ
ِِّۦ َوأ ٌّ

ُ
ِ ٱۡمرِي   ٣٦َوَصَِٰحَبجِِّۦ َوَبنِيِّ  ٣٥َوأ

ن   ىُِكّ
ۡ
ئِذ  َطٱۡ ٌَ ۡٔ ًۡ يَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ

 40 - 43غبس:  ﴾٣٧ُحۡغِِيِّ 

Ngày đó (tức ngày tận thế) mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình * Bỏ cả 

cha mẹ mình * Bỏ luôn vợ và con cái mình * Ngày đó, mỗi người tự lo âu 

cho bản thân đủ làm y quên bãng mọi chuyện. A'basa: 34 – 37 (chương 80). 

“Allah bảo: “ngươi hãy ngẩn đầu mà nhìn vào thiên đàng” y liền ngẩn đầu 

nhìn mà thốt: “Lạy Allah, bề tôi nhìn thấy những thành phố bằng vàng, 

những tòa lâu đài bằng vàng được đính cẩn bằng ngọc trai lấp lánh, là của vị 

Nabi nào vậy hay là của vị Siqqeed nào vậy hay là của vị Shaheed vào vậy ?” 

Allah đáp: “Là của kẻ nào sẵn sàng trả giá cho nó.” Y đáp: “Lạy Thượng 

Đế, ai sở hữu cái giá đó ?” Allah đáp: “Ngươi.” Y hỏi: “Đó là cái gì ?”  

Allah đáp: “Bằng sự tha thứ cho người anh em của ngươi.” Y liền đáp: “Lạy 

Thượng Đế, bề tôi đã tha thứ cho y rồi.” Allah bảo: “Ngươi hãy nắm tay 

người anh em đó mà cùng vào thiên đàng.””  
 Thân hữu Muslim, hãy tha thứ lỗi lầm mà anh em mình đã làm mình 

giận, đã bất công với mình... bởi tất cả chúng ta không phải là Thiên Thần, cũng 

không phải là Nabi.  

Hỡi những ai ôm hận thù trong lòng, đang căm ghét ai đó trong lòng thì 

hãy nhớ rằng nhà của mình chỉ được làm bằng gỗ, bằng đất, bằng đá mà thôi, dù 

có kín đáo ra sao cũng không giấu giếm được Allah, cho nên hãy tha thứ lỗi lầm 

mọi người đã làm mình giận,  
                                                           

(2) Hadith do Muslim ghi số (6744) và Ahmad ghi số (8250, 9077). 
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 ﴿  ِ ۡجُرهُۥ لََعَ ٱَّللذ
َ
ۡصيََح فَۡ

َ
َۡ َخَفا َوأ ٍَ  30الشٔرى:  ﴾َف

Tuy nhiên, người nào lượng thứ bỏ qua và giải hòa thì phần thưởng của y sẽ 

ở nơi Allah. Al-Shura: 40 (chương 42).  

Sự chia rẻ, kỳ thị là những loại virus tìm ẩn bên trong mỗi cộng đồng, mỗi 

tập thể, thậm chí mỗi cá nhân, mỗi người trong chúng ta luôn biết rõ chia rẻ là 

không tốt, chia rẻ là tự vẫn, vậy tại sao chúng ta còn chia rẻ ?; tại sao tôi không tha 

thứ cho anh ?; tại sao anh không tha thứ cho tôi ?; tại sao chúng ta mỗi người đi 

một hướng ?; Chẳng lẻ mỗi người trong chúng ta muốn tự mình tôn thờ mình hay 

sao? Đúng vậy con người tự tôn vinh thân mình đến mức nó trở thành thượng đế 

như Allah phán: 

﴿ ُّ َٰ ى َٔ َْ ۥ  ُّ َٓ َٰ ََذ إَِل َِ ٱَّتذ ٌَ فََرَءيَۡت 
َ
 34الاذيث:  ﴾أ

Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ tôn lý tưởng mình làm 

thượng đế chăng. Al-Jaa-thiyah: 23 (chương 45). 

Ngày nay có rất nhiều đã tôn vinh ý kiến của mình lên làm thượng đế để rồi 

họ mạnh dạn tuyên bố: “Ý kiến của tôi là đúng nhất” dường như Allah đã thiên khải 

xuống cho y thì phải. Mỗi người trong chúng ta phải biết rằng suy nghĩ của chúng 

ta không phải là lời thiên khải từ Allah, suy nghĩ và lời nói của chúng ta có đúng, 

có sai bởi chúng ta chỉ là con người, cho dù kiến thức chúng ta có uyên bác ra sao 

cũng chỉ là nông cạn. 

  Vài lời khuyên dành riêng cho phụ nữ: 

Thứ nhất: Hãy kính sợ Allah mà dâng lễ nguyện Salah đúng giờ giấc và chu 

toàn hoàn thành bổn phận trong gia đình, có Hadith do Al-Bukhari ghi, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

nói:  

َشَْْيَا} ،ْاهنَِّصاءَِْْيع  ٌَ ق  ْْثََصدَّ ٌَّْْفَإِّنِّ ي ُجُك
َ
َثََْْرأ ك 

َ
نِْْأ  ِ َ

ْ{انلَّارِْْأ
“Hỡi các nàng phụ nữ, hãy bố thí đi, bởi chính mắt Ta thấy đa số các nàng là 

dân cư trong hỏa ngục.” Theo đường truyền Muslim thì ghi: “là chất đốt của hỏa 

ngục.” Lập tức có một phụ nữ thay đổi thần thái với sắc mặt đen đứng dậy đại diện 

cho toàn phụ nữ mà hỏi: “Tại sao, thưa Rasul của Allah ?” Người ملسو هيلع هللا ىلص đáp:  

نَْ} ِث  ٌَْْثُك  نَْْالوَّع  ُفر   {اه َعِشيََْْوثَك 

 “Bởi các nàng thường xuyên nguyền rủa và phủ nhận đi cuộc sống hạnh phúc 

bên chồng.” Theo đường truyền Muslim thì ghi: “Do các nàng thường xuyên tha 

thở.” 

Thứ hai: Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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َ َفانِْ} ٌْ ِْص نِِْْي  ِ َ
اْلَىْ ْانلَّارِْْأ ًَ ُِ َر

َ
ْ مْ ْأ ىْ َْق ُّ َْْيَع ٍَاِبِْْشَياط  ذ 

َ
ََقرَِْْلأ ُبْنَْْاْل  ِ

اْيَْض  َّ ِ َْْونَِصاءْ ْانلَّاَسْْب ََْكِشَيات 
ًِيالَت ََْْعرِيَات ْ ٌََّْْيائاِلَت ُْْم ُّ ةُِْْرُءوُش ًَ َِ ش 

َ
ِتَْْلأ ُخ  ائِوَةِْْاْل  ًَ ٌَْْلَْْال  ُخو  ََّةَْْيَد  َ نََْْولَْْاْل  اََْيِد  َّ يَ َْوإِنَّْْرِ

ا َّ يَ َْجدُْْرِ ٌْ َْْلُ  {َوَكَذاَْلَذاَْمِصَيةِِْْي

“Có hai loại người trong hỏa ngục mà Ta không muốn thất mặt chúng: Là 

nhóm người cầm trên tay những cây roi to như đuôi bò mà đàn áp thiên hạ và 

nhóm phụ nữ mặc như lõa thể, không làm tròn bổn phận hành đạo, kêu gọi 

phụ nữ khác đến với tội lỗi, với những búi tóc cao như bướu lạc đà những loại 

phụ nữ này sẽ không được vào thiên đàng và cũng không ngửi được mùi thơm 

của nó mặc dù mùi thơm của nó kéo dài như thế này, thế này.” 

Cầu xin Allah phù hộ và che chở cho toàn thể tín đồ Muslim luôn bám chặt 

lấy Qur’an và Sunnah bằng lời nói lẫn hành động trong con tim và cả tay chân. 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng Muhammad 

bin Abdullah, cùng gia quyến và toàn thể bằng hữu của Người. 

 

Cồn Tiên ngày 30/Ramadan/1436 H 

nhằm ngày 17/07/2015 
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