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$  #  "       ! 
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 
ا

ا ِ�ِ َْ ُدا
ْ
جَل
اج اِلَاِت، ّا اجل ارَِتما ابِِنْيَ ِتِت ْب ِ
ا
ااْشَهدُاأَاوَاي

َ
اال  ْ

َ
تَاأ ـٰ ااإِلَ

ا
ُ،ااإِال

َ
ال ََ ْ� ِ

ََ ا اَال جُ اوَْسَدُ 
اُمَا  ا

َ
ْشَهُداأ

َ
ُاَوأ

ُ
ََ ُْدُ اَونَُسلل جا دا ااَ�ْيدُاا ا ما

َ
َنااِت،اأ

ْ
اإَِداُدُوْلِ اجل جِإُ ا:جخا

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng mà với ân huệ của Ngài đã hoàn thiện mọi sự tốt lành. 
Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào 
khác ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất, Ngài không 
có đối tác ngang vai, và tôi xin chứng nhận rằng Muhammad 
là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài, một vị được phái 
đến kêu gọi nhân loại đi vào các ngôi vườn nơi Thiên Đàng. 

Quả thật, cõi hạnh phúc vĩnh hằng mà Allah, Đấng 
Tối Cao, đã chuẩn bị là nơi không thể đến chỉ bằng niềm hy 
vọng và lòng ước muốn, là nơi không có một kẻ sai quấy và 
lệch lạc nào có thể với tới được, mà nó là nơi chỉ dành cho 
những người Muslim chuyên tâm thờ phượng Thượng Đế 
của họ, không tổ hợp Shirk với Ngài bất cứ một điều gì, và 
luôn noi theo đúng đường lối của Thiên sứ cao quý , một 
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vị không hề có một khoảnh khắc nào ngừng nghỉ trong việc 
kêu gọi nhân loại đến với sự hài lòng của Allah cũng như 
đến với Thiên Đàng của Ngài. 

Và không phải nghi ngờ gì nữa khi nói rằng việc 
được vào Thiên Đàng là niềm mơ ước và lòng ham muốn 
của tất cả nhân loại. Cũng chính vì vậy mà những người Do 
Thái, những người Thiên Chúa giáo đã tự khẳng định một 
cách quả quyết rằng họ thực sự sẽ là những cư dân nơi đó. 
Allah phán về lời khẳng định viển vông của họ: 

ُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ  ﴿ اِي ََ
َ
َ ََ ۡۡ ي ۗ ت ٰۗ ََ ۗ ََ ََ ۡۡ

َ
ا َ ًا ََ ُهو ََ   ََ   ّ ي َل َۡنَة َ  � َُ ُۡ َۡقَااُواْ  َ  َۡ

�يَ�  ُي َ�َۗةُ�ۡم �َي ُكةُتۡم َ�ۗ َۡ ا]١١١:اسلنةاجلقمة[ ﴾ ١بُ
Và chúng bảo: “Chẳng có ai được vào Thiên Đàng ngoại 
trừ những ai là người Do thái và Thiên chúa mà thôi”. 
Đấy chẳng qua là điều mơ ước hảo huyền của chúng. 
Ngươi (Muhammad) hãy bảo chúng: “Các người hãy 
mang đến các cơ sở và bằng chứng để chứng tỏ lời nói 
của các người là sự thật”. (Chương 2 – Albaqarah, câu 
111). 

Lời nói của họ đi ngược lại với những gì mà Thượng 
Đế của chúng ta, Allah Tối Cao và Ân Phúc đã phán bảo, 
ngược lại với những điều mà Nabi  của chúng ta đã mách 
bảo rằng không ai được vào Thiên Đàng ngoại trừ những ai 
phủ phục Allah và làm tốt theo mệnh lệnh của Ngài. 

Quả thật, có không ít người thường nghĩ rằng chỉ 
cần nói lời Tawhid “ ُ  َ ّ  ا ي � َ ََ ي � َّ ” thì sẽ được vào Thiên Đàng, 
chỉ cần lời Tawhid đó là đủ, thành ra họ cứ vô tư bỏ bê các 
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bổn phận tôn giáo, thản nhiên làm những chuyện trái đạo và 
tội lỗi. 

Đúng vậy, quả thật không có ai có quyền tra hỏi hay 
thẩm vấn về hành động của Allah, Đấng Tối Cao, Ngài 
muốn làm gì và làm như thế nào đều tùy ý của Ngài, không 
ai có quyền can thiệp vào giữa Ngài và các bề tôi của Ngài, 
Ngài muốn thu nhận ai vào Thiên Đàng, đày ai vào Hỏa 
Ngục là quyền của Ngài. 

Có thể nguyên nhân cho những người này là họ đã 
nghe các Hadith và hiểu như thế. Họ hiểu rằng việc vào 
Thiên Đàng là chỉ cần nói lời Tawhid thôi đã đủ, tiêu biểu 
cho các Hadith đó là lời di huấn của Thiên sứ : 

َ اخِوُماقَْلِلِا«ا ََ اج ُاَمْ ا
ا
َاإِال

َ
َناَةااَالاإِل

ْ
ا.نوج اجلتمذبا»َدَوَ اجل

“Ai mà lời nói cuối cùng của y là “اج ُا
ا
اإِال َ

َ
 thì sẽ được ”َالاإِل

vào Thiên Đàng”. Tức lời nói cuối cùng trước khi chết. 
(Tirmizhi). 

Hoặc các Hadith với ý nghĩa rằng Allah đã thu nhận 
một nhóm người vào Thiên Đàng mặc dù họ chưa từng làm 
một điều ngoan đạo và thiện tốt nào cả. 

Các Hadith đều xác thực, tuy nhiên cần phải hiểu rõ 
tường tận nội dung ý nghĩa của chúng chứ không nên hiểu 
đơn thuần trên câu chữ của chúng. 

Quả thật, người nào mà lời nói cuối cùng của y trước 
khi chết là lời Tawhdid “اج ُا

ا
اإِال َ

َ
اإِل  thì đó là Allah đã ban ”َال

cho y một kết cuộc tốt đẹp, có nghĩa là Ngài muốn cho y 
điều tốt lành mặc dù khi còn sống trước đó y không phải như 
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thế. Bởi lẽ, đây là hồng phúc của Allah, Ngài muốn cho ai 
tùy ý Ngài. Và những người được Ngài phù hộ cho họ nói 
được lời nói Tawhid này trước phút cuối đời là rất ít. Cầu 
xin Allah, Đấng Tối Cao thương yêu và phù hộ cho chúng ta 
được nói lời Tawhid này khi chết. Tương tự, những người 
được Allah thu nhận vào Thiên Đàng trong khi họ chẳng làm 
một điều ngoan đạo hay thiện tốt nào cả, những người đó 
không phải là những người thờ đa thần mà họ là những 
người của Tawhid giống như lời di huấn của Nabi  trong 
một Hadith: 

َا « َالِْسيدَاالْاْماَ�ْيَ لُال اج
ا
اإِال َّإا ا.نوج اأحد » َوْ جاا

“Họ chưa làm một điều ngoan đạo và thiện tốt nào cả 
ngoại trừ Tawhid” (Ahmad). 

Do đó, sẽ không vào được Thiên Đàng ngoại trừ 
những người của Tawhid, những người đã không Shirk với 
Thượng Đế của họ bất cứ một điều gì. Quả thật, Allah đã 
phán cho chúng ta biết rõ về điều đó trong Kinh sách của 
Ngài, và Thiên sứ cao quý của Ngài cũng đã trình bày và 
giảng giải cho chúng ta trong Sunnah của Người, rằng bắt 
buộc phải vừa có đức tin Iman đồng thời phải vừa làm các 
việc làm ngoan đạo và thiện tốt. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ََ ۡ ُ َها َ�ۗ�ي ُُ َۡنَة  ي� ُهۡم �ُي ۗ ََ ۡۡ
َ
َ ََ ي ِ � َٓ ْۡ

ُ
ۗ ي َ ََ ي ۡۗ  َ ُيُۡواْ َ  َِ َۡ ُةواْ  ََ يَۡ  َما ََۡي 

ا]٨٢:اسلنةاجلقمة[ ﴾ ٨
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Và những ai có đức tin và làm việc thiện tốt thì sẽ là 
những người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó 
đời đời. (Chương 2 – Albaqarah, 82). 

﴿   ََ َي ٞ َۡ َُۡهَو ُمۡؤ  ۗ�ََ
ُ
َ ۡۡ
َ
َ ٍَ َي  َذَك ۗ ي  ََ ي ۡۗ  َ َيَ  َ  ۡل  َُ ۡۡ ََ  ََ ُۡو َُ ُۡ َۡ ََ ي ِ � َٓ ْۡ

ُ
ََُ

 َۡ ََ ََقي�ٗ َۡنَة َ   و ُُ ۡظَۡ َُ ا]١٢٤:اسلنةاجلنااء[ ﴾ ١� َّ 

Và người nào làm điều thiện tốt, dù là nam hay nữ, và là 
một người có đức tin thì đó là những người sẽ được vào 
Thiên Đàng, và họ sẽ không bị đối xử bất công mốt tí 
nào. (Chương 4 – Annisa, câu 124). 

يَۡ  َۡ  ﴿ َٗ َي  ََ يَ  َۡنَة  ي ُغ َِ َُوِويَنة ُهم 
َُ ۗ ي  ََ ي ۡۗ  َ  َ ْ ُيُۡوا َِ َۡ  ْ ُةوا ََ َي  ا َ�َۡيي َما

ُيۡيَ�  ۗ�َ َۡ َُ ۡج
َ
َم َ ۡۡ ي َهاۚ َ يَۡ  �ُي َُ َ�ۗ�ي ۗ�ََۡ

َ
ا]٥٨:اسلنةاجلينك لت[ ﴾ ٥َ�ۡتيَها َۡ�

Và những ai có đức tin và làm việc thiện tốt thì chắc 
chắn sẽ được TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang 
trong Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ 
ở trong đó đời đời. Ân phúc thay cho phần thương đối 
với những người làm việc (thiện tốt). (Chương 29 – Al-
Ankabut, câu 58). 

﴿  ْ ُةوا ََ يَۡ  َما َ  َي  ي �  ُُ ۗ ََ ۡۡ
َ
َ ََ ي ِ � َٓ ْۡ

ُ
يهيۡم َ ِّ ََ  ۗ

ََ ي � ْ َوُتواا َۡ
َ
َ َۡ ۗ ي  ََ ي ۡۗ  َ  َ ْ ُيُۡوا َِ َۡ

 ََ ۡ ُ َها َ�ۗ�ي ا]٢٣:اسلنةاهلد[ ﴾ ٢َۡنَة  ي� ُهۡم �ُي

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện tốt và hạ 
mình phủ phục trước Allah thì sẽ là những người bạn 
của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó đời đời. (Chương 
11 – Hud, câu 23). 
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ا  ﴿ َُ ي  َۡنَة َ  ب
ْ ُۡوا َُ ًۡ ُُۡ�ُم َ َۡ َِ ۗم   ََ ََ  ََ ُقواُو ََ يَ�  ِي ُِ ََ   ُ ََ ي ِ � َٓ َُ

ۡ َ هُۗهُم َا َََتَو يَۡ   َي 
 ََ ُۡو َُ ۡۡ ََ ا]٣٢:اسلنةاجلح [ ﴾ ٣ُكةُتۡم 

Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng 
tốt sạch, các Thiên thần chúc họ: “Mong quí vị được 
bằng an. Xin mời quí vị bước vào Thiên Đàng do những 
việc làm (thiện tốt) mà quí vị đã từng làm (trên thế 
gian)”. (Chương 16 – Annahl, câu 32). 

ُيَل َ�ۗۡي  ﴿ َِ َۡ   َ ََ ََۡما ََ  تَاَب    ّ ي ََ َۡنَة َ  حٗ � ُۡو َُ ُۡ َۡ ََ ي ِ � َٓ ْۡ
ُ
ََ ا ََُ و ُُ ۡظَۡ َُ  َّ َۡ

ا]٦٠:اسلنةامم�م[  ﴾ ٦ا  ٔٗ َشۡ� 

Ngoại trừ những ai biết hối cải và có đức tin và làm việc 
thiện tốt. Họ là những người sẽ đi vào Thiên Đàng và sẽ 
không bị đối xử thiệt thòi mốt tì nào. (Chương 19 – 
Maryam, câu 60). 

ُُۡث  ﴿ َيَ  َۡنَة  ي َح  
ُ
َ ََ  ََبََوو 

َ
َنَةا َۡ� ََ ۡۡ

َ
َ َۡ ۥُو  َُ ِۡ َۡ َ�َةا  َُ َۡ يي  ي َي  َي   ُُ ُۡ َ ۡۡ َۡقَااُواْ َ

ُيۡيَ�  ۗ�َ َۡ َُ ۡج
َ
َم َ ۡۡ ي اُمۖ ََة ا]٧٤:اسلنةازمم[  ﴾ ٧�ََشا

Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 
lên Allah, Đấng đã giữ đúng lời hứa của Ngài với chúng 
tôi và cho chúng tôi thừa hưởng đất đai này. Chúng tôi 
có thể ở trong Thiên Đàng bất cứ nơi nào chúng tôi 
muốn. Phúc thay cho phần thường đối với những người 
làm việc (thiện tốt)!”. (Chương 39 – Azzumar, câu 74).  

﴿  ََ ُۡو َُ ۡۡ ََ ا ُكةُتۡم  َُ ي وَها ب ُُ َۡيۡنُت
ُ
ا َ �ي

ََ َۡنَة ُ  َ   ۡۡ ي ت ا]٧٢:اسلنةاجلزومف[ ﴾ ٧َۡ
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Đấy là Thiên Đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì 
những việc thiện tốt mà các ngươi đã từng làm (trên thế 
gian). (Chương 43 – Az-Zukhruf, câu 72). 

�ي  ﴿
ََ َۡنَة ُ  َ   ۡۡ ي ُِٗ ت ََ تَقي ََ   ََ ًيََا  َوا ِي َيۡ   ا]٦٣:اسلنةامم�م[ ﴾ ٦ا َُوَيُث 

Đấy là Thiên Đàng mà TA sẽ ban cho những người ngay 
chính trong số bề tôi của TA thừa hưởng. (Chương 19 – 
Maryam, câu 63). 

ُُ َۡنَة  ي َ�ۗ ﴿ ۗ ََ ۡۡ
َ
َ ََ ي ِ � َٓ ْۡ

ُ
َ ََ ُۡو َُ ۡۡ ََ  ْ َُوا ََ ا  َُ ي ۢ ب اَم َها َجَزا يَۡ  �ُي سلنةا[ ﴾ ١�ي

ا]١٤:اجاسقاف

Họ sẽ là những người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ sống 
trong đó đời đời, một phần thưởng về những điều (thiện, 
ngoan đạo) mà họ đã từng làm (trên thế gian). (Chương 
46 – Al-Ahqaf, câu 14). 

Trên đây là một chùm những câu Kinh trình bày rất 
rõ ràng rằng việc đi vào Thiên Đàng là phải bằng đức tin 
Iman và làm việc thiện tốt, tương tự, các Hadith của Thiên 
sứ  được đề cập đến trong quyển sách nhỏ này cũng là 
những bằng chứng rất rõ ràng rằng có những việc làm thiện 
tốt chắc chắn được vào Thiên Đàng. 

Người Muslim quan tâm đến việc cứu rỗi bản thân 
cũng như yêu thích làm hài lòng Allah thì y phải cố gắng 
thực hiện những việc làm này và truyền tải lại cho các đồng 
đạo Muslim khác, hy vọng rằng Allah sẽ thương xót cho tất  
cả chúng ta và thu nhận chúng ta vào Thiên Đàng của Ngài 
và cứu chúng ta khỏi hình phạt của Hỏa Ngục. 
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Quả thật, Allah Đấng Tối Cao đã khẳng định rằng 
việc xấu và việc tốt không thể nào ngang bằng nhau được, 
Ngài phán: 

َ  قُل ﴿  َ َ ْ َ ُقوا ف َََ ثي َوُي
َۡ َ ُ َ َۡ ََ َك َبَو ِۡ

َ
اَۡو َ َۡ  ُُ ي ُِ ََۡ ي  ُث  َوُي

َۡ َتويي َ َۡ َ ۡ 
 ّ

 ََ َُۡفۡيُحو ۡ ُ�ۡم  َۡ ُي  َ ۗ ََ  ۡ
َ
ِي َۡ� ْۡ

ُ
ُ � ا]١٠٠:اسلنةاججائدة[ ﴾ ١َٓ

Hãy bảo họ: “Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá 
trị ngang nhau, dẫu rằng vô số vật bẩn thỉu làm cho 
ngươi trầm trồ; bởi thế, hãy sợ Allah hỡi những ai thông 
hiểu, may ra các ngươi có thể thành đạt”. (Chương 5 – 
Al-Ma-idah, câu 100). 

َيةٗ  ﴿ ََ ُمۡؤ ََ   َُ �َ
َ
قٗ َ َي ََ ََا ََ   َُ ََ ا َك َتوُو َۡ َ ۡ  ّ ا]١٨:اسلنةاجلاجدة[ ﴾ ١اۚ 

Một người có đức tin có giống với một kẻ bất tuân hay 
không? Chắc chắn là không ngang bằng nhau. (Chương 
32 – As-Sajdah, câu 18). 

﴿  ََ يُزۡ �
ا ُُ َۡنَة  ي ُهُم َۡ َفا ۗ ََ ۡۡ

َ
ُُ َۡنَة  يف َ ۗ ََ ۡۡ

َ
َ َۡ ُُ َُ اَي  ۗ ََ ۡۡ

َ
َتوييا َ َۡ َ ۡ 

َّ

ا]٢٠:اسلنةاجلش[ ﴾٢

Những người bạn của Hỏa Ngục và những người bạn 
của Thiên Đàng không ngang bằng nhau. Những người 
bạn của Thiên Đàng sẽ là những người thành đạt và 
thắng lợi. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 20). 

Người Muslim phải nên biết rằng việc làm tốt nhất 
và đưa người bề tôi đến gần với Thượng Đế của y nhất là y 
thờ phượng một mình Ngài duy nhất được gọi là Tawhid, 
không tổ hợp (Shirk) với Ngài bất cứ một điều gì. Tawhid và 
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không Shirk là đầu não của các việc làm ngoan đạo và thiện 
tốt, và cũng là đầu não của các việc làm đầy ân phước dẫn 
lối vào Thiên Đàng. 

 Đọc Qur’an và chấp hành theo những gì được phán 
truyền trong đó: tuân thủ theo mệnh lệnh và chấm dứt những 
điều cấm, cũng là lý do được vào Thiên Đàng và được cứu 
rỗi khỏi Hỏa Ngục. 

 Các lời tụng niệm cũng thế, cũng là một trong những 
điều chắc chắn được vào Thiên Đàng. Theo các Hadith xác 
thực cho biết rằng mỗi một lần Tasbeeh (nói “ اج  ”ُس َْحاَ 
“Subha-nolloh – “Vinh quang thay Allah!”), hoặc Tahleel 
(nói “اج ُا اإِالا َ

َ
 La-ila-ha-illolloh” – “Không có Thượng“ - ”َالاإِل

Đế đích thực nào khác ngoài Allah”), hoặc Tahmeed (nói 
اِ�ِا“ َْ ُد

ْ
 Alhamdulillah” – “Mọi lời ca tụng kính dâng“ -  ”جَل

Allah”), hoặc Takbeer (nói “َبُا ْْ
َ
اأ  – ”Ollo-hu-akbar“ – ”جُ 

“Allah vĩ đại nhất!”) là mỗi lần gieo trồng một cái cây trong 
Thiên Đàng. 

 Lấy nước Wudu, dâng lễ nguyện Salah cũng là lý do 
chắc chắc được vào Thiên Đàng. Người nào dâng lễ nguyện 
Salah mỗi ngày 12 Rak’at Sunnah (khuyến khích) trước và 
sau các lễ nguyện Salah Fardu (bắt buộc) được gọi Sunnah 
Rawa-tib thì Allah sẽ xây cho y một ngôi nhà trong Thiên 
Đàng. 

 Nhiều Sujud (nghi thức cúi đầu quỳ lạy trong Salah) 
cũng là lý do được ở cùng với Nabi  trong Thiên Đàng. 
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Người  đã cho biết điều đó khi một vị Sahabah đã xin 
được ở cùng với Người trong Thiên Đàng, Người  nói: 

ا«ا اَعَ ِل ى
َ
ُجلِداأ ةِاجلاا َ

ْْ ابَِر ََ ا.نوج امالما»اَفْفِا

“Ngươi hãy giúp bản thân ngươi bằng cách là hãy Sujud 
thật nhiều.” (Muslim). 

 Sadaqah (bố thí) và nhịn chay cũng là những việc 
làm chắc chắn được vào Thiên Đàng. Người nào thuộc 
những người thường Sadaqah thì sẽ vào Thiên Đàng từ cánh 
cửa Sadaqah, và người nào thuộc những người thường xuyên 
nhịn chay thì sẽ vào Thiên Đàng từ cánh cửa Arroyyan. 

 Riêng đối với Hajj (hành hương), người nào đi làm 
Hajj mà không phạm vào những điều dâm ô, tội lỗi thì phần 
thưởng xứng đáng dành cho y chỉ có Thiên Đàng. 

 Jihad (chiến đấu cho chính nghĩa của Allah), ai Jihad 
cho con đường chính nghĩa của Allah với cái tâm chân thành 
muốn giơ cao lời phán của Allah thì chắc chắn Thiên Đàng 
được đảm bảo cho y khi y chết. 

 Phẩm chất đạo đức tốt, nhân từ, vị tha .. tất cả đều là 
những lý do được vào Thiên Đàng. 

 Bảo hộ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, có tấm lòng 
thương xót mọi người, ngay cả đối với loài vật là lý do được 
vào Thiên Đàng.  

 Một người cho con chó uống nước, Allah tri ân 
người đó và thu nhận y vào Thiên Đàng. 
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 Người nào loại bỏ những trở ngại trên lối đi của 
những người Muslim để họ không bị gây hại là lý do được 
vào Thiên Đàng. 

 Hiếu thảo với cha mẹ, đây là việc làm thiện tốt nhất 
mang lại ân phước to lớn. Bởi lẽ, cha (mẹ) là cánh cửa trung 
tâm của các cánh cửa nơi Thiên Đàng, và Thiên Đàng ở phía 
dưới bàn chân của các bà mẹ. 

 Thăm viếng người bệnh, thăm viếng anh em bà con 
ruột thịt hoặc không phải ruột thịt mục đích chỉ vì muốn ân 
phước từ Allah chứ không muốn gì khác từ lợi ích trần gian 
thì Allah sẽ hài lòng và thu nhận vào Thiên Đàng. 

 Kiên nhẫn chịu đựng với những tai họa, hài lòng với 
số mệnh đã định thì phần thưởng không gì khác hơn Thiên 
Đàng. Ai có con qua đời nhưng biết kiên nhẫn chịu đựng với 
nỗi đau mất con bằng niềm hy vọng và ca tụng Thượng Đế 
của y thì Ngài sẽ xây cho y một ngôi nhà trong Thiên Đàng, 
được gọi là ngôi nhà của sự ca tụng. 

 Ai mất đi ánh sáng, không thể nhìn thấy nhưng vẫn 
luôn kiên nhẫn chịu đựng với mất mát đó bằng niềm hy vọng 
ân phước nơi Allah thì Ngài sẽ hài lòng và thu nhận y vào 
Thiên Đàng, Ngài sẽ đổi lại cho y một ân huệ khác tốt đẹp 
hơn những gì mà y đã mất mát. 

Quả thật những điều là nguyên nhân chắc chắn làm 
cho người bề tôi được vào Thiên Đàng thì có rất nhiều 
không sao liệt kê ra hết. Tuy nhiên, với mục đích muốn các 
tín đồ Muslim chúng ta có những việc làm ngoan đạo và 
thiện tốt cụ thể hơn, chúng tôi xin liệt kê ra bốn mươi việc 
làm cơ bản sẽ là những lý do được vào Thiên Đàng, hy vọng 
rằng chúng ta sẽ có được những tiêu chuẩn cơ sở để thực 
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hành, mong rằng Thượng Đế của chúng ta thương yêu chúng 
ta, phù hộ chúng ta được cùng hội cùng thuyện với những 
người bề tôi ngoan đạo của Ngài.  

Cầu xin Allah thương xót và ban nhiều ân phúc cho 
chúng ta, xin Ngài đừng ngăn cản chúng ta trên con đường 
làm việc thiện tốt, xin Ngài hãy phù hộ cho chúng ta có được 
kết cuộc tốt đẹp và an lành. 

Sau đây là bốn mươi Hadith chỉ dạy bốn mươi 
việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng: 

1. Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại: Có một người 
đàn ông đến gặp Nabi , y nói: Thưa Thiên sứ của Allah! 
Hai điều bắt buộc là gì? Người  nói: 

َناةَااْ اَماَتاَالاُُْشُِكابِا ِامَا«ا
ْ
َشيْااااَدَوَ ااَوَمْ اَماَتاُُْشُِكابِا ِااَشيْااااَدَوَ اجل

ا).٩٣(نوج امالمانقماا »جلااَنا

“Ai chết đi không Shirk với Allah bất cứ một điều gì thì sẽ 
vào Thiên Đàng, còn ai chết đi có Shirk với Allah bất cứ 
một điều gì người đó thì sẽ vào Hỏa Ngục.” (Muslim, Hadith 
số 93). 

2. Ông Uba-dah bin Assa-mit  thuật lại, Nabi  
nói: 

ا«ا َ
َ
ْ اَالاإِل

َ
اأ اج ُاَمْ اَشِهَد

ا
ََ ْدُااإِال ا ج دا اُمَ ا  ا

َ
اَوأ ا، ُ

َ
ال ََ � ِ

ََ ا اَال ُاوَْسَد ُ
ُ
اَونَُسلل ،ااُ 

اج ِا ََ ُْد اِليَسا  ا
َ
َناُةااَوأ

ْ
اَوجل ا، اِمنُْت ا،اَوُنو م اَمْمَ�َم

َ
اإِد َقاَها

ْ
ل
َ
اأ ا، اَوَمَِ تُُت ُ

ُ
َونَُسلل
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اَوجلاا اج ُاَس و ْدَولَُت
َ
اأ ا، اااُناَس و َيَ ِ 

ْ
اجل اِمَ   َ ََ ا اَما اَعَ َناَة

ْ
اجلخانباا»جل أومةتا

ا.)٢٨نقما(ومالما)ا٣٤٤٥نقما(

“Ai chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào 
khác ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất không có 
đối tác, Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của 
Ngài; chứng nhận rằng Ysa là người bề tôi, là Thiên sứ và 
là lời phán của Ngài, Ngài đã phán đến Maryam, linh hồn 
là từ nơi Ngài; chứng nhận rằng Thiên Đàng là sự thật, 
Hỏa Ngục là sự thật; thì Allah sẽ thu nhận y vào Thiên 
Đàng theo các việc làm (ngoan đạo, thiện tốt) mà y đã từng 
làm (trên thế gian).” (Albukhari, Hadith số 3445 và Muslim, 
Hadith số 28). 

3. Ông Abu Ayyub  thuật lại, có một người đàn ông 
đến gặp Nabi , y nói: Hãy chỉ cho tôi làm một việc làm 
giúp tôi đến gần Thiên Đàng và đưa tôi ra xa khỏi nơi Hỏa 
Ngục. Người  nói: 

َالَةاوَااَ�ْي ُُداج َا«ا ّا اَالارُْشُِكابِِتاَشيْااااَورُِقيُماجل ََ ََجانَِحِ ُ ا ِّ َةاَورَ ََ ِااجلزا ِْ اا»رُ

“Ngươi hãy thờ phượng Allah, chớ Shirk với Ngài một điều 
gì, ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah, bố thí Zakah và hàn gắn 
tình máu mủ”. 

Và khi người đàn ông quay lưng đi thì Người  
nói: 

ِمَما«ا
ُ
ابَِ ااأ ََ َناَةاإِْ اَ�َ اا

ْ
ا.١٣أومةتامالمانقماا»بِِتاَدَوَ اجل
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“Nếu y nắm chặt lấy những gì được sắc lệnh thì sẽ được 
vào Thiền Đàng.” (Muslim, Hadith số 13). 

4. Ông Abu Umamah  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói:  

اَمكْا « اَصالٍة ى ُُ ا اُدبَُم ى ِّ ُكْم
ْ
اجل اخ ََة

َ
َناِة،اإِالَمْ اقََمأ

ْ
اِمْ اُدُولِ اجل اَ�ْ نَْيُت الَْم اتُلَ ٍة

 ْا
َ
ا٩٨٤٨نقما(أومةتاجلنااياألاسننتاجلكبىاا» َ�ُ لَْتااأ وصححتاججنذنباألا)

ا).٦٤٦٤نقما(جلتويصاوجلتهيصاوصححتاجالاياألاصحي اجلامعا

“Ai đọc câu Kinh Kursi (câu Kinh 255 chương 2 – 
Albaqarah) sau mỗi lễ nguyện Salah bắt buộc thì chắc 
chắn sẽ được vào Thiên Đàng khi nào y chết.” (Annasa-i ghi 
lại trong bộ Sunan Al-Kubra, Hadith số (9848), được Al-Munzhiri 
xác thực trong bộ Attarghib và Attarhib, và cũng được Albani xác 
thực trong bộ Sahih Al-Jamia – Hadith số (6464)). 

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

امَاا« ُقْمخِ 
ْ
اجل اِمَ  اخ َةااُسْلَنةم اثََالثُْلَ 

ا
اإِال َ ِِ ا اا َا اَس اَصاِس َِها  ْ

ََ ا اَواَصَ ْ  ،
اَ� َانَكَا اُسْلَنُة َ ِِ َناَة،اَو

ْ
ْدَولَتُْتاجل

َ
ججقدسااألاجاوسإاوجلضياءاأومةتاجلربج�ا»اأ
ااأل اجلزوجئد ا� ع اجييث األ اوقا  اججختانة ا١٢٧/٧(جاساد م األا): اجلربجي نوج 

اجلّغ اوجاوسإاونةالانةا اجلّحي  ا. اجالاياألاصحي اجلامع نقما(وسانت
ا).٣٦٤٤

“Trong Qur’an, có một chương chỉ gồm vẻn vẹn ba mươi 
câu nhưng nó sẽ biện hộ cho người học thuộc lòng nó cho 
đến khi y được thu nhận vào Thiên Đàng, và đó là chương 
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Tabarak (chương 67- Al-Mulk).” (Attabra-ni ghi lại trong bộ 
Al-Awsat waldhiya’ Al-Muqaddasi về các hadith được tuyển chọn, 
ông Alhaythami nói trong Mujma Al-Zawa-id (7/127): Hadith do 
Attabra-ni ghi lại trong Assaghir wal-awsat và những người dẫn 
truyền Hadith này đều là những người trung thực, còn Albani thì 
xác nhận trong bộ Sahih Jamia của ông (số 3644) rằng Hadith này 
khá tốt). 

6. Ông Jabir  thuật lại rằng Nabi  nói: 

اجَا «
ْ
عماَشاا ُاُقْمخل فا ََ اُم ،اَ�َ ْ اَةَيلَُتاا ماسِا،اَوَمافِعم قم دا َّ اُم

َ
َناِة،اَوَمْ اأ

ْ
اجل

َ
َماَمُتاقَاَدُ اإِد

اجلاانِا
َ
اإِد اَساقَُت َفُت

ْ
اَول وجلربجياألاجلك  ا)ا١٦٧نقما(أومةتاجب اس ا اا» َةَيلَُت

اا٩/١٣٢( ا)٨٦٥٥نقم اا١٠/١٩٨(، ا١٠٤٥٠نقم ا) ا(وجليه األاشيصاجإل  ا  )ا٢٠١٠نقم
ا).٤٤٤٣نقما(وصححتاجالاياألاصحي اجلامعا

“Qur’an sẽ là kẻ can thiệp và được chấp nhận sự can thiệp 
và sẽ là nhân chứng trung thực, ai đặt Nó ở phía trước y 
thì Nó sẽ dẫn dắt y đến với Thiên Đàng còn ai đặt nó ở 
đằng sau y thì Nó sẽ đưa y đến Hỏa Ngục.” (Ibnu Hibban: 
hadith số 167, Attabra-ni trong Al-Kabir: (9/132, số 8655 – 10/198 
số 10450), Al-Bayhaqi ghi trong Shu’bul-Iman: hadith số 2010, và 
được Albani xác thực là Sahih trong bộ Sahih Al-Jamia số 4443).  

7. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói:  

ِمَماجْ�ُ ا«ا
ُ
يَْراُ اَ� ِْكاَ�ُقلُ ا َااَو�ْلَُتاأ َا َ اجل َ ََ َْ ْجَدَةافََاَجَداج اجْ�ُ اخَدَلاجلاا

َ
ََجاقََمأ إِ

ا اجلااُن َ َِ
افَ َ�يُْ 

َ
افَ� ُجلِد ابِالاا ِمْمُت

ُ
اَوأ َناُة

ْ
اجل افَلَُت افََاَجَد ُجلِد ابِالاا أومةتاا»خَدَل

ا).٨١نقما(مالما
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“Khi đứa con của Adam (con người) đọc chương Kinh Al-
Sajdah rồi y cúi đầu quỳ lạy, Shaytan sẽ bật khóc, hắn nói: 
Ôi, thật khốn nạn thay! Đứa con của Adam khi được lệnh 
cúi đầu quì lạy thì nó cúi đầu quì lạy rồi nó được ban cho 
Thiên Đàng, con mình được lệnh cúi đầu quì lạy nhưng 
mình đã từ chối nên mình phải vào Hỏa Ngục.” (Muslim: 
Hadith số 81). 

8. Ông Uqbah bin Amir  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

اَ�يُ ِْلُغا«ا
ُ
� َا َسٍداَ�تََل

َ
ْوافَيُْاِ ُغاا-َمااِمنُْرْماِمْ اأ

َ
ْشَهدُاا-أ

َ
اَ�ُقلُ اأ ُُما لَءا َُ ُل

ْ
ْ اَالااجل

َ
أ

َا
َ
اج ُااإِل

ا
اج ِاوَااإِال ََ ُْد ا ج دا اُمَ ا  ا

َ
اجَاَ اِفيَُةااأ َناِة

ْ
اجل بَْلجُج

َ
اأ ُ
َ
ال افُِتَحْ 

ا
اإِال ُ

ُ
َونَُسلل

َهااَشاَءا �ى
َ
ا).٢٣٤نقما(أومةتامالماا» َْدُوُ اِمْ اَ

“Bất cứ ai trong các người lấy nước Wudu một cách thật 
chu đáo – hoặc một cách thật hoàn thiện – rồi nói: 
“Ashhadu anlla-ila-ha illollo-h wa anna Muhammadan 
abdulloh wa rosu-luh” – “Tôi chứng nhận rằng không 
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và tôi chứng 
nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của 
Ngài.” thì cả tám cánh cửa của Thiên Đàng đều được mở 
ra cho y để y đi vào cửa nào tùy thích.” (Muslim: Hadith số 
234). 

9. Ông Shadad bin Aws  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 
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ا ا«
َ
اَوأ اَولَْقتَِ  ا، نَْ 

َ
اأ
ا
اإِال َ

َ
اإِل اَال ا، اَن ى نَْ 

َ
اأ اجللاُهما اَ�ُقلَ   ْ

َ
اأ اجالِْسِتْغَفاِن نَااَسيىُد

اَمااَصنَْيُ ا،ا ى ََ اِمْ ا ََ ابِ
َُ ُلل
َ
ْهِدَكاَووَْلِدَكاَمااجْستََرْيُ ا،اأ ََ ا نَااَعَ

َ
ََ ُْدَكا،اَوأ

اَالا�َا افَِِناُت اِدا، ابَِذنِْ ا،اجْوِفْم بُلُء
َ
اَوأ ا اَعَ ََ ابِِنْيَ ِت ََ َ ال بُلُء

َ
نَْ اأ

َ
اأ
ا
نُلَجاإِال .اْغِفُماجيا

ْهِ اَمْ اقَالََهااِمَ اجلاَهاِنامُا
َ
ا،اَ�ُهَلاِمْ اأ ْ اُ�ْ ِسَ

َ
َّ َْ اأ لقِنااابَِهاا،اَ�َ اَتاِمْ ا َْلِمِتا

اِمْ ا ِ َ ا،اَ�ْهَل ّْ ْ ا ُ
َ
اأ  َْ َّ اَ�َ اَتا ابَِهاا، اُملقِ م اوَْهَل يِْ 

اَوَمْ اقَالََهااِمَ اجللا ا، َناِة
ْ
جل

َناِةا
ْ
ْهِ اجل

َ
ا).٦٣٠٦نقما(أومةتاجلخانباا»أ

“Lời cầu xin tha thứ chủ đạo là nói: “Ollohumma anta 
Rabbi la ila-ha illa anta, kholaqtani wa ana abduka, wa 
ana ala ahdika wa wa’dika mastata’tu, a’u-zhu bika min 
sharrima sana’tu, abu-u laka bini’matika alayya wa abu-
u bizdambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru azdzdunu-ba 
illa anta” – “Lạy Allah, Ngài là Thượng Đế của bề tôi, 
không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài cả, 
Ngài đã tạo ra bề tôi và bề tôi là nô lệ của Ngài, bề tôi 
luôn ở trên sự giao ước của Ngài theo khả năng của bề 
tôi, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi những điều 
xấu mà bề tôi đã làm, bề tôi xin thừa nhận các ân huệ mà 
Ngài đã ban cho bề tôi và bề tôi cũng xin thừa nhận các 
tội lỗi của bề tôi, bởi thế, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi, 
quả thật không ai có quyền tha thứ tội lỗi mà chỉ có một 
mình Ngài duy nhất.”. Ai nói lời cầu xin tha thứ này bằng 
đức tin kiên định vào ban ngày rồi chết đi trong ngày hôm 
đó trước khi chiều tối thì y sẽ là người của Thiên Đàng, 
còn ai nói nó bằng đức tin kiên định vào ban đêm rồi chết 
đi trong đêm đó trước khi trời sáng thì y sẽ là người của 
Thiên Đàng.” (Albukhari: Hadith số 6306). 
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10. Ông Abdullah bin Amru bin Al-As  thuật lại, 
Nabi  nói:  

ا«ا َناَةاُهَ ااَُِا م
ْ
اَدَوَ اجل

ا
اإِال اُمْاِلمم ََ ْدم ْواَولاتَاِ اَالاُاَافُِعاَللَيِْهَ اا

َ
لَتَاِ اأ ّْ َو
ابِا اَ�ْيَ ُ  اَوَمْ  ُ اَوُ�َربى ج اَلْشا اَوَاَْ ُد ج اَلْشا اَصَالٍة ى ُُ ا اُدبُِم ُِ ا اَُُا ىُ 

اقَِلي م ِهَ ا
ا ُ اَوُ�َربى ِ َاجِ 

ْ
اجل ُِ ا اوََسُْاِ ائٍَة

َم لْ
َ
اَوأ ابِاللىَااِ  اَوِمائَةم اَسُْالَ  ََ ِ افََذل ج َلْشا

اَوَاَْ ُداثََالثاا َوَذاَمْضَجَيُت
َ
اأ ََج َُِ�اإِ ااَوثََال ْنَ يا

َ
َُِ�اأ َُِ�اَوَُُا ىُ اثََالثاااَوثََال ااَوثََال

ا ِ َاجِ 
ْ
اجل ُِ ا

َم لْ
َ
اَوأ ابِاللىَااِ  اِمائَةم ََ ِ ا»فََذل اج ِافَا. انَُسلَ   ُْ 

َ
اَنأ اَصا-الََقْد ااج ُاَا

اَوَمْ اَ�يْااج ِاَ�ْيِقُدَهاا�ِيَِد ِاقَالُلجا َاانَُسلَ اا-مَالااسَاوَااتِايْالَالَا اُهَ ااَُِا م ََ َ ُ ابِِهَ ااَكيْ
اقَاَ ا َسَدُ�ْما«اقَِلي م

َ
ِتاأ
ْ
يَْراَ اا- َ� َا ُاا-َ�ْيِ اجل

َ
ْ اَ�ُقلل

َ
َّ َْ اأ ُمُتا اَمنَاِمِتاَ�يُنَلى ُِ

ْ اَ�ُقللََهاا
َ
َّ َْ اأ ا ُمُ اَساَةةا اَ�يَُذكى اَصَالرِِت ُِ ا ِ�يِت

ْ
)ا٥٠٦٥نقما(أومةتاأبلادجوداا»َوَ��

وصححتا.اسد ماسا اصحي :اوقا )ا٣٤١٠نقما(وجلتمذبا)ا١٣٤٧نقما(وجلناايا
ا).٣٢٣٠نقما(جالاياألاصحي اجلامعا

“Có hai điều mà nếu người bề tôi Muslim nào biết duy trì 
thì sẽ được vào Thiên Đàng, hai điều này rất đơn giản 
nhưng người thực hiện chúng thì rất ít, đó là: Tasbeeh 
(nói Subha-nolloh) 10 lần, Tahmeed (nói Alhamdulillah) 
10 lần, và Takbir (nói Ollo-hu-akbar) 10 lần sau mỗi lễ 
nguyện Salah, và đó là 150 lần trên chiếc lưỡi nhưng ân 
phước là 1500 trên chiếc cân (công lý ở nơi Allah); và 
Takbir 34 lần, Tahmeed 33 lần, và Tasbeeh 33 lần trước 
khi ngủ, và đó là 100 lần trên chiếc lưỡi nhưng ân phước 
là 1000 trên chiếc cân (công lý ơ nơi Allah).” 



Bốn mươi việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng . . . 
 

21 

Ông Abdullah bin Amru bin Al-As  nói: Quả 
thật, tôi đã thấy Thiên sứ của Allah  đếm những lời tụng 
niệm đó trên bằng các ngón tay của Người. Mọi người hỏi: 
Thưa Thiên sứ của Allah! Hai điều này đơn giản thế nhưng 
sao lại rất ít người thực hiện? Người  nói: “Shaytan đến 
với một ai đó trong các ngươi vào giấc ngủ của y, nó làm 
cho y ngủ trước khi nói những lời tụng niệm này, và tương 
tự, nó cũng đến trong lễ nguyện Salah của y và nhắc nhở y 
một điều cần thiết nào đó trước khi y nói chúng.” (Abu 
Dawood: hadith số 5065, Annasa-i: hadith số 1347, Tirmizhi: 
hadith số 3410 và ông nói rằng đây là hadith khá tốt và xác thực. 
Hadith này được học giả Albani xác thực trong bộ Sahih Al-
Jamia: số 3230). 

11. Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

لَقاَ�َقاَ ا«ا اجاَمْ اَدَوَ اجلاا
ا
اإِال َ

َ
َْ ُداا ُاَالاإِل

ْ
اجل ُ

َ
اَول َُ

ْ
ُ ل
ْ
اجل ُ
َ
ال ُ
َ
ال َُ � ِ

ََ وَْسَدُ اَالا
اَالاَ�ُ لُتا و ََ ا اَكتََصااُاِْ اَوُ�ِ يُ اوَُهَل ٍءاقَِد مم اَشْ ى ُُ ا اوَُهَلاَعَ ُ َْ

ْ
اجُ ا ُاج�ِيَِد ِ

اَسيىاٍَةا َِ
ْ
ل
َ
اأ ََ

ْ
ل
َ
نُْتاأ ََ ا اَسَانٍَةاَوَمَا َِ

ْ
ل
َ
اأ ََ

ْ
ل
َ
اأ ُ
َ
َناةِال

ْ
اجل ُِ ابَيْتااا ُ

َ
أومةتاا»اَو ََ ال

نباوسانتاججنذا)٥٣٩ا–ا١/٥٣٨(وصححتاجلا�ما)ا٣٤٢٩ا–ا٣٤٢٨نقما(جلتمذبا
ا).٦٢٣١نقما(وسانتاجالاياألاصحي اجلامعا)ا٣/٥(وجلتهيصاألاجلتويصا

“Ai vào trong chợ nói: “La ilah ilollo-h wahdahu la shari-
ka lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumi-t wa 
huwa hayyun la yamu-t, biyadihil khoir, wa huwa ala 
kulli shay-in qadi-r” – “Không có Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất, 
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không có đối tác ngang vai, Ngài xứng đáng được ca 
tụng, Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết và Ngài 
là Đấng Hằng Sống không chết, bàn tay Ngài mang lại 
mọi điều tốt lành, và Ngài có quyền năng trên tất cả mọi 
thứ.”, Allah sẽ ghi cho người đó một triệu ân phước và 
công đức và sẽ bôi xóa đi cho y một triệu điều xấu và tội lỗi 
đồng thời sẽ dựng cho y một ngôi nhà trong Thiên Đàng.” 
(Tirmizhi: hadith số 3428 – 3429, học giả Hakim đã xác thực 
(1/538 – 539), Al-Munzdri khẳng định hadith này khá tốt trong bộ 
Attarghib wattarhib (3/5), và học giả Albani cũng đã khẳng định 
hadith này khá tốt trong Sahih Al-Jamia: số 6231). 

12. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

ََا«ا ااَمْ اَسلَ  ا
ْ
تَِ ُساِ�يِتاِلل

ْ
اا َل َ اج ُااَطِم�قا ُااَسها

َ
ااابِتِاال َناِةااِألْاَطِم�قا

ْ
أومةتاا»جل

ا.٢٦٩٩مالمانقما

“Ai tìm kiếm con đường để học hỏi và tìm hiểu kiến thức 
tôn giáo, Allah sẽ tạo con đường dễ dàng cho y đến với 
Thiên Đàng” (Muslim: Hadith số 2699). 

13. Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

ْشَهدُا«ا
َ
اقَاَ اأ ُُما لَءا َُ ُل

ْ
ْسَاَ اجل

َ
افَ�
َ
� َا اج ُااَمْ ارََل

ا
اإِال َ

َ
ْ اَالاإِل

َ
ُااأ

َ
ال ََ � ِ

ََ وَْسَدُ اَالا
َاا اج اِمَ   ِ

ْ
اجْةَيل اجللاُهما ُ

ُ
اَونَُسلل ََ ُْدُ  ا ج دا اُمَ ا  ا

َ
اأ ْشَهُد

َ
اِمَ اَوأ  ِ

ْ
اَوجْةَيل ج�َِ� لا

َهااَشاَءا �ى
َ
َناِةا َْدُوُ اِمْ اَ

ْ
بَْلجِجاجل

َ
ََُ اِفيَُةاأ ا ُ

َ
ِم�َ افُِتَحْ ال ُ تََرهى

ْ
أومةتامالماا»جل
ا.وجللفعال)ا٥٥نقما(وجلتمذبا)ا٢٣٤نقما(
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“Ai lấy nước Wudu thật chỉnh chu rồi nói “Ashhadu alla 
ila-ha illollo-hu wahdahu la shari-kalah wa ashhadu 
anna Muhammadan abduhu wa rosu-luh, ollo-hummaj 
alni minattauwa-bi-n waj-alni minal mutatohhiri-n” – 
“Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích nào 
khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là Thượng duy nhất, Ngài 
không có đối tác ngang vai, và tôi chứng nhận 
Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Ngài. 
Lạy Allah, xin Ngài hãy làm cho bề tôi là người thuộc 
những người biết hối cải và xin Ngài làm cho bề tôi thành 
người trong sạch.” thì cả tám cánh cửa của Thiên Đàng 
được mở ra cho y, y muốn vào của nào tùy thích.” 
(Muslim: Hadith số 234, Tirmizhi: Hadith số 55 và lời là của 
ông). 

14. Ông Abdullah, Ibnu Umar  thuật lại rằng Nabi 
 có nói: 

ا«ا ى ُُ ا ُِ َِ ِنِتا
ْ
ابِتَ� ُ

َ
َناُةاَوُبِتَصال

ْ
اجل ُ

َ
اوََة َْ ال َةاَسنَةا اَلْشَ ْ ََ ْ َاَ اثِن

َ
ا َْلٍلاِستالَ اَمْ اأ

ا اَسَانَةا اثََالثُلَ  اإِقَاَمٍة
ى ُُ اَوِل اا»َسَانَةا اجب اماةت ا(أومةت ا٧٢٨نقم وجليه األا)
)ا٨٧٢٨نقما(و�اجاوسإا)ا٣٤٥نقما(وجلربجياألاجلك  ا)ا١/٤٣٣(سننتاجلكبىا
ا اجلامعاا)١/٢٠٥(وجلا�م اصحي  األ اجالاي اوصححت اجيهص اووجفقت وصححت

ا).١٠٠٢نقما(

“Ai Azan trong suốt mười hai năm thì bắt buộc phải được 
vào Thiên Đàng, và mỗi ngày Azan của y sẽ được ghi cho 
sáu mươi ân phước, và mỗi lần Iqamah (lời kêu gọi tiến 
hành lễ nguyện Salah) thì sẽ được ghi cho 30 ân phước.” 
(Ibnu Ma-jah: hadith số 782, Albayhaqi trong Sunnan Alkubra 
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(1/433), Attabra-ni trong Alkabir: hadith số 345, và trong Al-
Awsat (8728), và học giả Albani đã xác thực trong Sahih Al-Jamia 
(1002)). 

15. Ông Abu Musa Al-Ash’ari  thuật lại, Thiên sứ 
của Allah  nói: 

َبَْد ِْ ا«ا
ْ
اجل َا َناَةاَمْ اَص

ْ
ا).٦٣٥نقما(ومالما)ا٥٧٤نقما(جلخانباأومةتاا»َدَوَ اجل

“Ai dâng hai lễ nguyện Salah Bardan (Fajar và Asr) thì sẽ 
vào Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 574, Muslim: hadith số 
635). 

16. Ông Ubadah bin Assa-mit  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

ا اج ُاَسْا« اَشيْاااااُساَصلََلجٍتاَكتَ َُه ا اِمنُْه ا ا َُضيىْع الَْم ابِِه ا اَةاَء اَ�َ ْ  ِي َاِد
ْ
اجل َعَ

ا اِلنَْد ُ
َ
ال  َ ََ ا ِه ا َقى ِِ ا ابِِه اااج ِاجْسِتْخَفافاا ِت

ْ
ا َ� الَْم اَوَمْ  َناَة

ْ
اجل ا ُْدِولَُت  ْ

َ
اأ ْهدم اََ

اِلنَْداج ِا ُ
َ
اإِْ اَشاافَلَيَْسال ْهدم َناَةاََ

ْ
ْدَولَُتاجل

َ
بَُتاَونِْ اَشاَءاأ أومةتاأبلادجوداا»َءاَلذا

ا( ا١٤٢٠نقم ا) اماةت ا(وجب  ا١٤٠١نقم ا) اس ا  ا(وجب  ا١٧٢٩نقم ا) )ا٥/٣١٥(وأحد
ا).٣٢٤٣نقما(وصححتاجالاياألاصحي اجلامعا)ا١/٣٦١(وجليه ا

“Có năm lễ nguyện Salah bắt buộc mà Allah đã qui định 
cho các bề tôi. Bởi thế, người nào thực hiện chúng đầy đủ 
không bỏ bê một thứ gì từ chúng thì chắc chắn y sẽ có 
được một sự giao ước ở nơi Allah rằng Ngài sẽ thu nhận y 
vào Thiên Đàng; còn người nào không thực hiện chúng 
thì y sẽ không có một sự giao ước nào ở nơi Allah cả, nếu 
muốn Ngài sẽ trừng phạt y và nếu muốn Ngài sẽ thu nhận 
y vào Thiên Đàng.” (Abu Dawood: hadith số 1420, Ibnu Ma-
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jah: hadith 1401, Ibnu Hibban: hadith số 1729, Ahmad (5/315), 
Albayhaqi (1/361), và Albani đã xác nhận hadith này là chính xác 
và trung thực trong  Sahih Al-Jamia số 3243). 

17. Ông Uqbah bin Amir  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 

اَللَيِْهَ اا«ا اُمْقِ  م َيتَْ�ِ
ْ
اَنب َى َّ اَ�ُقلُلاَ�يُ ُُما لَءُ ا َُ اَ�يُْحِاُ اُو

ُ
� َا َمااِمْ اُمْاِلٍماَ�تََل

َا
ْ
ُاجل

َ
اوََة َْ ال

ا
ِ ِتاَووَْةِهِتاإِال

ْ
ا).٢٣٤نقما(أومةتامالماا »ناُةابَِقل

“Bất cứ người Muslim nào chu đáo lấy nước Wudu rồi 
dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at bằng cả trái tim thì chắc 
chắn sẽ được ban cho Thiên Đàng.” (Muslim: hadith số 234). 

18. Bà Ummu Habibah  thuật lại rằng bà đã nghe 

Thiên sứ của Allah  nói: 

اِ�ِاَمااِمْ ا«ا َى َّ اَ�ْ َااََ ٍْداُمْاِلٍما ُ اَ�َرلاعا َيةا
ْ
َةاَنب اَلْشَ ْ ََ ْ ا َْلٍلاثِن ا ااُُ

ا
فَِم�َضٍةاإِال

َناِةااَ�َ اج ُا
ْ
اجل ُِ ا ُاَ�يْ م

َ
ال ابُِ َ

ا
ْواإِال

َ
َناِةاأ
ْ
اجل ُِ ُابَيْتااا

َ
ا).٧٢٨نقما(أومةتامالماا»ل

“Bất cứ người Muslim nào vì Allah dâng lễ nguyện Salah 
mỗi ngày mười hai Rak’at Sunnah ngoài các lễ nguyện 
Salah bắt buộc thì Allah sẽ xây cho y một ngôi nhà trong 
Thiên Đàng.” (Muslim: hadith số 728). 

19. Ông Abdullah bin Salam  thuật lại rằng Thiên sứ 
của Allah     nói: 
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َيالَا«ا ْطِيُ لجاجلرا
َ
َالَلاَوأ لجاجلاا َُ فْ

َ
َهااجلااُ اأ �ا

َ
اَ نَْسالَا  َا

َ
ابِاللايِْ ا اوَِصلُلجاجا وََصلالج

ا ا�َِاَالٍل َناَة
ْ
اجل ارَْدُولُلج اِفيَالم اجلتمذباا»َوجلااُ  ا(أومةت ا٢٤٨٥نقم وجب اماةتا)

ا( ا٣٢٥١نقم اجلتمذب) اوقا  ا: اجالاي اوصححت اصحي ، اسد م اصحي اهذج أل
ا).٧٨٦٥نقما(جلامعا

“Này hỡi người dân! Các ngươi hãy chào Salam đến nhau, 
hãy nuôi ăn kẻ túng thiếu, hàn gắn tình máu mủ ruột thịt, 
năng dâng lễ nguyện trong đêm khi mọi người đang ngủ 
thì các ngươi sẽ vào Thiên Đàng một cách bằng an.” 
(Tirmizhi: hadith số 2485, Ibnu Ma-jah: hadith số 3251, và ông 
Tirmizhi nói: Hadith này Sahih. Và hadith cũng được Albani xác 
thực trong Sahih Al-Jamia của ông số 7865). 

20. Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Nabi  có nói: 

ا �اا« اجلما ُ
َ
ال اُ�َقاُ  ابَاباا َناِة

ْ
اجل ُِ ا اَالاإِ ا ا، ِقيَاَمِة

ْ
اجل ا َْلَل ائُِ لَ  ّا اجل اِمنُْت ا َْدُوُ  ا، اُ 

ا َسدم
َ
اأ اِمنُْت ا َْدُوُ  اَال ا، اَ�يَُقلُملَ  ائُِ لَ  ّا اجل  َ�ْ

َ
اأ اُ�َقاُ  اَ�ْ ُُهْم َسدم

َ
اأ اِمنُْت  َْدُوُ 

ا َسدم
َ
اأ اِمنُْت ا َْدُوْ  افَلَْم ا، ْوِلَ 

ُ
اأ اَدَولُلج ََج افَِِ ا، اا»َ�ْ ُُهْم اجلخانب قمان(أومةت

ا).١١٥٢نقما(ومالما)ا١٨٩٦

“Quả thật, trong Thiên Đàng có một cánh cửa có tên gọi là 
Arroyyan. Những người nhịn chay sẽ đi vào Thiên Đàng 
từ cánh cửa này vào Ngày Sau, không có bất cứ ai khác họ 
được vào cánh cửa này. Sẽ có tiếng bảo: Những người 
nhịn chay đâu, họ sẽ đứng dậy, không ai ngoài họ được đi 
vào cánh cửa này, và khi nào họ đã vào thì cánh cửa sẽ 
được đóng lại và không có ai được vào nữa.” (Albukhari: 
hadith số 1896, Muslim: hadith số 1152). 
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21. Ông Abu Huroiroh  thuật lại:  

اَصا-اقَاَ انَُسلُ اج ِا اا«اا-مَالااسَاوَااتِايْالَالَاااج ُاَا َْلَلاَصائِ ا
ْ
ْص ََ اِمنُْرُماجل

َ
قَاَ ا.ا»َمْ اأ

انَا ابَْرٍم بُل
َ
نَااتُانْاََااج ُااِضَاأ

َ
اأ ا. اقَاَ  ا« اَةنَاَزةا َْلَل

ْ
اجل اِمنُْرُم ارَِ َع ا»َ�َ ْ  بُلا.

َ
اأ قَاَ 

نَااتُانْاََاابَْرٍمانضاج ُا
َ
اأ ا. َا«اقَاَ 

ْ
اجل اِمنُْرُم ْطَيَم

َ
اأ اَ�َ ْ  اِمْاِكيناا ا»ْلَل بُلا.

َ
اأ قَاَ 

نَااتُانْاََاابَْرٍمانضاج ُا
َ
اا«اقَاَ ا.اأ َْلَلاَمِم�ضا

ْ
بُلابَْرٍما.ا»َ�َ ْ اَعَداِمنُْرُماجل

َ
قَاَ اأ

نَااتُانْاََاانضاج ُا
َ
اأ ا«اا-صَاج الليتاوسلم-اَ�َقاَ انَُسلُ اج ِا. ُِ َمااجْةتََ ْيَ ا

َناَةا
ْ
اَدَوَ اجل

ا
ا).١٠٢٨نقما(أومةتامالماا»جْمِمٍإاإِال

Thiên sứ của Allah  hỏi: “Ai trong số các người nhịn 
chay ngày hôm nay?”. Abu Bakr  nói: Tôi. Người  
hỏi: “Ai trong các người ngày hôm nay tham gia an táng 
cho người chết?”. Abu Bakr  nói: Tôi. Người  hỏi: “Ai 
trong các người ngày hôm nay nuôi ăn kẻ túng thiếu?”. 
Abu Bakr  nói: Tôi. Người  lại hỏi: “Ai trong các 
người hôm nay đi thăm viếng người bệnh?”. Abu Bakr  
lại nói: Tôi. Thế là Thiên sứ của Allah  bảo: “Một người 
tổng hợp những điều này sẽ được vào Thiên Đàng.” 
(Muslim: hadith số 1028). 

22. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

َناُةا«ا
ْ
اجل
ا
اإِال ُاَةَزجءم

َ
َ ْبُوُنالَيَْسال

ْ
اجل ْا َ

ْ
اَنةمالَِ اابَيْنَُهَ اا،اَوجل ُيْ َمِةاَكفا

ْ
اجل
َ
ُيْ َمُةاإِد

ْ
ا»جل

ا).١٣٤٩نقما(ومالما)ا١٧٧٣نقما(أومةتاجلخانبا
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“Lần Umrah này đến lần Umrah kia là sự bôi xóa tội lỗi 
trong khoảng thời gian giữa chúng, và cuộc hành hương 
Hajj được chấp nhận thì phần thưởng không gì hơn là 
Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 1773, Muslim: hadith số 
1349). 

23. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng ông đã nghe 
Thiên Sứ của Allah  nói: 

ا ا« اجَمثَُ  اَسِبيِ  ُِ ا ُ َجاِهِد
ْ
ااَوج ُاا-ا ِاجل اَسِبيِلِت ُِ ا َاِهُد

ُُ ا ابَِ ْ  ْللَُم
َ
َكَ ثَِ اا-أ

ائِِما ّا اج ُاجل َ َا َقائِِما،اَورََل
ْ
َناَةا،اجل

ْ
ْ ا ُْدِولَُتاجل

َ
ْ اَ�تََلفااُ اأ

َ
اَسِبيِلِتابِ� ُِ ُ َجاِهِدا

ْ
ْواالِل

َ
أ

ا اَوِنيَ ٍة ْو
َ
اأ ْةٍم

َ
اأ اَمَع ا اَسالِ ا اجلخانباا» َمِْةَيُت ا(أومةت ا٢٧٨٧نقم ا) نقما(ومالم

ا).١٨٧٦

“Hình ảnh của người đi chiến đấu cho con đường chính 
nghĩa của Allah – và Allah biết rõ ai thực sự chiến đấu cho 
con đường chính nghĩa của Ngài – giống như hình ảnh 
của người nhịn chay dâng lễ nguyện Salah trong đêm, và 
Allah sẽ bảo đảm cho người chiến đấu cho con đường 
chính nghĩa của Ngài rằng Ngài sẽ thu nhận y vào Thiên 
Đàng khi chết, hoặc Ngài sẽ cho y trở về nhà an toàn với 
ân phước và công đức hoặc với chiến lợi phẩm.” 
(Albukhari: hadith số 2787, Muslim: hadith số 1876). 

24. Ông Huzhaifah bin Al-Yaman  thuật lại, Nabi  
có nói: 

ا اَهْ ا« ُ
َ
ال افَِقيَ  اُنوَسُت ََ اِلَْقِ  َُ َ لَ

ْ
اجل رَاُ 

َ
اأ َّ ْلَُرْم ا  َ ََ ا اِ�يَ ْ   َ ََ ا انَُةالا إِ ا

اَوْ ٍا اِمْ   َ
ْ
امَاا:قَاَ اا؟َلِ ل اجْفُظْم ُ

َ
ال يَ  ِّ ا ا، ْللَُم

َ
اأ اا ا. �ى

َ
اَ اَ�ْ َ اَشيْااا ْللَُم

َ
اأ اَما قَاَ 



Bốn mươi việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng . . . 
 

29 

ا
ْ
َاَوُزاَلِ اجل

َ
ت
َ
ا،اَوأ َ ِِ ُ ل

ْ
نِْظُماجل

ُ
َةاِز�ِهْما،افَ�

ُ
ْفيَااَوأ اجخا ُِ بَا ُِعاجلااَ ا

ُ
اُكنُْ اأ .اُ ْيِسِ

ْدَولَُتاج ُا
َ
َناَةاافَ�

ْ
ا).١٥٦٠قمان(ومالما)ا٣٤٥١نقما(أومةتاجلخانباا»جل

“Quả thật, có một người đàn ông thời trước các ngươi, 
Thần Chết đã đến rút hồn y, y được hỏi: Ngươi có từng 
làm một điều thiện tốt nào không? Y nói: “Không biết 
nữa”. Y được bảo: Ngươi hãy nhớ lại xem. Y nói: “Tôi 
không biết một điều tốt nào khác ngoài điều cư xử với mọi 
người trên thế gian, tôi đã cứ xử tốt với mọi người, tôi 
không đã chấp nhất với người giàu, và tôn trọng, thông 
cảm với những người yếu hèn khốn khó”. Thế là, Allah 
thu nhận y vào Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 3451, 
Muslim: hadith số 1560). 

25. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 

ا افََجَيَ ا« ُت اُوفا اجلماُةُ  َوَذ
َ
افَ� ا، َيَرِ 

ْ
اجل اِمَ  َى ْا اجل  ُ ُْ

ْ
ا َ�  اا

ْ ًَ ا ى
َ
اَنأ انَُةالا  ا

َ
أ

ا َا اَس ابِِت ُ
َ
َكَماج ُاَ�ْغمُِفال ََ ا،افَ ْنَوجُ 

َ
اااأ َناَة

ْ
اجل ْدَولَُت

َ
افَ� ُ
َ
نقما(اأومةتاجلخانبا»ل

ا).١٧٣

“Rằng có một người đàn ông nhìn thấy một con chó đang 
rất khát nươc, y đã cởi giày của mình và dùng nó múc 
nước cho con chó uống, thế là Allah đáp lại việc làm đó 
của y và thu nhận y vào Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 
173). 

26. Ông Sahl bin Sa’ad   thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 
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َناِةاَهَكَذجا«ا
ْ
اجل ُِ َتِيِما

ْ
نَااَوَلفُِ اجل

َ
َجابَيْنَُهَ ا.ا»اأ لُْسَر ا،اَوفَما

ْ
َشاَنابِالاا اابَِةاَوجل

َ
.اَوأ

ا).٥٣٠٤نقما(أومةتاجلخانبا

“Ta và người bảo hộ trẻ mồ côi cùng ở trong Thiên Đàng 
như thế này”. Người chìa ngón tay cái và ngón trỏ ra, và cử 
động qua lại (ý nói sự cận kề nhau). (Albukhari: hadith số 
5304). 

27. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng ông đã nghe 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ا َرا« َّ ا اَشَجَمٍة ُِ ا َناِة
ْ
اجل ُِ ُصا

اَ�تََقلا  ُْ انَُةالا
َ
اَنأ نَْ الََقْد ََ ا ِم�ِ  اجلرا اَهْهِم اِمْ  َيَها

َِىاجلااَ ا ِْ ا).١٩١٤نقما(أومةتامالماا»رُ

“Quả thật, Ta đã nhìn thấy một người được thu nhận vào 
Thiên Đàng chỉ vì y đã chặt đốn một cái cây chắn ngay 
đường đi làm cản trở mọi người đi lại.” (Muslim: hadith số 
1914). 

28. Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

َناَةا«ا
ْ
ُاجل

َ
َ ْ ال َْ

َ
انِْةلَيِْتاأ ْيَيِْتاَوَمااَ�ْ�َ

َ
ال أومةتااجلخانباا»َمْ ا َْضَ ْ اِداَمااَ�ْ�َ

ا).٦٤٧٤نقما(

“Ai đảm bảo với Ta cái nằm giữa hai xương hàm của y 
(chiếc lưỡi) và cái nằm giữa hai chân của y (bộ phận sinh 
dục) thì Ta sẽ bảo đảm Thiên Đàng cho y.” (Albukhari: 
hadith số 6474). 
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Tức ai đảm bảo giữ gìn chiếc lưỡi khỏi những tội lỗi 
như nói xấu, phỉ báng, vu khống, ... và đảm bảo giữ gìn bản 
thân không phạm vào Zina thì Nabi  sẽ đảm bảo Thiên 
Đàng cho người đó. 

29. Ông Abu Addarda  thuật lại rằng có một người đã 
nói với Thiên sứ của Allah : Xin Người hãy chỉ cho tôi 
việc làm dẫn lối tôi đến Thiên Đàng! Thiên sứ của Allah  
bảo y: 

ا «
َ
َناةُاال

ْ
اجل ََ َ وأبلا يَاألا)ا٢٣٧٤نقما(وسإاأومةتاجلربجياألاجاا» اَ�ْغَضْص،اَول

ا(ججاندا ا١٥٩٣نقم ا٣/٢٧٧(وقا اججنذنباألاجلتويصاوجلتهيصا) اجلربجيا): نوج 
ا).٧٣٧٤نقما(بِسناد  اأسده ااصحي ،اوصححتاجالاياألاصحي اجلامعا

“Ngươi đừng nổi nóng thì ngươi sẽ được Thiên Đàng.” 
(Attabra-ni ghi lại trong Al-Awsat (2374), Abu Ya’la trong Al-
Musnad (1593), Al-Munzhiri nói trong Attarghib wattarhib 
(3/277): Attabra-ni đã ghi lại hadith này với hai đường dẫn truyền, 
một trong hai là trung thực và chính xác, và được Albani xác thực 
trong Sahih Al-Jamia (7374)). 

30. Ông Abu Addarda  thuật lại rằng ông đã nghe 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ا ا« اجْسَفْظُت ِو
َ
َاَجاأ

ْ
اجل ََ ِ ل ََ ا ْع َِ

َ
افَ� اِشاَْ  افَِِْ  َناِة

ْ
بَْلجِجاجل

َ
وَْسُإاأ

َ
اأ َلجِخُ

ْ
أومةتاا»جل

وصححل ،اوصح ا)ا٤/١٥٢(وجلا�ما)ا١٠٢٣نقما(وجب اس ا ا)ا١٩٠٠نقما(جلتمذبا
ا).٧١٤٥نقما(امعا اجالاياألاصحي اجل
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“Cha mẹ là cánh cửa trung tâm của Thiên Đàng, bởi thế, 
ngươi có thể để mất cánh cửa đó hoặc có thể giữ gìn nó 
tùy ý ngươi.” (Tirmizhi: hadith số 1900, Ibnu Hibban: hadith số 
2023, Hakim (4/152), và hadith được Albani xác thực trong Sahih 
Al-Jamia (7145)). 

31. Ông Mu’awiyah bin Ja-himah  thuật lại rằng Ja-
himah đến găp Thiên sứ của Allah , ông nói: Thưa Thiên 
sứ của Allah! Thề bởi Allah, tôi muốn đi chinh chiến và tôi 
đến để xin ý kiến Người? Người  hỏi: “Ngươi còn mẹ 
không?”. Ông nói: Có. Người  nói:  

ا ا« انِْةِلَها اِلنَْد َناَة
ْ
اجل افَِِ ا َزْمَها

ْ
اا»جل اأحد ا٣/٤٢٩(أومةت ا) )ا٤/١٥١(وجلا�م

ا).٢٦٠٤نقما(وصححتاووجفقتاجيهص،اوسانتاجالاياألاصحي اجلامعا

“Hãy luôn ở bên bà bởi quả thật Thiên Đàng ở ngay dưới 
chân của bà.” (Ahmad (3/429), Hakim (4/151) và ông đã xác 
định là trung thực, Azzahabi cũng đồng quan điểm với ông, và 
hadith được Albani xác định là khá tốt (Sahih Al-Jamia: 2604)). 

32. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

ِمِ الِااَ�ُقلُ اج ُا«ا ِْ  ُ
ْ
اَمااِلَي ِْدىاجل

َ
ْهِ اَ�َياد

َ
َّ َْضُ اَصِفياُتاِمْ اأ ََجا ا،اإِ نِْدىاَةَزجءم

َناُةا
ْ
اجل
ا
اجْستََا َُتاإِال ُُما ْفيَاا،ا ا).٦٤٢٤نقما(أومةتاجلخانباا»جخا

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Bất cứ người bề tôi nào của 
ta, nếu y biết kiên nhận chịu đựng khi TA rút hồn người 
thân thiết nhất của y ở trên thế gian thì sẽ được ban 
thưởng Thiên Đàng.” (Albukhari: hadith số 6424). 
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33. Ông Abu Musa Al-Ash’ary  thuật lại, Thiên sứ 
của Allah  nói: 

ا اَماَتا« ََج اج ُااإِ اقَاَ  َي ِْد
ْ
اجل ُ
َ
ََ ِْدىاَوخ ا َ

َ
اَوخ َّ َْضتُْم ا الَِ َالئَِرِتِت اَفَيمْا. .اَ�يَُقللُلَ 

جِد ِا َِ افُ ََُ َمَة ا َّ َْضتُْم ا اَ�يَُقلُ  اَفَيمْا. اَ�يَُقللُلَ  اَ�يَُقللُلَ ا. ََ ِْدى ا اقَاَ  ََج اَما َ�يَُقلُ 
اَوجْسَتَْةعَا َدَك اَحِ ا. ااج ُاَ�يَُقلُ  َْ ِد

ْ
اجل اَ�يَْ  لُ  اوََس ا َناِة

ْ
اجل ُِ ا اِلَي ِْدىابَيْتاا ا»جْ�نُلج

اجلتمذبا ا(أومةت ا١٠٢١نقم اوصححت) اجلظ آ ااوسانت، األاملجند اك ا اس ا  جب 
ا).٧٩٥نقما(وسانتاجالاياألاصحي اجلامعا)ا٧٢٦نقما(

“Khi người cha (mẹ) của người bề tôi chết, Allah nói với 
các vị Thiên Thần của Ngài: “Các ngươi đã rút hồn cha 
(mẹ) của người bề tôi của TA”. Các vị Thiên thần đáp: 
Vâng. Ngài nói: “Các ngươi đã lấy đi trái ngọt của trái tim 
người bề của TA”. Các Thiên thần đáp: Vâng. Ngài nói: 
“Người bề tôi của TA đã nói gì?”. Các Thiên thần đáp: Y 
ca tụng và tán dương Ngài và nói rằng đó là sự quay về với 
Ngài. Allah phán: “Các ngươi hãy xây cho người bề tôi 
của TA một ngôi nhà trong Thiên Đàng và các ngươi hãy 
đặt tên cho nó là ngôi nhà Al-Hamd (sự ca tụng, tán 
dương)”.” (Tirmizhi: hadith số 1021 và ông cho rằng đây là 
hadith khá tốt, Ibnu Hibban xác định là chính xác và trung thực 
trong bộ Mawa-rid Azhzhma-n (726), Albani khẳng định đây là 
hadith khá tốt (Sahih Al-Jamia: 795)). 

34. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 
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َطاَلْ اَ�ْيلََها،ا «
َ
نَْ افَمَْةَها،اَوأ ّا ُةاَسَْاَها،اوََصاَمْ اَشْهَمَها،اوََس

َ
َ ْمأ
ْ
ََجاَصلاِ اجل إِ

اَشاَءْتاَدَولَا َناِة
ْ
بَْلجِجاجل

َ
اأ بى
َ
اأ أومةتاجب اس ا اوصححتاك ااألاملجنداا» ْ اِمْ 

ا).٦٦٠نقما(وصححتاجالاياألاصحي اجلامعا)ا١٢٩٦نقما(جلظ آ ا

“Nếu người phụ nữ thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt 
buộc của cô ta, nhịn chay trọn vẹn tháng của cô ta, giữ gìn 
thân thể của cô ta (khỏi Zina), và vâng lời chồng của cô ta 
thì cô ta sẽ vào Thiên Đàng từ bất kỳ cánh cửa nào của 
Thiên Đàng tùy thích.” (Ibnu Hibban ghi lại và xác định rằng 
hadith trung thực (Mawa-rid Azhzhama-n: 1296), và hadith được 
Albani xác thực trong Sahih Al-Jamia: 660). 

35. Ông Thawban  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
 nói: 

َناة «
ْ
ُغلُل اَوجخا ْ اَدَوَ اجل

ْ
ِكْباَوجل

ْ
أومةتاجلتمذبا » َمْ اَماَتاوَُهَلابَِمبءاِمْ اجل

وجلا�ما)ا١٩٨نقما(وجب اس ا األاصحيحتاا)٢٤١٢نقما(وجب اماستا)ا١٥٧٢نقما(
ا.وصححتاجالاياألاصحي اس اجلتمذب.اوجفقتاجيهصوصححتاو)ا٢/٢٦(

“Ai chết đi mà không dính líu với sự tự cao tự đại, chiếm 
đoạt tài sản bất chính, thiếu nợ thì sẽ được vào Thiên 
Đàng.” (Tirmizhi: hadith số 1572, Ibnu Ma-jah: hadith số 2412, 
Ibnu Hibban trong bộ Sahih của ông (198), Hakim (2/26) và ông 
cùng với Azhhabi đồng xác định là chính xác và trung thực, Albani 
đã xác thực trong Sunnan Tirmizhi).  

36. Ông Umar bin Alkhattab  thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói: 
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ا افَِِا« َة
ُفْمقَ
ْ
اَوجل اَونِ ااُ�ْم ََ اَلِة

ْ
ابِال اِمَ اَللَيُْرْم اوَُهَل َلجِسِد

ْ
اجل اَمَع يَْراَ  َا اجل  ا

ََ اَلَةا
ْ
َزِلاجل

ْ
يَل
ْ
َناِةافَل

ْ
ْ ُلَسَةاجل ُِ َنجَدا

َ
ْ�َيُداَمْ اأ

َ
اأ )ا٢١٦٥(أومةتاجلتمذباا»جِالثْنَْ�ِ

ا.هذجاسد ماسا اصحي اوم�ص:اوقا 

“Các người phải ở cùng với tập thể, coi chừng sự chia rẽ 
và tách biệt, bởi quả thật Shaytan sẽ ở cùng với người đơn 
lẻ, và y là kẻ thứ hai (cùng với Shaytan ở nơi cách xa 
Thiên Đàng). Người nào muốn an lành sống trong Thiên 
Đàng thì hãy luôn bám chặt lấy tập thể.” (Tirmizhi: hadith số 
2165, và ông nói: đây là hadith khá tốt, đường truyền trung thực 
và gharib (có các từ hơi khó hiểu cần phải dịch giải)). 

37. Ông Abdullah bin Amru bin Al-As  thuật lại, 
Thiên sứ của Allah  nói: 

اَمِنياتُتُا«ا رِِت
ْ
تَ�
ْ
افَل َناَة

ْ
ْ ا ُزَْسَزَ اَلِ اجلااِناَوَ�ْدُوَ اجل

َ
اأ َسصا

َ
ِمُ ااَمْ اأ ِْ ا ُ ابِا ِاوَُهَل

ْتِا
َ
َااإِل

ِْ ا ُ  ْ
َ
اأ ِىاُاِصا

ا
اجلااِ اجي

َ
ِتاإِد

ْ
�َ
ْ
اَول اجيِوِم َْلِل

ْ
نقما(أومةتامالماا»اَوجل
ا).١٨٤٤

“Ai muốn được bốc đi xa khỏi Hỏa Ngục và được thu nhận 
vào Thiên Đàng thì hãy chết trong trạng thái có đức tin 
nơi Allah và Ngày Sau, và y hãy cư xử với mọi người bằng 
những gì mà y thích mọi người cư xử với y.” (Muslim: 
hadith số 1844). 

38. Ông Ubadah bin Assa-mit  thuật lại rằng Nabi  
có nói: 
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َناةَا«ا
ْ
َ ْ الَُرُماجل َْ

َ
ْفُفِاُرْماأ

َ
َ نُلجاِداِست ااِمْ اأ َْ اا:ج

َ
ُْتُْماَوأ ََجاَسدا لجاإِ

ْوفُلجاجْصُدقُ
لجا اَوُبفا اَنُبْم َّ بْ

َ
اأ لج اوَُوضا افُُموَةُرْم اَوجْسَفُظلج اجْتتُِ نْتُْم ََج اإِ وج

دا
َ
اَوأ اوََلْدُ�ْم ََج إِ

ا  ِْد َُرْم
َ
اا»أ اأحد ا٥/٣٢٣(أومةت ا) ا(وجب اس ا األاصحيحت ا٢٧١نقم وجلا�ما)
ا).١٠١٨نقما(وصححتاوسانتاجالايا اصحي اجلامعا)ا٣٥٩ا–ا٤/٣٥٨(

“Các ngươi hãy bảo đảm với Ta sáu điều từ bản thân các 
ngươi thì Ta sẽ bảo đảm cho các ngươi Thiên Đàng: các 
ngươi hãy trung thực khi nói chuyện, hãy thực hiện lời 
hứa khi hứa hẹn, hãy uy tín khi được đặt niềm tin cậy, hãy 
giữ nhục dục của các ngươi, hãy hạ thấp cái nhìn của các 
ngươi xuống và hãy ngăn bàn tay của các người (làm điều 
xấu).” (Ahmad (5/323), Ibnu Hibban ghi trọng bộ Sahih của ông: 
hadith số 271, Hakim (4/358 – 359), Albani đã xác thực hadith này 
là trung thực và khá tốt (Sahih Al-Jamia: 1018)). 

39. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
 nói: 

ا ا« ا اَمِم�ضا اَعَد اج ِاَمْ  ُِ ا ُ
َ
ال ا وا

َ
اأ اَزجَن ْو

َ
اَكااأ ََ اَمْ  اَوَطاَج اِط َْ   ْ

َ
اأ اُمنَاٍد نَاَدجُ 

ا الا ِةاَمْ�ِ
َنا
ْ
َتاِمَ اجل

ْ
هذجاسد ماسا ا:اوقا )ا٢٠٠٨نقما(أومةتاجلتمذباا»َوَ� َلاأ

ا.ألاصحي اس اجلتمذبوم�ص،اوسانتاجالايا

“Ai viếng thăm người bệnh hoặc đến thăm hỏi một người 
anh em động đạo của y vì Allah thì một vị Thiên thần sẽ 
cầu nguyện cho y có cuộc sống tốt đẹp trên đời này và ở 
cõi Đời Sau và y sẽ là người đức hạnh và Thiên thần sẽ 
chúc mừng y về một chỗ ở nơi Thiên Đàng.” (Tirmizhi: 
hadith số 2008, và ông nói: đây là hadith khá tốt và gharib, và 
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hadith được Albani đánh giá là khá tốt trong bộ Sahih Sunnan 
Tirmizhi.). 

40. Ông Abu Huroiroh  thuật lại: 

اا-صَاج الليتاوسلم-اُساَِ انَُسلُ اج ِا
ْ
ْ
َ
ْ اأ َناَةاَ�َقاَ اََ

ْ
اَماا ُْدِوُ اجلااَ اجل ِ

َْ

ا ااَ�ْقَلىاج ِا« ُلُِ 
ْ
اجُ ا»وَُسْاُ  ا. اَ�َقاَ  اجلااَ اجلااَن ا ُْدِوُ  اَما ِ

َْ ْْ
َ
اأ  ْ ََ ا «اوَُساَِ 

ا َفْمُج
ْ
اَوجل َفُم

ْ
اا»جل اجلتمذب ا(أومةت ا٢٠٠٤نقم اوقا ) اوم�ص،ا: اسد ماسا  هذج

 .وسانتاجالاياألاصحي اس اجلتمذب

Có người đã hỏi Thiên sứ của Allah  điều gì đưa mọi 
người vào Thiên Đàng nhiều nhất, thì Người  nói: “Lòng 
Taqwa (ngay chính và kính sợ Allah) và phẩm chất đạo 
đức tốt”. Còn khi được hỏi điều gì khiến mọi người vào Hỏa 
Ngục nhiều nhất thì Người  nói: “Cái miệng và bộ phận 
sinh dục”. (Tirmizhi: hadith số 2004, và ông nói: đây là hadith 
khá tốt và gharib, và hadith được Albani đánh giá là khá tốt trong 
bộ Sahih Sunnan Tirmizhi.). 

 

 

 
 

 


