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Bài thuyết giảng thứ sáu 
Phần Một 

َْمدَااِن ّا
ْ
نااجل َْمُدُهاوَاا�ن

َ
ُمُها� ينُُهاَو�َْاـتَْغفن اااهللاناَوَ�ُعـ ُذابـن�َْاتَعن ورن ـْناُشُ من

نَا ْ�ُفان
َ
َا،اب َمالن ْْ

َ
اب ِن َا ْناَيىَئ اجهللاُااَومن ُااَمْناَ�ْهدن

َ
ـّ ال َوَمـْنايُْلـلنْ افَـَ اا،فَـَ اُضلن

ُا
َ
ال ََ ِن ا اا،ََ

َ
ْ اال

َ
ْشَهُداب

َ
هَاَوب ـٰ اجهللاُااِنلَ

ّ
ُااِنال

ُ
بُْدُهاَورَُي ل َْ جا ّ اُمَّمدا

َ
ْشَهُداب

َ
اجُهللااَوب َّ ـ ََ

يْنناَعلَا
ِئ اج ايَْ  ن

َ
اِن 

ْنىًْمجا
َِ اوََيلَّ�اَْْالنيْمااا ْهبنهن ََ اَو ن اآلن اوََهَ ا.يْهن

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. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều 
xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy tôi. Ai 
đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị 
Ngài bỏ mặc sẽ không bao giờ tìm được đâu là chân lý. 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. Cầu xin Allah bình an và phúc lành cho 
Người, cho gia quyến của Người và tất cả bằng hữu của Người 
cho đến ngày phán xét cuối cùng. 

Tín hữu Muslim thân mến, hãy hết lòng kính sợ Allah 
đúng với bổn phận là một nộ lệ trung kiên. 

Quí đạo hữu Muslim, trong sự tinh thông và sáng suốt 
của Allah là Ngài đã phân chia và ấn định ngày tháng ra riêng 
biệt, có tháng này tốt hơn tháng kia và sự chênh lệch đó được 
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ấn định như sau: các tháng được Allah xem trọng trong năm là 
các tháng Hurum (tháng cấm kỵ) như Ngài đã phán:  

﴿ ۚ ۡرَ�َعٌة ُحُرمٞ
َ
َّ  ِمۡنَهآ أ اْ  ِِيهِه ُُ ِِ ۡۡ ََ  ََ ََ ۚ ُُ ِ ِه ََ

ۡۡ َُ ل ِن ِّ ََ ل ِ ِل ََ ُۡۚ نُفَسيُ�
َ
يـ رةا( ﴾أ

 )٣٦:اجل �ة

. . . trong đó có bốn tháng linh thiêng. Đây chính là tôn 
giáo chính thống. Vì vậy các người chớ có tự gây hại bản 
thân mình trong những tháng này. Al-Tawbah: 36 (chương 
9). Ngoài ra, Allah đã ấn định tháng Ramadan là tháng có giá 
trị vĩ đại của năm và mười đêm cuối của tháng lại có giá trị 
hơn nữa; chín ngày đầu tháng Zul Al-Hijjah là các ngày giá trị 
nhất của tháng, ngày A’rafah, hai ngày đại lễ E’id Al-Fitr và 
Al-A’dhha là những ngày có giá trị không kém. Tất cả giá trị 
của ngày tháng là do Allah duy nhất quyết định nhằm thể hiện 
tính sáng suốt tuyệt đối của Ngài. Chưa hết, Allah còn chọn 
ngày thứ sáu là ngày có giá trị to lớn nhất trong tuần và chỉ ban 
nó cho tín đồ của Muhammad mà thôi, Allah phán: 

ةِ ِمَ﴿ َِال َّ ِِِ ََ ََْ نُاِِ ِ َََْمُنٓاْ  ِ  ََ ِن ّّ َهَها ل
َ
ُ ��َ  ِ َّ رِ ل

ۡۡ ل َِ ََ ِ َعۡاْ  ِ ۡۡ َعةِ ََس ُُ ُ
ۡۡ نَۡاِم ل
انَ  ُُ ََۡعَِ  ُۡ نُت ُۡ ُۡ ِِن  �ُّۡ  ٞ ۡۡ ََ  ُۡ �ُِ ۡل ََ  ۚ ََ َۡه

ۡۡ ََُراْ  ل ةُ  ٩َا َِال َّ ِِ لِ َه ِِ ُُ ََْ ِ ََِ
 ُۡ �ُِّ َّۡع ل   ۡ ِ� َۡ  َ َّ ُراْ  ل ُۡ َۡ ِ َال َّ ِ� ل ِۡ ََ َ اْ  ِم ُْ َِ َالۡغَت و

َ
اْ  ِ� لۡض َُۡفُِِحاَن  ََسنَُِاُ

  )١٠ - ٩: سورة الجمعة( ﴾١

Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất lên gọi 
các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah Al-Jum’ah vào ngày 
thứ sáu thì các ngươi hãy tạm gác lại việc mua bán mà 
nhanh chân đến (Masjid) để tưởng nhớ Allah. Đó là việc 
tốt đẹp cho các người nếu các người nhận thức được * 
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Rồi khi cuộc dâng lễ chấm dứt, hãy tản mác (khắp nơi) 
trên mặt đất đi tìm thiên lộc của Allah và hãy nhớ đến 
Allah cho thật nhiều để may ra các ngươi được thành 
công. Al-Jumu-a’h: 9 - 10 (Chương 62). Allah đã ra lệnh 
đám bầy Muslim phải cố công bảo vệ việc hành lễ Salah 
trong ngày trọng đại này: Hỡi những ai có đức tin, khi 
tiếng Azan được cất lên gọi các ngươi đến dâng lễ nguyện 
Salah Al-Jum’ah vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm 
gác lại việc mua bán mà nhanh chân đến (Masjid) để 
tưởng nhớ Allah. tức khi lời Azaan của Salah Jum-a’h 
trong ngày thứ sáu được cất lên thì các ngươi hãy tạm ngưng 
tất cả mọi việc mà đến các Masjid để hoàn thành bổn phận, 
điều này quả là tốt hơn cho các ngươi nếu như các ngươi 
hiểu được. 

Quí tín hữu Muslim, ngày thứ sáu là một trong các 
ngày vĩ đại của Allah, đây là ngày mà Allah đã ban chỉ đạo 
cho chúng ta hỡi tín đồ Muhammad, và cũng trong ngày này 
Allah đã ruồng bỏ các thế hệ trước chúng ta trong đó có Do 
Thái và Thiên Chúa, Ngài phán: 

َِۡعبِهِد ﴿ ِ ِۡ لٖ�  َّ َۡ ِ ِ ََ ا]٤٦:اي رةافصلت[ ﴾٤َاَما َرَ�

Bởi quả thật Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) không 
bao giờ bất công với bất cứ ai. Fussilat: 46 (Chương 41) tức 
con người trị trừng phạt tùy theo số lượng tội lỗi của y đối với 
Allah và ở câu Kinh khác: 

﴿ ُِ ه ِۡ َۡۡع ِ� ل ِۡ َۡۡف َُا ل  ُ َّ َُۚ َال ٓ ا ََ َ َتِِِ  َمَ َ ۡۡ َّ َِِر َۡت  ١٠٥: البقرة ﴾١َۡ
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Allah dành riêng lòng thương xót của Ngài cho ai tùy 
thích và Allah có vô số thiên lộc. Al-Baqarah: 105 
(chương 2). 

Đúng vậy, thứ sáu là ngày trọng đại của người 
Muslim, là ngày được quan tâm đặc biệt nhất trong tuần, là 
ngày mà tất cả tín đồ phải thi hành nhiệm vụ của một nô lệ 
đối với Chủ Tể đã tạo hóa ra họ, có một Hadith Rasul  nói 
về ngày trọng đại này như sau: 

اجلشّالَاعَااَعْتالَاٍ اَطا ْاخُ�ايَا(( ُا ْايَااُسامْايهن
ْ
َِاالنـَقاخُااهنايْـ؛ا�ناةناَعـمُاُ اجل ااهنايْـ�نا،اوَا ُاآ

ُ
ـَ اِْاب خن

ااهنايْا�ناة،اوَانّاجلَا
ُ
َجامناخْاب اا،اوَاهَانْامن

َ
اِنااةُااعَاجلاّاا ُا ْاقُاا�ُاال

ّ
ُا ْايَااال

ْ
ْـ((ا:ث�اقـال))اةناعَامُاَ اجل

َ
انُا�

مُا اا َاوْاجآلخن
َ ْ
ُاجأل ْا،اوَاةناامَايَاقناَ اجلَا ْايَاا َا ْاّول

َ
اانُا�

َ
اوّاب

َ
َاا ناَْاُلاب

ْ
ْـُنا((ا:ث�اقالا))الاا ْاخُاُِااةنانّاجل

َ
�

ْنا ورنىنَاُهامن
ُ
ْناَ�بْلننَااَوب تَاَبامن كن

ْ
ورُ جاجل

ُ
ّ�ُهْ�اب

َ
ََيَْداَ ا يَاَمةن قن

ْ
ُموَ اجلّاابنُق َ ايَْ َ اجل جآلخن

ُافَا
َ
اَ�َهـَدجََااجُهللال يهن ْ�افَاْختَلَُف جا�ن اَعلَيْهن

ََ
ن افُمن

ّ
َ جايَْ ُضُهُ�اجّ ََ ْ�اَو َن اّلـاُساََْعدن

ََْعَداَغدٍا نلّنَصارَ ا اَول
اَغدجا ِن يَُه 

ْ
نل َااَول

َ
َْ َ ال

ْ
اجَ اَ�بَاي يهن َاا�ن

َ
 ))ل

“Ngày mà mặt trời mọc lên tốt đẹp nhất đó là ngày thứ sáu: 
đây là ngày mà thủy tổ Adam được tạo hóa, cũng là ngày 
được cho vào thiên đàng, cũng lại là ngày bị trục xuất khỏi 
thiên đàng và ngày tận thế sẽ dựng lên trong ngày thứ sáu.” 
Người nói tiếp: “Tuy chúng ta là cộng đồng cuối cùng 
nhưng sẽ là cộng đồng ưu tiên trong ngày tận thế và chúng 
ta sẽ được vào thiên đàng đầu tiên.” Người nói tiếp: “Tuy 
chúng ta là cộng đồng cuối cùng và được ban Kinh Sách 
sau tất cả nhưng lại là cộng đồng trội nhất trong ngày phán 
xét. Xưa kia cũng trong ngày thứ sáu Allah đã ấn định cho 
họ (thế hệ trước) hành đạo nhưng họ lại tranh cãi nhau 
nhưng chúng ta lại được Ngài ban chỉ đạo, vì vậy thứ sáu là 
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ngày của chúng ta cộng đồng Muslim, ngày mai (thứ bảy) 
là ngày của Do Thái và ngày mốt (chủ nhật) là ngày của 
Thiên Chúa.” Hadith do Imam Ahmad ghi lại. Thứ sáu là 
ngày mà các thế hệ trước đã bị Allah bỏ mặc còn chúng ta thì 
được Ngài ban cho chỉ đạo, thế nên chúng ta hãy đón nhận nó 
như một thiên ân và tự nhận biết giá trị đích thực của nó. Trong 
ngày thứ sáu tín đồ Muslim tìm đến Masjid để được lắng nghe 
lời khuyên hữu ích của bài thuyết giảng để trờ thành một bề tôi 
ngoan đạo, một nô lệ làm tròn nhiệm vụ với Đấng Chủ Nhân 
và giải quyết được nhiều thắc mắc khó khăn qua bài thuyết 
giảng.   

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, hành lễ Salah Jum-a’h 
vào thứ sáu là nhiệm vụ bắt buộc mỗi tín đồ Muslim nam đang 
có mặt tại quê nhà. Ai thi hành đúng bổn phận thì y là một tín 
đồ có đức tin chắc chắn vào Islam và ngược lại ai không làm 
tròn bổn phận thì y thuộc nhóm người thua thiệt. 

Quí tín hữu, không thể hài lòng được đối với tín đồ có 
đức tin vào Allah và ngày tận thế lại bỏ mặc Salah Al-Jumu-
a’h hay lại lười hoặc lơ là đến sớm để lắng nghe bài thuyết 
giảng. Tín hữu hãy nhớ rằng thứ sáu là ngày mà Allah xem 
trọng và Ngài sẽ ban thưởng trọng hậu đối với ai làm đúng bổn 
phận và chắc rằng ai đến nghe thuyết giảng ắt sẽ thu được lợi 
ích. 

Thân hữu Muslim, đối với tín đồ nào đang ở tại quê 
nhà mà không hành lễ Salah Jum-a’h bị xem là đã phạm đại tội 
như được thuật lại bởi ông Abdullah bin U’mar và ông Abu 
Hurairah cả hai đã nghe được Rasul  nói: 



Giá Trị Ngày Thứ Sáu 
 

8 

ّا((ا ََ هن
َْْتَ

َ
قَْ ج يااَ

َ
نْااب �ُااَْ هن عن

ِْ ااَو ِن ُُمَعا
ْ
َاا�ّا�ُااجل

َ
ااجهللاُاااُابَاطْاَ �ْااَهَ لُ �نهن

نَااَ�يَُك َُ جاقُ امن
ََا َغافنلن

ْ
ا))جل

“Rồi đây sẽ có nhóm người dám bỏ các lễ Salah Jum-a’h 
cho đến khi Allah niêm phong khóa chặt con tim của họ, từ 
đó họ biến thành nhóm người lơ là cẩu thả.” Hadith do 
Imam Ahmad ghi. 

Rasul  nói: 

ااجهللاُااَطبَاَاابنَهااَ�َهاُوَاااُجَاٍااثََ َثاارََمكَااَمنْا(( بنهنااَهَ
ْ
ا))قَل

“Ai dám bỏ lễ Salah Jum-a’h ba lần do lơ đễnh ắt sẽ bị 
Allah niêm phong con tim y.” Hadith do Abu Dawood ghi lại.  

Rasul  nói: 

َمْمُتاالََقدْا((  ْااََ
َ
ا�َاارَُج اااآُضمَااب َئ اايَُص َقااُ��ّاابناّلاسن َسمئ

ُ
ااب َااَُيُ َ�ُه�ْاارنَجالٍااَهَ ْ�الن هن لّفن

ََ

ا ُُمَعةنااَعنن
ْ
ا))جل

“Rằng Ta đã có ý định ra lệnh cho người khác thay Ta dẫn 
lễ Salah, rồi Ta sẽ đi đốt nhà những kẻ dám bỏ lễ Salah 
Jum-a’h.” Hadith do Muslim ghi. 

Quí đạo hữu, việc lơ là cẩu thả với Salah Jum-a’h nói 
lên rằng bạn là người có niềm tin Iman rất mong manh, Rasul 
 nói: 

ا((
َ
اجلّاهَا�ّاَ ارُاا اِنا�ُا ْااُس، ا ج

َ
ابْا�َاا�ْا�ئ�ُاارَا 

َ
اب اوَا رُامُا�َاا ْاَ  لُا ج، ناَن

ّ
اجّ َا�َاوَاا�ْا�ُانَاَابَىْا ج اَْ

اْثَا�َا،ابنا�ْا�ُا�ئارَا
ْ
ِ ا�ُااهنامناةناذن

ا))اوجَجمُاؤْارُاوجاوَاَصُانْ
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“Này mọi người, hãy quay về sám hối với Thượng Đế các 
ngươi trước khi cái chết chụp lấy các ngươi, hãy siết chặt 
mối quan hệ giữa các ngươi với Thượng Đế bằng lời tụng 
niệm táng dương Ngài, có thế các ngươi mới được ban cho 
thành cồng và hậu thưởng.” Người nói tiếp: 

ا((
َ
اب
َ
اَتَاج�ْااّ اجهللاَااِناال ُاا�ُا�ُايْالَاعَااََ

ْ
ااةناعَامُاجل ااعَاايَافن ََاتن ااهنا ناا ا ْاايَافن ََا�ن ا َاا اَكاامَاجافن ََا�ن جا َاا

ا ََامناهْااشَافن ا َاَا ََااَعاجافن ا ََاهَا�َامَارَاانْامَاج،ا�َا َا�ن َاوَاعْااا ُادن
َ
اَعامَاِناال اِناا ي

االي
َ
اامياائناجَااوْاب

َ
اب
َ
اَ اافَاال

ا ُاَ اََ
َ
اَةال

َ
ا،اب
َ
ُا�َاا�َاَ افَااال

َ
اَةال

َ
ا،اب
َ
ُااسَاَ اافَاال

َ
ال اّّ

َ
ا،اب
َ
ََاَ اافَاال ُا ْاا

َ
اَ ال

َ
ا،اب
َ
ُاابناَ اافَاال

َ
ا،اِناّمال

ّ
ااال

َ
ا ْاب

ا))َبا ْاتُا�َا

“Quả thật Allah đã bắt buộc các ngươi hành lễ Salah Jum-
a’h kể từ giờ này, ngày này, tại nơi này, trong tháng này và 
trong năm này, ai dám bỏ Salah Jum-a’h sau khi Ta chết 
trong khi y đang sống cùng tập thể dù lãnh đạo y là người 
công minh hay là kẻ bất công thì mọi việc hành đạo như lễ 
Salah, Zakat, hành hương Haj, nhịn chay và sự hiếu bảo 
của y chẳng được chấp nhận cho đến khi y biết ăn năn sám 
hối.” 

Thân hữu Muslim, chúng ta cần phải quyết tâm xem 
trọng này thứ sáu trọng đại này theo đúng yêu cầu nhằm trở 
thành người thành đạt được Allah hài lòng, được Allah tha thứ 
và được Allah ban cho vào thiên đàng. Trong ngày thứ sáu có 
một giờ mà khi người Muslim đứng cầu xin điều tốt đẹp ngay 
thời khắc đó ắt sẽ được đáp lời, đó là vào giờ cuối cùng của 
ngày thứ sáu hoặc là lúc Khateep bước lên bụt giảng để thuyết 
giảng cho đến lễ Salah kết thúc. Đây chính là hai thời điểm 
quan trọng nhất của ngày mà lời cầu xin của tín đồ Muslim 
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được đáp lại miễn sao họ cầu xin với lòng thành tâm và tin 
tưởng được phúc đáp. 

Muslim thân hữu, Nabi  của chúng ta đã di huấn tín 
đồ Muslim văn hóa ứng xử vào thứ sáu, trong nó có điều 
khuyến khích và có điều là lệnh như được thuật qua lời của 
U’mar bin Khattaab đã nghe Rasul  nói: 

ااَمنْا((
َ
ُاَتاب

ْ
اَةافَاعَامُااجل

ْ
ْ اتَاغْايَال ا))ان

“Ai đến hành lễ Salah Jum-a’h thì hãy tắm rửa.” 

Ông Samurah dẫn lời Rasul :ا

ُااْاغُا((
ْ
اججناوَااةناعَامُاُ اجل اَهَ ئا ي ُُ ا))�يالناتَااُمْاا

“Tắm rửa để hành lễ Salah Jum-a’h là bổn phận của người 
bị mộng tinh.” Và nhằm khẳng định thêm giá trị của việc tắm 
vì Salah Jum-a’h và việc tranh thủ đến Masjid thật sớm qua 
Hadith:ا

ُُمَعةناايَْ  َااجْغتََاَ ااَمننا((
ْ
َنَابَةنااُغْاَ ااجل

ْ
ااَرجحَااُ��ّااجل ااجلّااَعةناافن

َ
و�

ُ
ااجأل

َ
اقَّمَبااّ�َمافََك�

ااَرجحَااَوَمنْاابََدََةاا ّ�َمااجَّا�نيَةنااجلّااَعةناافن
َ
ااَرجحَااَوَمنْااَََقَمةاااقَّمَباافََك� َةنااجلّااَعةناافن َن اجَّا

ّ�َما
َ
ااقَّمَباافََك� بْشا قَْم َااَِ

َ
ااَرجحَااَوَمنْااب ّ�َمااجلّمجبنَعةنااجلّااَعةناافن

َ
اَوَمنْااََِجاَجةاااقَّمَباافََك�

ااحَاَرج َاةنااجلّااَعةناافن َاضن
ْ
ّ�َمااجل

َ
ااجإلنَما ُااَخَمجَاافَإنَذجاََيَْلةاااقَّمَباافََك� ِن اَسَضَ

َمَ ئنَ�ةُا
ْ
ُع  َااجل مَاا�َْاتَمن

ْ
ِ ّئ ا))ج

“Ai tắm rửa vì Salah Jum-a’h giống như tắm Junub (tắm 
bắt buộc) và đến Masjid vào giờ đầu tiên của ngày thứ sáu 
là giống như y đã kính dâng Allah một con lạc đà; ai đến 
vào giờ thứ hai giống như y đã kính dâng lên Allah một con 
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bò; ai đến vào giờ thứ ba giống như y đã kính dâng lên 
Allah một con trừu; ai đến vào giờ thứ tư giống như y đã 
kính dâng lên Allah một con gà và ai đến vào giờ thứ năm 
giống như y đã kính dâng Allah một quả trứng; đến khi 
Imam bước lên nói thuyết giảng thì tất cả Thiên Thần tập 
trung lắng nghe thuyết giảng.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi. 

Tuy giá trị của Salah Jum-a’h là thế mà ngày càng có 
rất nhiều tín đồ Muslim lại lười biếng lơ là trong việc đến hành 
lễ Salah Jum-a’h, thấy rằng mọi người bắt đầu đến khi nghe 
được lời Azan, khi đang nói thuyết giảng thậm chí là ở những 
giây phút cuối của Salah, với hành động này đã làm cho họ mất 
biết bao là thiên lộc tốt đẹp. 

Với một lời khuyên thật lòng chúng ta hãy nhín một 
khoảng thời gian của ngày thứ sáu để đến Masjid thật sớm để 
xướng đọc Qur’an và tụng niệm Allah để trở thành nhóm 
người thi đua hành đạo tốt đẹp, bởi có Hadith Rasul  đã 
khuyến khích rằng ai lấy nước Wudu hoàn hảo vì lễ Salah 
Jum-a’h rồi đến Masjid và hành lễ với khả năng có thể, rồi im 
lặng khi Imam bắt đầu thuyết giảng đến xong lễ Salah thì y 
được tha thứ mọi tội lỗi cho đến Salah Jum-a’h tới cộng thêm 
ba ngày nữa.  

    Quí tín hữu, quả thật việc có mặt thật sớm để hành 
lễ Salah thứ sáu  sẽ mang lại ân phúc rất lớn cho các bạn ở trần 
gian và ngày sau, có lần ông Abdullah bin Mas-u’d đã đến 
Masjid thật sớm vào thứ sáu nhưng đã có ba người khác còn 
đến sớm hơn ông, ông nói: mình là người thứ tư và người thứ 
tư cũng không xa mấy, tôi đã từng nghe Rasul nói :ا
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ااُسالناَ�ْا((
ْ
ا ْايَاا�ْا�ئهنارَاانْاَ امنا ْانُامناؤْامُاجل

ْ
ااةناامَايَاقناَ اجل اِنادْااقَاَهَ ناا�ْاهنااَنايَا�ْارن ال

ْ
ا))ةناعَامُاجُال

“Khoảng cách ngồi của người có đức tin so với Thượng Đế 
vào ngày tận thế bằng với khoảng cách mà y đã đến hành lễ 
Salah Jum-a’h.” ا

Tín hữu Muslim, Rasul  đã dạy tín đồ một văn hóa 
khác của ngày trọng đại này là phải im lặng khi Imam bắt đầu 
đọc thuyết giảng, và cấm tất cả tín đồ nói chuyện lúc Imam nói 
thuyết giảng, bởi Rasul  nói: 

َتااِنَذج((
ْ
بنَكااقُل ْتاالنَصاسن َْصن

َ
ُُمَعةناايَْ  َااَ�ُْطُ ااَوجإلنَما ُااب

ْ
ااَ�َقدْااجل َِ  ))لََغْ 

“Khi anh nói với người ngồi kế bên: “hãy im lặng” là đã 
tiêu tan (ân phước Salah Jum-a’h).” Hadith do Al-Bukhary 
và Muslim ghi. Có Hadith khác ghi:ا

))َ ن
ّ
ّ�ُا�َااجّ ََ ُُمَعةناايَْ  َااتَ

ْ
َمَْ نااَ�ُْطُ ااَوجإلنَما ُااجل

نَمارنااَِ
ْ
ُ ااجل ْيَفارجاااَ�ْمن

َ
ن ا،ب

ّ
اَوجّ

ُااَ�ُق ُلا
َ
ْتاا:ل َْصن

َ
ُااُجَُعةَاافََ ااب

َ
 ))ل

“Hình ảnh người nói chuyện trong buổi lễ Salah Jum-a’h 
lúc Imam nói thuyết giảng là giống như hình ảnh con lừa 
chở Kinh Sách trên lưng và ai nói với người khác: “hãy im 
lặng” là y đã mất đi ân phước Salah Jum-a’h.” Hadith do 
Al-Bukhary ghi. 

Đồng đạo Muslim, Rasul  dạy chúng ta một văn hóa 
khác của ngày thứ sáu là cấm không được bước qua vai người 
khác mà tiến về trước và cấm gây phiền hà đến mọi người 
trong ngày thứ sáu. Có lần Rasul  thấy một người bước qua 
vai người khác mà đi, Người nói: 
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 ))َوآَ�يَْتااآَذيَْتااَ�َقدْااجْجلنْسا((

“Anh hãy ngồi xuống, anh đã gây phiền và gây khó chịu 
đến người khác.” Hadith do Ahmad và Ibnu Maajah ghi. 
Người nói ở Hadith khác: 

ن ((
ّ
ّطىاجّ ََ قَاَبااَ�تَ اارن ُُمَعةناايَْ  َااجّلاسن

ْ
َاَ�ُمّااجل ن

ّ
ااقُْصبَهُااَلّ  ))جّلارناافن

“Ai bước qua vai người khác trong ngày thứ sáu giống như 
y đã kéo bao tử mình vào hỏa ngục.” Hadith do Ahmad ghi. 
Người nói ở Hadith khác: 

ن ((
ّ
ّطىاجّ ََ قَاَبااَ�تَ اارن ُُمَعةناايَْ  َااجّلاسن

ْ
َااجل

ّ
اجاِناْسااجناا َاجَ

َ
 ))ارنااجلّا 

“Ai bước qua vai người khác trong ngày thứ sáu là y đã xây 
cho mình một cây cầu đến hỏa ngục.” Tất cả là văn hóa của 
ngày thứ sáu áp dụng cho toàn thể tín đồ Muslim. 

Theo giáo lý Islam cho phép tín đồ sau khi vào Masjid 
trong ngày thứ sáu được phép hành lễ Salah với bao nhiêu 
Rak-at tùy thích, còn khi bước vào lúc Imam đang nói thuyết 
giảng thì hành lễ hai Rak-at là đủ, bởi có lần Rasul  nhìn thấy 
ông Sulaikan Al-Ghatfaany bước vào Masjid mà ngồi xuống 
lúc Rasul  đang nói thuyết giảng, Người hỏi: 

لّيَْتا(( ََ
َ
نااب

َْ َعتَ
ْ
 ))؟اَر�

“Anh đã hành lễ Salah chưa ?” ông đáp: Dạ, chưa. Người 
tiếp: 

اْا(( َِ نااُ�ْ�افَاْر
َْ َعتَ

ْ
َّ �ْااَر�

َ
َمااَوَ  ))�نيهن
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“Hãy đứng dậy mà hành lễ Salah hai Rak-at nhưng ngắn 
thôi.” Hadith do Ibnu Maajah ghi. 

Tín hữu Muslim, có một điều cần nhắc nhở là không 
được bước ngang mặt người khác lúc đang hành lễ Salah, bởi 
Rasul  đã cảnh cáo: 

َمارّااَ�ْعلَ�ُاالَ ْا((
ْ
َااجل َْ ااََ اايََد ن َئ ُمَص

ْ
 ْاالََك َااَعلَيْهنااَماَذجاجل

َ
َفااب ََاايَقن ْرَ�عن

َ
جاب ُااَخْ�ا

َ
نْاال امن

 ْا
َ
َااَ�ُممّااب َْ ااََ اايََد ن َئ ُمَص

ْ
 ))جل

“Nếu như người bước ngang mặt người đang hành lễ Salah 
biết được rằng y sẽ bị phải hình phạt gì là y đã đứng lại chờ 
cho dù có đứng bốn mươi thì y vẫn không bước ngang mặt 
người đang hành lễ Salah.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim 
ghi. Ông Abu Al-Nadhr nói: “Tôi không biết ngụ ý Rasul  là 
bốn mươi ngày hay bốn mươi tháng hay bốn mươi năm.” Về 
người hành lễ Salah cần phải tìm một vật để che phía trước mặt 
để mọi người tiện việc đi lại. 

Theo Sunnah người Muslim được phép hành lễ Salah 
bốn Rak-at bằng hai lần chào Salam sau khi đã xong Salah 
Jum-a’h, bởi Rasul  đã khuyến khích rằng: 

اََاانْامَا(( ُاَّ
ْ
اَةافَاعَامُااجل

ْ
ََاَصايُال ا ََاعْا ئ اَد

َ
 ))ةااعَا�َارْاااب

“Ai đã hành lễ Salah Jum-a’h thì nên hành lễ sau đó bốn 
Rak-at.”  

Đồng đạo Muslim, đây là cơ trong tuổi đời của bạn, là 
tuần lễ của bạn, là cơ hội vĩ đại để bạn kính dâng lên Allah 
bằng cách đi sớm với khả năng có thể để xướng đọc Qur’an, để 
tụng niệm Allah, để Salawat cho Nabi Muhammad  và cố tìm 
kiếm cho được thời khắc đáp lại lời cầu xin bằng nổ lực, bằng 



Giá Trị Ngày Thứ Sáu 
 

15 

kỳ vọng mong rằng Allah sẽ ban cho bạn mọi điều tốt đẹp và 
hướng bạn đến với sự tốt đẹp. Quả thật, Allah luôn thỏa mãn 
những ai có ý định tốt và ban sự dễ dàng đến với mục đích đã 
dự định, nhưng bạn phải tránh việc sao lãng tụng niệm Allah, 
không lười biếng với bổn phận là nô lệ thờ phụng Ngài và 
không cẩu thả khi hành đạo. 

Cầu xin Allah ban thành công cho tất cả chúng ta bằng 
sự hài lòng và thỏa mãn của Ngài, xin Ngài chấp nhận mọi 
hành đạo tốt đẹp của chúng ta và khẩn xin Ngài chấp nhận lời 
cầu xin của chúng ta trong ngày thứ sáu này. Quả thật, Ngài là 
Đấng Toàn Năng. 

اَو�نيَاُ�ْ�ابنَمـا ،اَوَ�َفَع�ن يْ�ن َعظن
ْ
اجل ُقْمآ ن

ْ
اجل اَولَُ�ْ�افن ِن اابَارََكاجُهللا يْـهن �ن

ا اَولَُ�ـْ�اَولنَكّفـةن ِن ُماجَهللا ْيـتَْغفن
َ
َ جاَوب ََ ا قُْ ُلاقَْ هن

َ
،اب يْ�ن َكن

ْ
اجل من

ْ
ِ ّئ اَوج ِن َناجآليَا من

يْ�ُا َغُف ُراجلّمسن
ْ
َ اجل َُ ُموُهاِنَُّها اَذٍَْ افَاْيتَْغفن ئ ُُ ْنا امن َ َْ ُمْالنمن

ْ
ا.جل

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh 
Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao 
địa vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán 
dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah 
tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người 
Muslim. Cho nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật 
Ngài là Đấng vô cùng độ lượng vô cùng khoan dung. 
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Phần Hai 

َا
ْ
ناادُامْاجل اارَابَامُااااابيئاَطااجاا�ْْاَِااجاادَحْاا�ن

ا
ْشَهُدا،اَضامْا�َاااوَانَا�ّارَااّ اااُ�نامَاَِااهنايْا�ناا�

َ
َوب

ا
َ
ْ اال

َ
هَاب ـٰ اجهللاُااِنلَ

ّ
ااهُادَاسْاوَااِنال

َ
ُااَكا�ْااَشناال

َ
ُا،ال

ُ
بُْدهُاَورَُي ل َْ جا ّ اُمَّمدا

َ
ْشَهُداب

َ
اجُهللااَوب َّ ََ

يْننا
ِئ اج ايَْ  ن

َ
اِن 

ْنىًْمجا
َِ اوََيلَّ�اَْْالنيْمااا ْهبنهن ََ اَو ن اآلن اوََهَ ا.َعلَيْهن

Alhamdulillah, Mọi lời ca ngợi tán dương là của 
Ngài, chỉ vì Ngài chúng tôi thành tâm ca tụng bằng mọi điều 
làm Ngài thương yêu và hài lòng. 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. Cầu xin Allah bình an và phúc lành cho Người, cho gia 
quyến của Người và tất cả bằng hữu của Người cho đến ngày 
phán xét cuối cùng. Ammaa Ba’d: 

Tín hữu Muslim, hãy hết lòng kính sợ Allah đúng với 
bổn phận là một nộ lệ trung kiên. 

 

Đạo hữu Muslim thân mến, tuy hành lễ Salah Jum-a’h 
chỉ trong khoảng khắc ngắn nhưng lại mang biết bao tốt đẹp 
đối với ai hoàn thành đúng. Tiếc thay, số lượng người quan 
tâm đến buổi lễ này thì ngày càng giảm đi, họ trở nên lờ là, cẩu 
thả khi đến Masjid hoặc đến thì chỉ ngồi ở ngoài mà không 
lắng nghe thuyết giảng, với hành động ngu xuẩn này họ đã tự 
cấm bản thân hưởng biết bao thiên lộc nơi Allah. 
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Tín hữu Muslim, thiết nghĩ hoàn thành bổn phận Salah 
Jum-a’h không hề gây khó khăn cho bất cứ ai dù là bạn đang 
tại quê nhà hay không, bởi đường xá rất thuận lợi dẫn đến 
Masjid, chỉ cần bỏ ít thời gian là bạn có thể đến được nơi. Vì 
vậy đừng lười biếng mà đánh mất đi ngày vĩ đại này. 

 

Có một số người cầu xin Allah hướng dẫn họ đi du 
ngoạn một hai tháng trời đến bất cứ đâu họ đều dựng lễ Salah 
Jum-a’h nơi đó, trong khu vui chơi, khu nghĩ mát, ngoài sa 
mạc. . .  dường như Salah Jum-a’h đi theo họ vậy hoặc họ được 
phép làm như vậy thì phải!!! Đạo hữu Muslim, đây là hành 
động Haram bởi Salah Jum-a’h chỉ được dựng lên tại các 
Masjid duy nhất, bởi xưa kia Rasul  đi chinh chiến rất nhiều 
nơi vậy mà Người chưa từng dựng lễ Salah Jum-a’h ở sa mạc 
hay trong rừng hoặc ở những nơi Người tạm ở vài ngày, Rasul 
 chưa từng làm thế bao giờ. Nếu bạn còn quan tâm đến ngày 
thứ sáu thì hãy tìm đến Masjid gần nhất để hoàn thành nhiệm 
vụ và đây cũng là bằng chứng rằng bạn là người luôn quan tâm 
làm tốt đẹp. 

 

 Quí đạo hữu hãy nhớ rằng lời nói hoàn hảo nhất là lời 
phán của Allah trong Qur’an và chỉ đạo chân chính nhất là chỉ 
đạo của Rasul Muhammad , ngược lại việc xấu xa nhất là cải 
cách, tạo ra cái mới trong tôn giáo, trong khi tất cả cải cách này 
là Bid-a’h, tất cả Bid-a’h sẽ rơi vào lầm lạc và mọi lầm lạc đều 
sa vào hỏa ngục. Chúng ta phải bám lấy tập thể, quả thật bàn 
tay Allah luôn ở cùng với tập thể, ai dám tách rời là đã tự sa 
vào hỏa ngục. 
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Đồng đạo Muslim, chúng ta hãy Salawat cho Nabi 
Muhammad  giống như Thượng Đế đã hạ lệnh cho chúng ta, 
Ngài phán: 

َِاْ  َعَِۡهيِِ ﴿ ي ََ َََْمُنياْ    ََ ِني ّّ َهَهيا ل
َ
ُ ��َ ۚ ِ ِ ِۚ  لّّ

َِاَن َ�َ ََ ل نُ ُِ َت ۥَ ِ ه � ََ َ َاَم َّ ِِّن ل
اْ  �َسۡ  ُُ ِ ِِ َۡ ا َا ًُ  ٥٦: األحزاب ﴾٥ِِه

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu 
xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. Al-
Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 

ا(( ّ َ ََ ا َّ ََ اجَمْنا َّ ََ َدةاا جاهللاُاَوجسن اَعْشا ا))اَعلَيْهن
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 
 

اجهللانا َِ بَا َٕ إِِّن ل﴿ :عن ٓ َِ ينَتا ل ََ ِۡح
ۡۡ ِِ َال َۡۡعۡد ُر ِِس ُُ

ۡ
َ نَۡ َّ  َِ ۡرَ�ل َاَ�ۡنَ�ل َعي َُ ۡۡ  ََِ ل

ۡۡفَ  ُرانَ ل ّۡ ََ ََ ُۡ �ُِّ ُۡ ََۡع �ُ ُۡ ي نَعِ ِ ِۡ َ
ۡۡ رِ َال

ۥَ ن ُُ ۡ آَِ َالِ ََ وفُ جا٩٠: النح�ل  ﴾٩ ۡح
َ
،اَوب

ـتُُ�اجَهللا
ْ
ااَوقَـْداَجَعل ََ ََْعـَدارَ �نيـدن ْ�َماَ ا

َ
ْدُ�ْ�اَوَالاَ�نُْقُل جاجأل ََ اِنَذجاَع اجهللان بنَعْهدن

اِنّ اجَهللاَ�ْعلَـُ�اَمـااَ�ْفَعلُـ 
ـيْ ا فن

َِ َلنيْـَ اَعلَيُْ�ْ�ا
ْ
ـيَْ�اجل َعظن

ْ
ـُمْوجاجَهللاجل ُِ َ ،اَوجْذ

اَوجُهللاَ�ْعلَـُ�اَمـاا ـَبُ
ْ
ْ
َ
اب ـُماجهللان

ْ
ِ ن

َ
ُِْ�ْ�اَوّ

ايَـزن ـهن اَنَعمن
ْمُ�ْ�اَوجْشـُكُموُهاَهَ ُِ يَْ 

ا.رَْصنَُع  َا

Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi hành 
nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con ruột 
thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và bất công. 
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Ngài dạy bảo các người như thế để may ra các người lưu 
nhớ (đến phúc và tội) Al-Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao 
kèo mà mọi người đã cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời 
thề sau khi đã khẳng định trong khi Allah đã ban cho mọi 
người quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu mọi điều các 
người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Cao Quí 
đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn Allah với những 
hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho và lời tưởng nhớ 
Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi hành động của các người. 

 

Tác giả 

Abdul Azeez bin Abdullah Ali Sheikh 


