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Mi li ca ngi kính dâng lên Allah, cu xin bng an và phúc lành cho v lãnh 

t ca chúng ta, Thiên s ca Allah – Muhammad cùng dòng dõi ca Ngưi cng 

như các v bng hu ca Ngưi. 

Vic hc, truyn dy và c Qur’an mang li nhiu ân phúc: 
Ân phúc truyn dy Qur’an: Nabi Muhammad  có di hun: “Ngi tt nht 

trong các ngi là ngi ã hc Qur’an và truyn dy li cho ngi” (Albukhari). 

Ân phúc c Qur’an: Nabi Muhammad  có di hun: “Ai c mt ch t 

Kinh sách ca Allah (Qur’an) thì y s c ban cho mt ân phc, và mi ân 

phc c nhân lên mi ln. Ta không nói “” là mt ch mà “” là mt 
ch, “” mt ch và “” là mt ch” (Tirmizhi). 

Ân phúc hc thuc lòng và rèn luyn k nng c Qur’an: Nabi Muhammad 

 có di hun: “Ngi c Qur’an mt cách thuc lòng và lu loát s c  

cùng vi các v thiên thn vinh d, còn ngi c Qur’an mt cách khó khn vì 

kh nng kém dù ã c gng thì y s c ban cho hai ân phc”. Hai ân phưc, 

ó là ân phưc c Qur’an và ân phưc gp khó khn trong khi c xưng. 

(Albukhari, Muslim). 

“Vào Ngày Sau, ngi hc thuc lòng Qur’an s c bo: Hãy c và i lên! 

Hãy c mt cách nhp nhàng nh ngơi ã c nhp nhàng trên trn gian! Qu 
tht, nơi  ca ngơi (trên Thiên àng) s là tng cao tơng ng vi câu kinh 

cui cùng c ngơi c” (Hadith do Tirmizhi ghi li và ông nói ây là Hadith tt và xác thc). 

Hc gi AlKhata-bi nói: (Theo các li gii thích thì các phn ca Qur’an s 

tương ng vi tng cp nơi Thiên àng. Vào Ngày Sau, ngưi c Qur’an s ưc 

bo: Nào, hãy i lên các tng cp nơi Thiên àng tương ng vi mc  Qur’an 

mà ngươi ã c. Th là, ngưi nào c ht Qur’an thì s lên n tng cp cao nht, 

ngưi nào c ưc ti âu thì tng cp ca h nơi Thiên àng cao ti ó theo 

mc  c Qur’an ca h). 

Ân phúc cho ai dy Qur’an cho con cái ca mình: Nabi Muhammad  có di 

hun: “Ai c Qur’an, hc nó và làm theo ch o ca nó thì vào Ngày Phán xét 

cha m ca y s c cho i trên u chic vơng min t ánh sáng có hào 

quang chói sáng nh mt tri, và h s c cho mc loi y phc tuyt p cha 

tng có trên trn gian. Lúc y, h s hi: Vì iu gì mà chúng tôi c cho mc 

p th này thì c bo: Vì con ca hai ngi ã gi ly Qur’an” (Hakim). 

Qur’an cu xin ân xá cho ngi luôn ng hành vi nó vào Ngày Phán xét: 
Nabi Muhammad  có di hun: “Các ngơi hãy c Qur’an, bi qu tht vào 

Ngày Phc sinh, nó s cu xin ân xá cho nhng ngi luôn ng hành vi nó” 

(Muslim). 

“Nhn chay và Qur’an s cu xin ân xá cho ngi b tôi vào Ngày Phc sinh” 

(Ahmad và Hakim). 

Ân phúc cho nhng ai t tp  c và cùng nhau hc Qur’an: Nabi 

Muhammad  có di hun: “Bt k mt nhóm ngi nào t tp ti mt trong s 
các ngôi nhà ca Allah (Masjid)  c xng Qur’an cng nh cùng nhau hc 

hi nó u c Allah ban xung s bng an, h c bao ph bi tình yêu ca 

Ân Phúc c Kinh  Qur’an
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Ngài, các thiên thn s h gii bao quanh h, và Allah s nhc tên h vi nhng 

ai  nơi Ngài (tc các v i thiên thn cn k nơi Ngài)” (Abu Dawood). 

Phép l ngha khi c Qur’an: Hc gi Tafseer Ibnu Kathir có nói v mt s 

l ngha khi c Qur’an như sau: (ng chm vào cng như ng c Qur’an khi 

thân th chưa ưc ty ra sch s như chưa Wudu hoc tm Junub; dùng Siwak 

trưc khi c (tc v sinh rng ming); mc qun áo àng hoàng và chnh t; 

hưng mt v phia Qibah; dng c Qur’an khi ngáp; không làm gián on khi c 

Qur’an bng nhng cuc nói chuyn không cn thit; tp trung tâm trí; ngng c 

và cu xin khi c n li kinh ha hn iu tt và cu xin ưc cu ri khi c 

n li kinh nói cnh báo v s trng pht; không  quyn Qur’an dưi nn mà 

không có gì kê bên dưi cng như không t bt c vt gì lên Qur’an; không c 

Qur’an  ch búa cng như nhng nơi n ào). 

c Qur’an nh th nào? Khi ưc hi v cách c Qur’an ca Nabi 

Muhammad  thì ông Anas  nói: (Ngưi  thưng c dài, như khi Ngưi c 

“ ” thì ngưi kéo dài “”, kéo dài “”, và kéo dài “”) 

(Albukhari). 

Ân phc c Qur’an c nhân lên và nhân lên: Tt c nhng ai c 

Qur’an mt cách thành tâm vì Allah u ưc Ngài ban ân phưc, tuy nhiên, các ân 

phưc s ưc nhân lên thêm nu như h c vi trái tim bit cm nhn, u óc 

bit suy ngm và hiu nhng gì ã c; và mi mt ch s ưc nhân lên mưi ri 

nhân ln n by trm ln. 

Nên c Qur’an bao nhiêu trong mt ngày êm: Các Sahabah ca Nabi  

trưc kia thưng dành mt phn thi gian nht nh mi ngày cho vic c Qur’an. 

Không ai trong s h c ht quyn Qur’an trong thi gian nhiu hơn by ngày mà 

hu ht h u hoàn tt vic c trn quyn Qur’an ch trong ba ngày. 

Bi nhng l trên, quý anh em ng o thân hu cn phi c gng dành mt 

phn thi gian  c Qur’an. Quý anh em hãy tp cho mình mt thói quen c 

Qur’an mi ngày như là mt nhim v hng ngày không th b cho dù có bn rn 

như th nào i chng na, bi vì làm ít nhưng thưng xuyên s tt hơn làm nhiu 

mà ch thnh thong. Nabi Muhammad  nói: “Ai ng quên không c mt phn 

ca Qur’an thì hãy c nó vào khong thi gian gia Fajar và Zhuhur thì y s 
c ghi ân phc ging nh y c nó vào ban êm vy” (Muslim). 

Quý anh em ng o ng  mình tr thành nhng k b bê và sao lãng 

Qur’an dưi bt c hình thc nào như b c nó, hay không suy ngm li phán ca 

nó, hoc không thc hin theo ch o ca nó, hoc không tìm s bng an t nơi 

nó!!! 
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Chng (1) Al-Fatihah  
(Khai ) 

Nhân danh Allah, ng rt mc  
lng, ng rt mc Khoan dung. Chng 
này c gi là Al-Fatihah tc (Khai ) bi 
vì nó là chng m u cho Kinh Qur’an 
Thiêng liêng, nó cng c gi là Al-Mathani 
(By câu kinh nhc i nhc li) vì nó c c 
trong mi Rak-at ca l nguyn Salah ra, nó 
còn có nhiu tên gi khác na. 
Vic c Kinh Qur’an thng c m u 
vi li nhân danh Allah mc ích cu xin Ngài 
phù h và che ch. (Allah) là tên riêng ca 
Thng  - ng Ân phúc và Ti cao - có 
ngha là ng áng c th phng, không 
ai (vt) nào khác ngoài Ngài c cái quyn 
ó, ch có Ngài duy nht mi áng c  
cho con ngi và các vn vt th phng, và 
nó là i danh “có mt không hai” ca Ngài và 
ch dành riêng duy nht mình Ngài, không 
c dùng  gi ai khác ngoài Ngài.  
(Arrahman) – (ng rt mc  lng) là 
ng có lòng thng xót và bao dung cho tt 
c mi to vt ca Ngài trên th gian, 
(Arrahim)  - (ng rt mc Khoan dung) là 
ng ch rng lng tha th ti li cho ngi 
có c tin  i Sau. Hai tên gi này là hai i 
danh trong các i danh ca Allah khng nh 
thuc tính thng xót và khoan dung ca Ngài 
ging nh s ti cao và oai nghiêm ca Ngài. 
Mi li ca ngi và tán dng kính dâng 
lên Allah, ng Ch T ca muôn loài. 
ây là li ca ngi và tán dng Allah v tt c 
các thuc tính hoàn m và v i ca Ngài, v 
các ân hu có th nhìn thy và không nhìn thy 
c Ngài ban cho trên th gian cng nh  
i Sau, trong ó, hàm cha mt mnh lnh 
bo nhng ngi b tôi ca Ngài phi tán 
dng và ca ngi Ngài. Ngài là ng duy nht 
áng c ca ngi và tán dng nh  th bi 
vì Ngài là ng to hóa v tr, con ngi và 
mi vn vt, là ng iu hành và chi phi 
mi vn vt, là ng nuôi dng và trông coi 
mi to vt ca Ngài vi các ân hu ca Ngài, 
và là ng ã hng dn nhng b tôi ca 
Ngài n vi c tin và hành ng thin tt. 
ng rt mc  lng, ng rt mc 
Khoan dung. 
(ng rt mc  lng) vi tt c mi to 
vt ca Ngài trên th gian,  
(ng rt mc Khoan dung) ch vi nhng 
ai có c tin  i Sau. Và ây là hai i danh 
trong các di danh ca Allah. 

V Vua ca Ngày Phán xét. Ngài là v 
Vua xét x duy nht vào Ngày Phán xét, và ó 
là Ngày thng pht công minh cho các hành 
ng và vic làm ca con ngi. Và ngi 
Muslim c câu kinh này trong mi Rak-at ca 
l nguyn Salah hng ngày nhm nhc y luôn 
ngh n Ngày sau và khuyn khích, thúc gic 
y làm nhiu vic thin tt  chun b hành 
trang cho Ngày ó, ng thi giúp y bit s 
mà tránh xa nhng iu nghch o và ti li. 
Ch vi Ngài chúng con th phng và 
ch vi Ngài chúng con cu xin s che ch và 
phù h. Qu tht, chúng con ch th phng 
riêng mt mình Ngài và ch cu xin mt mình 
Ngài phù h và che ch trong tt c mi v 
vic ca chúng con, bi tt c mi s vic u 
nm trong tay Ngài, không có mt ai (vt gì) 
khác ngoài Ngài có th nm gi và chi phi bt 
c iu gì dù iu ó ch nh nh ht bi li ti.  
Ni dung câu kinh này là mt bng chng ch 
rõ rng ngi b tôi không c phép thc 
hin bt k mt hình thc th phng nào 
hng v ai (vt gì) khác ngoài Ngài, nh Du-
a (cu nguyn), van vái xin phúc lành, git t 
súc vt, Tawaf (mt nghi thc ca Hajj: i 
vòng quanh ngôi n Ka’bah), ... u ch 
hng v Allah mt mình duy nht. iu này 
s là liu thuc iu tr trái tim khi Shirk và 
nhng tâm bnh khác nh Riya’ (s phô 
trng, không thành tâm), t cao và ngo mn. 
Xin Ngài hãy hng dn chúng con con 
ng ngay chính. Tc xin Ngài hãy soi 
sáng và ch dn chúng con i trên con ng 
ngay chính, xin Ngài hãy vng bc chúng con 
trên con ng ó cho n khi chúng con quay 
v trình din Ngài. Con ng ngay chính  
ây có ngha là Islam, mt con ng minh 
bch và úng n dn n s hài lòng ca Allah 
và Thiên àng ca Ngài. ây chính là con 
ng mà v Nabi, v Rasul cui cùng trong các 
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v Nabi và các Rasul - Muhammad  - ã 
hng dn. Và qu tht, không có con ng 
nào khác có th mang li hnh phúc cho ngi 
b tôi ngoi tr con ng ngay chính ó. 
Con ng ca nhng ngi mà Ngài 
ã ban hng phúc cho h ch không phi 
con ng ca nhng ngi mà Ngài ã gin 
d vi h, và cng không phi con ng 
ca nhng ngi lm lc và sai lch. Con 
ng ca nhng ngi mà Ngài ã ban hng 
phúc cho h tc con ng ca các v Nabi, 
các v Siddiq (c tin trung thc và mãnh lit), 
nhng ngi Shaheed (nhng ngi hy sinh vì 
con ng chính ngha ca Allah), nhng 
ngi ngoan o. Bi nhng ngi này là 
nhng ngi c ch o và soi sáng trên con 
ng ngay chính. 
Và xin Ngài ng bin chúng con thành nhng 
ngi i tìm con ng mà Ngài ghét b và 
gin d. H là nhng ngi bit s tht nhng 
li không làm theo, ó là nhng ngi Do thái 
và nhng ai i trên con ng ca h. 
Và nhng ngi lm lc và sai lch là nhng 
ngi ã i lc khi s hng dn, h là nhng 
ngi Thiên Chúa giáo và nhng ai theo h. 
Và trong câu kinh này, là mt li nguyn cu 
xin Allah cha tr tâm ca ngi Muslim tránh 
khi nhng cn bnh phn nghch, ngu dt, 
lm lc, ng thi cng là mt li minh chng 
rng hng phúc và ân hu v i nht chính là 
hng phúc và ân hu ca Islam. 
Nh vy, ngi nào hiu bit chân lý và i 
theo nó s là ngi ang i trên con ng 
ngay chính. Và không còn nghi ng gì na khi 
nói rng các v Sahabah (bng hu) ca Nabi 
 là nhng ngi ngay chính nht sau các v 
Nabi. Do ó, câu kinh này cng là bng chng 
khng nh ân phúc ca h cng nh v trí cao 
p ca h c Allah hài lòng. 
Và mt iu Sunnah  ây là ngi Muslim 
nên nói trong l nguyn Salah mi khi c 
xong bài Al-Fatihah: (Amin), có ngha là: Ly 
Thng ! Xin Ngài hãy chp nhn li 
nguyn cu ca chúng con. Nhng ây không 
phi là câu kinh ca chng Al-Fatihah, iu 
này c thng nht quan im ca tt c gii 
hc gi Islam, cho nên nó không c vit 
trong quyn Kinh Qur’an. 

Chng (58) Al-Mujadalah 
(Ngi Ph N Khiu Ni) 

Qu tht, Allah ã nghe thy li khiu 
ni ca ngi ph n vi ngi v chng 
ca nàng ta, và nàng ta ã khiu ni vi 

Allah và Allah ã nghe thy cuc i thoi 
ca hai ngi. Qu tht, Allah là ng hng 
nghe và hng thy. Qu tht, Allah ã nghe 
thy li ca Khawlah con gái ca Tha’labah ã 
khiu ni chng ca bà, ông Aws bin Assamit 
v vic ông ta ã có hành v Zhihar vi bà, ó 
là ông ta ã nói vi bà: “Cô i vi tôi ging 
nh cái lng ca m tôi vy”, ý nói không th 
“n nm” na. Bà ã cu nguyn than th vi 
Allah xin Ngài gii quyt chuyn không lành 
ca bà. Và qu tht Allah hng nghe thy li 
ca hai ngi h bi l Allah là ng hng 
nghe ht mi li nói và nhìn thy mi s vic, 
không có iu gì có th giu gim c Ngài. 
 Nhng ai trong các ngi thôi v ca 
h theo li Zhihar thì hãy bit rng v ca 
h không phi là m ca h, bi qu tht, 
m ca h là ngi ã sinh  ra h. Và qu 
tht, h ã tht lên li l xu xa và i bi, 
và qu tht Allah là ng Hng tha th và 
 lng. Nhng ai trong s các ngi thôi 
v ca mình bng li Zhihar vi v ca mình, 
có ngha là ngi àn ông nói vi v ca y: 
“Cô i vi tôi ging nh cái lng ca m tôi” 
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ng ý tôi không th n nm vi cô. Vic làm 
này ã nghch li Allah và trái vi giáo lut, 
bi  v ca h s tht không phi là m ca h 
mà là nhng ngi bn i ca h, nhng 
ngi không sinh  ra h thì làm sao là m 
ca h c. Qu tht, nhng ngi ã Zhihar 
v ca h là nhng ngi ã nói li xàm by 
và di trá. Nhng Allah hng tha th cho 
nhng ai sai phm nhng bit quay u thành 
tâm sám hi. 
Và nhng ai thôi v ca h theo li 
Zhihar ri sau ó mun rút li nhng gì h 
ã nói thì h phi gii phóng ngi n nô l 
trc khi hai ngi mun tr li n nm 
vi nhau. ây là mt hình pht dành cho 
vic làm ó. Nhng ai t nghiêm cm bn 
thân mình n nm vi v ca h bng cách 
Zhihar vi v ca h ri sau ó mun rút li 
li nói  c n nm vi v bình thng tr 
li thì ngi chng – ngi ã Zhihar – phi 
chu mt mc pht cho vic h ã t cm bn 
thân n gn v ca h, ó là h phi chuc 
mt ngi nô l nam hay n trc khi h n 
nm tr li vi v ca h. ó là lut ca Allah 
i vi nhng ai ã buông li Zhihar vi v 
ca h. Này hi nhng ngi có c tin, Allah 
ra lnh nh vy vì không mun mt ai phm 
phi hành vi Zhihar vi nhng li xàm by và 
di trá nh th, và  Ngài xí xóa và tha th 
cho h mt khi h ã l phm phi. Qu tht, 
không có bt c iu gì hay mt hành ng 
nào có th giu gim c Allah. 
 Nhng nu ai không tìm thy thì hãy 
nhn chay sut hai tháng lin trc khi tr 
li n nm vi nhau. Nhng nu ai không 
th thì hãy b thí thc n cho sáu mi 
ngi nghèo. Nh th là  chng t các 
ngi có c tin ni Allah và Thiên s ca 
Ngài. Và ó là gii lut ca Allah, và nhng 
k làm trái lut s b trng pht bng mt 
hình pht tht au n. Nhng i vi ai 
không tìm thy ngi nô l  chuc tr t do 
cho h thì bt buc y phi nhn chay sut hai 
tháng lin trc khi quay li n nm vi v 
ca y, còn nu nhy không có kh nng nhn 
chay trong sut hai tháng lin nh vy (vi ly 
do chính áng hp giáo lut nh bnh, già 
yu,...) thì y phi b thí thc n cho sáu mi 
ngi nghèo, mi ngi mt ba n no. ó là 
nhng gì TA mun nói rõ cho các ngi bit 
v iu lut cho hành vi Zhihar, mc ích  
các ngi tin tng Allah và Thiên s ca 
Ngài mà chp hành úng theo giáo lut c 
Ngài quy nh, t b nhng sai phm mà các 

ngi l lm. Và nhng iu lut c nói là 
mnh lnh và gii hn ca Allah, cho nên các 
ngi không c phép vt quá gii lut ca 
Ngài. Và nhng k làm trái lut s b trng 
pht mt cách au n. 
Qu tht, nhng ai chng i Allah và 
S gi ca Ngài thì chúng s b h nhc 
ging nh nhng ngi thi trc các 
ngi ã b h nhc. Và qu tht, TA ã 
ban các Li mc khi xung rt rõ ràng và 
nhng ai cãi lnh s b trng pht mt cách 
nhc nhã. Qu tht, nhng ai tìm cách cn 
tr Allah và Thiên s ca Ngài nhm mun 
trái nghch mnh lnh ca Ngài thì h s b h 
nhc ging nh nhng ngi thi trc h t 
nhng cng ng trc ây ã b h nhc do 
ã chng li mnh lnh ca Allah và thiên s 
ca Ngài. Và qu tht, TA ã ban xung các 
li mc khi rõ ràng  minh chng rng 
nhng iu qui nh và gii lut ca Allah u 
là chân lý. Do ó, k chng i và nghch li 
vi nhng Li mc khi c TA ban xung 
thì s b trng pht nhc nhã trong Ha ngc. 
Vào Ngày mà Allah phc sinh tt c 
bn chúng  Ngài cho chúng bit nhng 
iu mà chúng ã làm. Allah ã cho ghi 
chép tt c nhng chúng ã quên. Và Allah 
làm chng cho tt c mi th. Này hi v 
Thiên s, hãy nh rng vào Ngày Phc sinh, 
Allah s làm sng li tt c nhng ngi ã 
cht, t thu ban u cho n thi khc cui 
cùng ca th gian, ti mt ni duy nht. Ti 
ây, Ngài s cho h bit tt c nhng iu tt 
xu mà h ã làm trc kia trên th gian. Bi 
l, Allah ã cho ghi chép tt c mi hành vi 
ca con ngi trong bn vn lu tr không xót 
bt c iu gì, nhng có l con ngi s quên 
mt nhng gì h ã làm, và Allah s làm 
chng cho mi th, không có iu gì có th 
che giu c Ngài. 
Há Ngi (Muhammad) không nhìn 
thy rng Allah bit ht mi vn vt trong 
các tng tri và mi vn vt di t hay 
sao! Không mt cuc i thoi thm kín nào 
gia ba ngi mà không có Allah là ngi 
th t, và nu cuc mt ngh ó gm nm 
ngi thì Ngài s là ngi th sáu, và cho 
dù s lng là bao nhiêu ngi i chng 
na, ít hay nhiu, thì Ngài s là ngi cùng 
vi h  bt k ni nào h có mt. Ri sau 
ó, vào Ngày Phc sinh, Ngài s cho h bit 
ht toàn b nhng iu mà h ã làm. Bi 
qu tht, Allah là ng bit ht tt c mi 
iu.. Chng l Ngi (Muhammad) không 
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nhìn thy rng Allah, ng Ti Cao am tng 
ht mi iu trong các tng tri và i t ? 
Qu tht, không mt cuc nói chuyn thm kín 
nào t ba ngi v mt iu bí mt nào ó mà 
Ngài không là ngi th t bit rõ tng tn 
v cuc nói chuyn ó, và nu cuc nói chuyn 
gm nm ngi thì Ngài s là ngi th sáu và 
cho dù s lng ngi nhiu hay ít trong cuc 
mt ngh thì Ngài luôn  cùng vi h  bt c 
ni nào. Không mt iu gì có th giu gim 
c Ngài. Ri sau ó, Ngài s cho h bit tt 
c mi hành ng và vic làm tt xu mà h ã 
làm trên th gian, và Ngài s phán xét, thng 
pht cho các vic làm và hành ng  ó mt 
cách công minh. Qu tht, Allah là ng hiu 
bit và am tng mi vt và mi s vic. 
Há Ngi không thy rng nhng k 
ã b cm không c mt ngh ri sau ó 
chúng li tái phm iu mà chúng b cm? 
Và chúng ã mt ngh vi nhau bàn tính 
chuyn ti li và gây hn thù và làm trái 
lnh ca Thiên S. khi chúng n gp 
Ngi thì chúng không chào Ngi bng li 
chào mà Allah dùng  chào Ngi, và 
chúng thng bo nhau: “Ti sao Allah 

không pht bn ta v iu mà bn ta nói?”.  
S trng pht ni Ha ngc dành cho 
chúng  ngày sau cng ã  cho chúng ri. 
Bi ó là mt ch ti t nht..Này Thiên s 
Muhammad, chng l Ngi không thy rng 
nhng ngi Do thái ã b nghiêm cm mt 
ngh vi nhau v nhng ng vc cho nhng 
ngi có c tin ri chúng li tái phm, chúng 
ã mt ngh vi nhau v nhng iu ti li, 
nhng iu gây thù hn và tìm cách làm trái 
lnh ca Thiên s? Ri khi chúng, nhng 
ngi Do thái ó, n vi Ngi th li c tình 
chào Ngi bng li chào không phi là li 
chào mà Allah ã dùng  chào Ngi, thay vì 
chúng nên chào Ngi vi li: ( )– 
(Assalamualayka: Chào an lành!) thì chúng li 
nói: ()– (Assamualayka: Ngi s b 
tiêu dit!), chúng còn bo nhau rng: “Nu 
Muhammad ích thc là Thiên s vy sao 
Allah không trng pht chúng ta v nhng gì 
mà chúng ta ã nói cho hn”. TA (Allah) 
không cn trng pht chúng vì s trng pht 
ni Ha ngc ã quá  cho chúng, ri chúng 
s bit c mùi v trong Ha ngc, nó ti t 
nh th nào. 
Hi nhng ai có c tin! Khi mt ngh 
vi nhau, các ngi ch nên mt ngh bàn 
tính chuyn ti li, gây oán thù và làm iu 
bt tuân Thiên S mà hãy bàn chuyn o 
c và chuyn kính s Allah. Các ngi hãy 
kính s Allah, ng s a các ngi v 
trình din trc Ngài. Này hi nhng ngi 
tin tng Allah, tin tng Thiên s ca Ngài và 
luôn chp hành theo giáo lut ca Ngài! Khi 
nào các ngi có nói chuyn thm kín vi nhau 
thì các ngi ng nói chuyn bàn tính chuyn 
ti li, gây hn thù và oán ghét ln nhau hoc 
bàn tính chuyn làm trái lnh ca Thiên s, mà 
các ngi hãy nên nói chuyn v s ngoan o, 
chuyn tt lành, hay khuyên bo nhau chp 
hành theo mnh lnh ca Allah và tránh xa 
nhng iu Ngài nghiêm cm, bi l, tt c các 
ngi s c Ngài cho triu tp trình din 
trc Ngài  Ngài xét x mi hành ng, mi 
li nói ca các ngi và Ngài s thng pht 
mt cách công bng và nghiêm khc. 
Qu tht, vic mt ngh là mt s xúi 
by ca Shaytan mc ích  gây ri cho 
nhng ngi có c tin, nhng tht ra nó 
chng hãm hi c h tí nào tr phi Allah 
cho phép. Do ó, ngi có c tin hãy tin cy 
mà phó thác cho Allah.. Qu tht, vic nói 
chuyn thm kín vi nhau  bàn tính chuyn 
ti li, gây hn thù cho nhau là mt vic làm 
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do Shaytan xúi by. Shaytan, nó mun làm cho 
nhng ngi có c tin bun phin, tuy nhiên, 
iu ó không làm hi h c tr phi Allah 
cho phép. Nh vy, ngi có c tin nên tin 
ni Allah mà phó thác mi s vic cho Ngài. 
Hi nhng ngi có c tin! Khi các 
ngi c yêu cu ni rng ch ngi cho 
ngi khác trong bui ta àm thì các ngi 
hãy ni ra, Allah s ni rng cho các ngi. 
Và khi các ngi c yêu cu ng dy thì 
hãy ng dy, Allah nâng nhng ngi có 
c tin và nhng ngi hiu bit lên mt a 
v và bc cp nht nh. Và Allah rt mc 
am tng v nhng iu mà các ngi làm.. 
Này hi nhng ngi tin tng Allah, tin 
tng Thiên s ca Ngài và luôn chp hành 
theo giáo lut ca Ngài! Khi nào các ngi 
c ai ó yêu cu các ngi hãy ni rng ch 
trong bui ta àm hay trong bui ngi lng 
nghe thuyt ging hoc trong bui hp mt nào 
ó thì các ngi hãy ni ra, ri Allah s ni 
rng cho các ngi trên th gian và  i Sau; 
và khi nào các ngi c yêu cu ng dy 
bi mt iu gì ó mà nó mang li iu tt p 
cho các ngi thì các ngi hãy ng dy. 

Allah nâng nhng ngi có c tin, nhng 
ngi hiu bit và ngoan o lên mt bc cp 
vi nhiu ân phc và s hài lòng ca Ngài. 
Và Allah là ng bit rõ tng tn mi hành 
ng ca các ngi, không mt iu gì có th 
giu gim c Ngài, và Ngài s thng pht 
mi hành ng ca các ngi. 
Trong câu kinh này, Allah mun nâng cao v 
tr và cp bc ca các v ‘Ulama tc nhng hc 
gi am hiu kin thc Islam. 
Hi nhng ai có nim tin! Khi các 
ngi n gp Thiên S  tham kho ý kin 
v chuyn riêng t, hãy óng Sadaqah trc 
khi các ngi tham kho ý kin. iu ó là 
iu tt cho các ngi và nó s ty sch bn 
thân các ngi. Nhng nu các ngi không 
tìm c phng tin  óng Sadaqah thì 
qu tht, Allah là ng hng tha th và 
khoan dung.. Này hi nhng ngi tin tng 
Allah, tin tng Thiên s ca Ngài và luôn 
chp hành theo giáo lut ca Ngài! Khi nào 
các ngi mun nói chuyn riêng vi Thiên s 
ca Allah – Muhammad  – mt cách thm 
kín gia các ngi vi y thì trc khi nói 
chuyn các ngi hãy b thí cho nhng ngi 
nghèo và khó khn. iu ó s tt cho các 
ngi vì các ngi s c ban phc, ng 
thi nó s ty sch bn thân các ngi khi ti 
li. Tuy nhiên, nu các ngi không có kh 
nng  b thì cng không sao, Allah s không 
bt ti các ngi bi Ngài là ng luôn bao 
dung cho nhng by tôi tin tng. 
(Phi chng các ngi s mt tin vào 
vic óng Sadaqah trc khi n tham kho 
vic riêng hay sao? Nhng nu các ngi 
không làm c, Allah ã tha ti và xí xóa 
cho các ngi nhng ít ra các ngi phi 
dâng l nguyn Salah và óng Zakah mt 
cách chu áo. Hãy vâng lnh Allah và Thiên 
S ca Ngài bi Allah rt am tng v tt c 
nhng gì các ngi ã làm.). Phi chng các 
ngi s b nghèo khi phi em tin b thí cho 
ngi nghèo trc khi các ngi mun tham 
kho riêng vi Thiên s ca Allah ? Nhng 
nu các không làm theo mnh lnh ca Allah 
tc không b thí thì Allah vn tha th và b qua 
cho các ngi. Nhng dù th nào, các ngi 
phi dâng l chu áo và óng y  Zakah 
(thu an sinh cho ngi nghèo), phi tuân lnh 
Allah và Thiên s ca Ngài. Và Allah am tng 
tt c mi hành ng và vic làm ca các ngi, 
và Ngài s thng pht công minh. 
Há Ngi không thy nhng k ã quay 
li kt bn vi ám ngi mà Allah ã gin 
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d vi h sao? Chúng không phi thành 
phn ca các ngi cng không thuc thành 
phn ca h (Do thái). Và chúng ã th tht 
trên iu gi di trong lúc chúng bit rõ.. 
Chng l Ngi – Muhammad  - không nhìn 
thy nhng k ngy to c tin Muna-fiq ã kt 
bn vi nhng ngi Do thái hay sao? Nhng 
k ngy to c tin thc cht không phi là 
nhng ngi Muslim, cng chng phi là ng 
bn ca nhng ngi Do thái. Chúng th tht 
trc mt Ngi rng chúng là nhng ngi 
Muslim và Ngi là v Thiên s ca Allah 
trong khi chúng bit rõ rng chúng thc s là 
nhng k di trá v iu mà chúng ã th tht. 
Allah ã chun b cho chúng mt s 
trng pht nghiêm khc. Qu tht chúng là 
nhng k tht ti t bi nhng gì mà chúng 
ã làm.. Allah ã chun b cho nhng k 
ngy to c tin - Muna-fiq -  mt s trng 
pht vô cùng au n bi chúng ã hành ng 
xu xa qua s ngy to c tin và th tht gi 
di ca chúng. 
Chúng ã dùng li th  làm bình 
phong nên chúng ã gây tr ngi trên con 
ng chính o ca Allah. Vì th, chúng s 
phi chu mt hình pht nhc nhã.. Nhng 
k ngy to c tin ã dùng s th tht  làm 
bình phong che chn khi b git do s vô c 
tin ca chúng, chúng làm th  khi b nhng 
ngi Muslim git cht chúng cng nh khi 
ly tài sn ca chúng. Vì l ó, chúng ã cn 
tr bn thân chúng và nhng ngi khác trên 
con ng chính ngha ca Allah, ó là con 
ng Islam. Cho nên, chúng s phi b trng 
pht trong Ha ngc au n và nhc nhã bi 
hành ng xu xa và ti t ca chúng. 
Ca ci và con cái ca chúng s không 
bao gi giúp c chúng mt iu gì  ni 
Allah. Chúng s là nhng ngi bn ca 
La, ni mà chúng s  trong ó vnh 
vin.. Tin bc và con cái ca nhng k ngy 
to c tin s không th giúp ích c gì cho 
chúng. Chc chn chúng s làm bn vi la 
ca Ha ngc, chúng s  trong ó i i 
không có ngày tr ra. 
Vào Ngày mà Allah phc sinh tt c 
bn chúng, chúng s th tht vi Ngài ging 
nh chúng ã th tht vi các ngi, và 
chúng tng chúng có th  vào mt cái gì 
ó. Chúng qu tht là nhng tên nói di 
quá mc.. Vào Ngày Phc sinh, Allah s làm 
sng li toàn b nhng k ngy to c tin, 
chúng s tr dy t các ngôi m ca chúng, 
chúng th tht vi Ngài rng chúng trc kia 

trên th gian ích thc là nhng ngi có c 
tin, chúng th tht vi Ngài ging nh chúng 
ã tng th tht vi các ngi (nhng ngi 
có c tin) trên th gian. Chúng c tng iu 
ó s giúp chúng chy ti trc Allah ging 
nh chúng ã dùng nó che mt nhng ngi 
Muslim trên th gian. Qu tht, chúng ã nói 
di quá mc, chúng mun la c Allah, ng 
mà không th nào la c. 
Shaytan ã ch ng c chúng và ã 
làm cho chúng quên mt vic tng nh 
Allah. Chúng là nhng ngi thuc bè ng 
ca Shaytan. Qu tht, bè ng ca 
Shaytan nht nh s là nhng ngi thua 
thit.. Chúng ã b Shaytan ch ng và iu 
khin nên chúng ã b ht mi mnh lnh ca 
Allah và không phc tùng Ngài na. Chúng là 
ng ng ca Shaytan và nhng ai theo 
chúng nó. Và ng ng ca Shaytan chc 
chn s b thua thit trên cõi i này và cõi 
i Sau. 
(Qu tht, nhng ai chng i Allah và 
S gi ca Ngài là nhng k b h nhc.). 
Qu tht, nhng ai nghch li mnh lnh ca 
Allah và Thiên s ca Ngài, h s là nhng 
ngi b h nhc mt cách thp hèn trên cõi 
i này và i Sau. 
Allah ã nh ot rng: “TA và S gi 
ca TA nht nh s thng”. Qu tht Allah 
là ng Quyn Lc và Toàn Nng.. Allah 
ã nh và ghi trong vn bn lu tr trên cao 
ni Ngài rng nhng ai ng h Ngài, ng h 
Kinh sách ca Ngài và ng h v Thiên s ca 
Ngài cùng vi nhng by tôi tin tng ca 
Ngài thì s c chin thng. Qu tht, Allah 
là ng y quyn lc và toàn nng, không 
mt th gì có th vt qua sc mnh và quyn 
nng ca Ngài. 
Ngi s không tìm thy mt ám 
ngi nào ã có c tin ni Allah và Ngày 
Sau li kt thân vi nhng ai là ngi chng 
i Allah và S gi ca Ngài du rng ó là 
cha m, con cái, anh em, hay bà con rut 
tht ca h i chng na. Nhng ngi ó 
ã c Allah khc ghi c tin Iman trong 
tim ca h và Ngài ã ng h h bng tinh 
thn ca Ngài. Và Ngài s thu nhn h vào 
nhng ngôi vn Thiên àng bên di có 
các dòng sông chy  h  trong ó i 
i. Allah ã hài lòng vi h và h s hài 
lòng vi Ngài. H chính là nhng ngi 
thuc phe Allah, và tht s ch có ng phái 
ca Allah mi thng li v vang.. Này hi 
Thiên s Muhammad! Ngi s không thy 
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mt nhóm ngi nào tin tng Allah, tin tng 
vào Ngày Sau, và luôn chp hành úng theo 
giáo lut ca Allah qui nh cho h li thích 
kt thân vi nhng ai chng i và nghch li 
Allah, trái lnh Thiên s ca Ngài và luôn làm 
trái lnh ca Ngài và Thiên s ca Ngài, dù ó 
có là cha m, con cái, anh em và ngi thân 
thuc ca h i chng na. Nhng ngi ó là 
nhng ngi luôn kt thân vì Allah và s thù 
hn vì Ngài, trong tim h luôn c Allah làm 
cho c tin vng chc, Ngài s ng h và giúp 
h giành chin thng ánh bi k thù ca h 
trên th gian, ri vào Ngày Sau h s c 
Ngài thu nhn vào Thiên àng ca Ngài vi 
nhng ngôi vn xanh ti bên i có các 
dòng sông chy, h s c sng trong ó i 
i vi nim hnh phúc vô tn. Allah s hài 
lòng v h và s không gin d vi h, và h 
cng hài lòng và toi nguyn v nhng gì mà 
Thng  ca h ban cho h t nhng ân hu 
và phúc lc tht v i ni Thiên àng. H 
ích thc là nhng ngi thuc bè phái ca 
Allah và s c thng li và thành công trên 
cõi i này và  i Sau. 

Chng (59) Al-Hashr 
(Cuc Tp Hp Lc Lng) 

Mi vn vt trong các tng tri và mi 
vn vt di t u luôn ht mc tán dng 
cng nh ca tng Allah bi Ngài là ng 
Toàn nng, ng Chí Minh.. Allah là ng 
mà mi vn vt trong các tng tri và trái t 
u phi ca tng và tán dng. Ngài là ng 
Toàn nng không có th gì có th vt qua 
quyn nng ca Ngài, Ngài là ng Sáng sut 
vi ngun kin thc vô tn trong vic nh 
ot, iu hành và ban lnh. Ngài luôn t các 
vn  và mi s vic vào úng ch ca nó. 
Ngài ã trc xut nhng k phn 
nghch trong nhóm ngi dân Kinh sách ra 
khi nhà ca ca chúng nhân cuc tp hp 
lc lng ln u. Các ngi không ngh 
rng chúng s b i và chính chúng cng 
ngh rng thành ly kiên c ca chúng có 
th bo v chúng tránh khi Allah. Nhng 
Allah ã gây ra cho chúng mà chúng không 
h ng ti.  Ngài ã ném vào lòng ca chúng 
s kinh hãi khin chúng t p phá nhà ca 
vi bàn tay ca chúng và vi bàn tay ca 
nhng ngi tin tng. Bi th, hãy tip 
thu bài hc cnh cáo ó, hi nhng ngi 
có ôi mt bit nhìn!. Ngài (Allah) là ng 
ã trc xut nhng k ã ph nhn s mng 
Nabi ca Muhammad  trong s nhng ngi 
dân Kinh sách ra khi ch  ca chúng. Chúng 
là nhng ngi Do thái thuc b tc Annadhir, 
chúng là nhng c dân láng ging vi nhng 
ngi Muslim xung quanh Madinah. ó là 
cuc trc xut u tiên dành cho chúng ra khi 
bán o  Rp  n vi vùng t Sham (nay 
c chia thành ba quc gia: Jordan, Syria và 
Palestine). Các ngi (nhng ngi Muslim) 
không ngh rng chúng s ri b ch  ca 
chúng mt cách nhc nhã và hèn h nh th 
bi s kiên c và sc mnh ca chúng, và 
chúng cng ngh rng thành ly ca chúng tht 
kiên c không mt ai có kh nng ánh v nó. 
Tuy nhiên, Allah ã n vi chúng mà chúng 
không h ng ti c, Ngài ã ném vào lòng 
ca chúng ni s hãi khin chúng phi b i, 
chúng ã t p phá nhà ca ca chúng cùng 
vi nhng ngi tin tng. Và ó là bài hc 
dành cho nhng ngi có cái nhìn và nhn 
thc úng mc v nhng gì xy ra cho chúng. 
Và nu Allah không quyt nh trc xut 
chúng thì chc chn Ngài s trng pht chúng 
 trn gian này, ng thi chúng cng s phi 
chu s trng pht ni Ha Ngc.. Nu nh 
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Allah không trc xut chúng ra khi ch  ca 
chúng thì chc chn Ngài s trng pht chúng 
trên th gian qua s git chóc và tàn phá, và 
Ngày Sau chúng cng s phi chu s trng 
pht ln na trong Ha ngc. 
Nh th bi vì chúng ã chng i vi 
Allah và S gi ca Ngài, và ai chng i Allah 
thì nên bit rng Allah rt nghiêm khc trong 
vic trng pht.. ó là kt qu cho chúng, 
nhng ngi Do thái, trên th gian này, ri 
Ngày sau mt s trng pht khác ang ch i 
chúng, bi chúng ã chng i và phn nghch 
Allah và Thiên s ca Ngài. Và qu tht, Allah 
là ng rt nghiêm khc trong vic trng pht. 
Bt c cây cha là nào mà các ngi n 
ngã hoc cây nào mà các ngi cha li  
cho nó ng thng trên r ca nó thì tt c 
u do Allah cho phép, và  cho Ngài h 
nhc nhng k dy lon, bt tuân Allah.  . 
Hi nhng ngi có c tin, nhng cây cha là 
mà các ngi cht ngã xung hoc cây nào các 
ngi cha li, tt c nhng vic làm ó u 
do ý ch ca Allah. Ngài cho phép các ngi 
làm th vì Ngài mun h nhc nhng k ã ri 
xa s tuân phc Ngài cng nh luôn làm trái 
nghch mnh lnh ca Ngài. 
Và chin li phm nào mà Allah tch 
thu t chúng  ban cho S gi ca Ngài thì 
các ngi không cn ci nga hay lc à 
n  chinh phc. Ngc li, chính Allah 
ban thm quyn kim soát cho các S gi 
ca Ngài i vi ngi nào Ngài mun bi 
vì Allah toàn nng trên mi th.. Và nhng 
gì t chin li phm mà Allah ã ban cho v 
Thiên s ca Ngài t ngun tài sn và ca ci 
ca nhng ngi Do thái thuc b tc Annadhir 
thì các ngi (nhng ngi có c tin) không 
cn phi tn công sc ci nga hay lc à  
giành ly nó. Allah s ban quyn kim soát và 
ch ng cho v Thiên s ca Ngài  i vi 
ngi nào Ngài mun trong s k thù ca Ngài, 
ri chúng s giao np tài sn ca chúng cho các 
ngi mà không cn n cuc chin nào c. Và 
chin li phm này là ngun tài sn ly t 
nhng k ngoi o mt cách chân chính mà 
không cn n cuc chin. Bi qu tht, Allah 
là ng Toàn nng trên mi th, không mt 
iu gì có th vt qua quyn nng ca Ngài. 
Chin li phm nào mà Allah tch thu  
ban cho S gi ca Ngài t c dân ca nhng 
th trn là ca Allah và S gi ca Ngài, ca 
bà con rut tht, tr m côi, ngi thiu thn 
và ca ngi l ng nhm mc ích  cho 
nó không nm trong vòng luân lu ca ngi 

giàu có trong các ngi. Và nhng gì mà 
Thiên S mang n cho các ngi thì các 
ngi hãy nhn ly nó và nhng gì mà y cm 
các ngi thì các ngi hãy tránh xa ng 
ng ti. Và hãy s Allah, bi qu tht, Allah 
rt nghiêm khc trong vic trng pht.. 
Ngun li phm mà Allah thu hi cho Thiên 
s ca Ngài t ngun tài sn ca nhng k a 
thn t các th trn mà không cn n cuc 
chinh chin là ca Allah và Thiên s ca Ngài 
dùng  ci thin phúc li chung cho toàn th 
nhng ngi Muslim, và là ca bà con rut tht 
ca Thiên s , ca các tr m côi (nhng a 
tr nghèo không cha), ca nhng ngi khó 
khn (nhng ngi nghèo, nhng ngi có 
hoàn cnh túng thiu), và ca nhng ngi l 
ng (nhng ngi gp trc tr khi i xa nhà). 
Allah quy nh nh vy vì không mun ngun 
tài sn ó ri vào tay ca nhng ngi giàu có 
mà b mc nhng ngi nghèo kh và túng 
thiu. Và nhng gì mà Thiên s  mang n 
cho các ngi t ngun tài sn thì các ngi 
hãy nhn ly cng nh nhng gì Y ra lnh cho 
các ngi thì các ngi hãy thi hành, còn nhng 
gì mà Y cm các ngi thì các ngi hãy t b 
và không c n gn. Các ngi hãy kính s 
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Allah mà chp hành mi mnh lnh ca Y, bi 
qu tht, Allah rt nghiêm khc trong vic trng 
pht nhng ai chng i và trái nghch mnh 
lnh ca Y. 
Và câu kinh này là mt iu lut c bn qui 
nh bt buc mi ngi Muslim phi chp 
hành theo Sunnah: li nói, hành ng và phn 
ng ca Nabi . 
Dành cho nhng ngi Muhajir nghèo 
khó vn ã b trc xut khi nhà ca ca h 
và b tc ot tài sn  tìm thiên phúc và 
s hài lòng ca Allah và h ã ng h Allah 
và S gi ca Ngài. H ích thc là nhng 
ngi chân tht . Trong ngun li phm thu 
c cng có phn ca nhng ngi nghèo 
thuc nhng ngi Muhajir (nhng ngi t 
Makkah di c n Madinah) bi vì h ã b 
nhng k vô c tin  Makkah trc xut h ri 
b nhà ca ca h, h ã b li tài sn và ca 
ci ca h vì mun tìm ân phúc ca Allah  
i này và  i Sau, và h cng ã tn tâm 
tn sc ng h tôn giáo ca Allah và ã cùng 
Thiên s ca Ngài chinh chin cho con ng 
chính ngha ca Ngài. H thc s là nhng 
ngi chân tht trong li nói và hành ng. 

Và nhng ngi ã có nhà ca và có 
c tin trc h ã yêu thng nhng ai di 
c n vi h, trong lòng h tht s không 
cm thy mt iu gì v nhng gì mà h ã 
cho i. H ã dành u tiên cho nhng ngi 
Muhajir hn chính bn thân h mc du h 
cng là nhng ngi thiu thn không kém. 
Và ai gi c lòng mình khi tham lam thì 
h là nhng ngi s thành công.. Và nhng 
ngi thuc c dân Madinah, nhng ngi ã tin 
tng trc cuc di c ca nhng ngi Muhajir 
(nhng ngi Al-Ansar), h ã ht lòng yêu 
thng nhng ngi Muhajir, h ã chia st tài 
sn cho nhng ngi Muhajir, h không h cm 
thy trong lòng s ghen t và ganh ghét v nhng 
gì h cho i, lúc nào h cng u tiên cho nhng 
ngi Muhajir mc dù h cng không kém phn 
thiu thn và khó khn. Và ngi nào gi c 
tm lòng khi s keo kit và ích k thì chc chn 
s thành t và thng li. 
Và nhng ai n sau h luôn cu 
nguyn: Ly Thng  ca chúng con, xin 
Ngài hãy tha th ti li cho chúng con và cho 
nhng ngi anh em ã tin tng trc 
chúng con và xin Ngài ch t trong lòng 
chúng con ni oán thù i vi nhng ngi 
ã tin tng. Ly Thng  ca chúng con, 
qu tht Ngài rt mc Nhân t, rt mc 
Khoan dung.. Và nhng ngi có c tin sau 
nhng ngi Al-Ansar và nhng ngi Muhajir 
ca thu  u ã cu nguyn: Ly Thng  ca 
chúng con, xin Ngài hãy tha th ti li cho chúng 
con và cho nhng ngi anh em ã tin tng 
trc chúng con, xin Ngài ng  trong lòng 
chúng con ni oán hn và s ganh ghét mt ai 
trong nhng ngi tin tng. Ly Thng  ca 
chúng con, qu tht Ngài là ng luôn thng xót 
và bao dung vi nhng by tôi ca Ngài. 
Và trong câu kinh này là mt hng dn rng 
ngi Muslim nên lu nh nhng iu tt p 
ca nhng bc tin bi ngoan o và nên cu 
nguyn cho h, ng thi nhc nh ngi 
Muslim phi yêu thng các v Sahabah ca 
Thiên S , hãy thng xuyên nh n iu tt 
p ni h và cu nguyn Allah hài lòng v h. 
Chng l Ngi ã không nhìn thy 
nhng k o c gi nói vi nhng ngi 
anh em ca chúng, nhng k không có c 
tin trong nhóm ngi dân kinh sách, rng 
nu các ngi b trc xut, chúng tôi chc 
chn s ra i cùng vi các ngi và chúng tôi 
s không bao gi nghe theo li mt ai, và nu 
các ngi b tn công thì chúng tôi s tr 
chin cho các ngi. Nhng Allah làm chng, 
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qu tht chúng là nhng tên nói di.. Này 
Muhammad, chng l ngi không nghe thy 
nhng k ngy to c tin Muna-fiq ã nói vi 
nhng anh em vô c tin ca chúng t nhng 
ngi Do thái thuc b tc Annadhir ? Chúng 
nói rng: “Nu Muhammad và ng bn ca hn 
trc xut các ngi khi nhà ca ca các ngi 
thì chúng tôi s ra i cùng vi các ngi, chúng 
tôi s không nghe theo li ca bt c ai nu h có 
yêu cu chúng tôi tip tay chèn ép các ngi hay 
bo chúng tôi ng ra i cùng vi các ngi; còn 
nu h chin u vi các ngi thì chúng tôi s 
tr giúp các ngi ht mình”. Nhng Allah xác 
nhn rng qu tht nhng k ngy to c tin là 
nhng tên nói di v nhng gì mà chúng ã ha 
vi nhng ngi Do thái thuc b tc Annadhir. 
Nu h b trc xut thì chúng s không 
ra i cùng vi h, còn nu h b tn công thì 
chúng cng s không h tr giúp. Và nu 
chúng có tr giúp h i chng na thì có ngày 
chúng cng s quay lng li phn bi, nhng 
cui cùng chúng cng là nhng k không 
c ai cu giúp.. Nu b tc Annadhir b 
trc xut thì chc chc chúng, nhng tên ngy 
to c tin Muna-fiq s không ra i cùng vi 
h, còn nu h b tn công thì chúng cng s 
không bao gi tr giúp. Mà nu chúng có tr 
giúp h i chng na nhng ri cng s có ngày 
chúng quay lng li vi h. Và ri rt cuc, 
chúng cng là nhng k không c ai giúp . 
Chc chn trong lòng ca chúng, các 
ngi áng s hn Allah. S d nh th là vì 
chúng tht s là mt ám ngi không 
thông hiu.. Qu tht, trong lòng ca nhng 
k ngy to c tin Muna-fiq luôn s hãi các 
ngi, nhng ngi có c tin, hn c Allah. 
S d nh vy là vì chúng là mt ám ngi 
không am hiu v s v i ca Allah, chúng 
không có c tin ni Ngài và chúng cng 
không s s trng pht ca Ngài. 
Chúng s không hp lc ánh các ngi 
tr phi c th trong nhng th trn có thành 
ly kiên c hoc chúng ch dám chin u t 
ng sau nhng bc tng. Ni thù nghch 
gia bn chúng vi nhau rt kch lit. Ngi 
tng rng chúng oàn kt nhng k tht 
tm lòng ca chúng li chia r. S d nh th, 
vì chúng là mt ám ngi không hiu bit.. 
Nhng ngi Do thái s không hp sc li 
ánh các ngi (nhng ngi có c tin) mà 
chúng ch c th trong nhng vùng có thành ly 
kiên c, hoc là chúng ch có th dám ánh các 
ngi t phía sau nhng bc tng. Qu tht s 
thù hn và oán ghét nhau gia bn chúng rt d 

di, Ngi (Muhammad) c tng chúng luôn 
oàn kt, nhng thc cht tm lòng ca chúng 
li chia r nhau. S d nh vy là vì chúng là 
mt ám ngi không bit suy ngh và cng 
không hiu c li mc khi ca Allah. 
Ging trng hp ca nhng k va b 
trng pht trc chúng. Chúng ã nm hu 
qu tai hi v l li x s ca chúng và 
chúng s b trng pht au n.. Trng 
hp ca nhng ngi Do thái ging nh nhng 
k vô c tin Quraish và nhng ngi Do thái 
thuc b tc Qainuqa’ trong ngày Badr, chúng 
ã nm ly kt cuc tai hi do s vô c tin và 
thù hn ca chúng i vi Thiên s ca Allah 
  trên cõi i này, và Ngày sau chc chn 
chúng s nhn ly mt hình pht tht au n. 
Ging trng hp ca Shaytan ã la 
gt con ngi khi nó bo: hãy ph nhn c 
tin. Bi th, khi con ngi ht tin ni Allah thì 
nó li bo: Qu tht ta không dính dáng gì 
n ngi c, qu tht, ta rt s Allah, ng 
Chúa t ca muôn loài.. Hình nh ca nhng 
ngi ngy to c tin - Muna-fiq - xúi gic 
nhng ngi Do thái ánh nhng ngi có c 
tin và ha s tr chin ging nh hình nh ca 
Shaytan khi nó bo con ngi ph nhn c tin 
và ri khi con ngi ã vô c tin thì nó li bo: 
Ta không dính dáng gì n các ngi c, qu tht 
ta rt s Allah, ng Ch T ca muôn loài. 
Bi th, kt cuc ca c hai u phi sa 
vào Ha ngc và phi  trong ó i i. 
Và ó là hu qu cho nhng k làm iu sai 
quy.. Và kt cuc ca c hai: Shaytan và 
con ngi trong vic ph nhn c tin và bt 
tuân mnh lnh, u phi b ày vào Ha ngc, 
c hi u phi sng trong ó i i không có 
ngày tr ra. ó là phn thng thích áng dành 
cho nhng k vt quá gii hn ca Allah. 
Hi nhng ai có nim tin! Hãy s Allah 
và mi ngi các ngi nên xét li nhng iu 
mà y ã gi i trc cho mai kia. Hãy kính s 
Allah! Qu tht, Allah rt mc am tng v 
nhng gì mà các ngi làm.. Này hi nhng 
ngi tin tng Allah, tin tng Thiên s ca 
Ngài và luôn chp hành theo giáo lut ca 
Ngài! Các ngi hãy kính s Allah, các ngi 
hãy coi chng hu qu ca mi hành ng và 
vic làm ca các ngi, mi ngi các ngi 
phi xem xét li nhng vic làm mà các ngi 
ã gi i trc cho Ngày Phán xét, các ngi 
hãy kính s Allah v nhng gì các ngi mang 
n ni y và nhng gì các ngi b qua, qu 
tht, Allah là ng am tng mi iu các 
ngi làm, không mt iu gì có th che giu 
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c Ngài, và Ngài s thng pht công bng 
cho các vic làm và hành ng ca các ngi. 
Và ch ng c x và hành ng nh 
nhng ngi ã quên lãng Allah  ri Ngài 
làm cho chúng quên i chính bn thân ca 
chúng. Chúng là nhng k nghch o và bt 
tuân.. Này nhng ngi có c tin, các ngi 
ch ng c x và hành ng nh nhng ngi 
ã không làm theo chân lý mà Allah ã bt 
buc cho h  ri h b Allah quên lãng khin 
h quên mt i nhng iu thin tt, nhng iu 
cu h thoát khi s trng pht ni Ha ngc. 
Và nhng ngi ó c cho là nhng k phn 
nghch và xu xa bi h ã không phc tùng 
mnh lnh ca Allah và Thiên s ca Ngài. 
Nhng ngi bn ca Ha ngc và 
nhng ngi bn ca Thiên àng không 
ngang bng nhau c bi nhng ngi bn 
ca Thiên àng là nhng ngi thng li.. 
Nhng ngi b ày trong Ha ngc vi nhng 
hình pht au n, còn nhng ngi c 
sng  ni Thiên àng c hng th nhng 
khoái lc và nim hnh phúc vô tn bi nhng 
ngi ni Thiên àng là nhng ngi ã 

giành c mi iu nh mong mun và c 
cu ri thoát khi nhng gì không mong mun. 
Nu TA truyn Qur’an này lên mt qu 
núi thì Ngi s thy nó khip m n v ôi 
ra vì s Allah. ó là mt thí d mà TA trình 
bày cho nhân loi  may ra h bit ngm 
ngh.. Nu TA truyn khi Kinh Qur’an này 
xung cho mt qu núi nào ó t các qu núi 
và nó hiu c nhng li TA cnh báo và ha 
hn thì Ngi (Muhammad) s thy s kiên 
c, rn chc và hùng dng ca nó tr nên yu 
t n ni v ôi ra vì quá s Allah, ng Ti 
Cao. ó là thí d mà TA mun cho con ngi 
hiu mong rng h bit suy ngm v quyn 
nng và s v i ca Allah nh th nào. 
Và trong câu kinh này, ni dung ca nó có 
dng ý khuyên phi suy ngm v li kinh 
Qur’an  thu hiu mà thc hành. 
Ngài là Allah, ng mà không Thng 
 nào khác ngoài Ngài, Ngài là ng bit 
ht mi iu vô hình và hu hình, Ngài là 
ng rt mc  lng, rt mc Khoan 
dung.. Ngài là Allah, ng Ti Cao áng 
c th phng, không có Thng  ích 
thc nào khác ngoài Ngài, Ngài bit rõ mi 
iu thm kín và công khai, nhng iu hu 
hình và vô hình, Ngài là ng tràn y tình 
thng xót và lòng thng xót ca Ngài bao 
trùm lên mi vn vt, và Ngài là ng khoan 
dung vi nhng ngi có c tin ni Ngài. 
Ngài là Allah, ng mà không Thng 
 nào khác ngoài Ngài, Ngài là c Vua 
Linh Thiêng, ng bng an, ng bo v an 
ninh, ng quan sát và theo dõi tt c mi 
hành ng ca nhng b tôi ca Ngài, ng 
Toàn nng trên mi vn vt, ng không có 
gì cng li c, ng T hào. Quang 
vinh và trong sch thay cho Allah, ng 
vt hn nhng gì mà nhng k a thn ã 
qui cho Ngài.. Ngài là Allah, Thng  
ích thc áng c th phng, không có 
ng th phng nào khác ngoài Ngài, Ngài 
là c Vua ca muôn loài và mi vn vt, 
Ngài là ng chi phi và iu hành, ng gi 
trt t cho mi s vt, ng trông coi và quan 
sát mi hành ng ca con ngi, ng Toàn 
nng trên mi th không có bt c iu gì có 
th vt qua quyn nng ca Ngài, ng ch 
ng mi th, ng t hào v s v i và ti 
cao ca Ngài. Ngài là Allah, ng khác xa và 
vt tri hn hn nhng gì mà nhng k th a 
thn ã gán cho Ngài trong vic th phng. 
Ngài là Allah, ng To hóa, ng 
Khi s, ng Ban hình th, Ngài mang 
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nhng tên gi tt p nht, mi vt trong các 
tng tri và trái t u tán dng Ngài bi 
vì Ngài là ng Toàn nng, ng Chí minh.. 
Allah là ng To hóa và nh lng cho tt c 
mi vn vt, ng khi s cho mi ngun sng 
và tn ti ca mi s vt, ng nh ot và 
sáng to hình th cho mi to vt theo ý ca 
Ngài, Ngài là ng vi nhng i danh hoàn m 
và thuc tính ti cao tuyt i, tt c mi vn vt 
trong các tng tri và mi vn vt di t u 
tán dng và ca ngi Ngài bi Ngài là ng 
Toàn nng trong vic trng tr nhng k chng 
i Ngài và là ng Sáng sut và Khôn ngoan 
trong vic qun lý và iu hành mi s vic. 

Chng (60) Al-Mumtahidah 

(Ph N Cn c Kim Tra) 
Này hi nhng ngi có c tin! Ch 
ly k thù ca TA và ca các ngi làm bn. 
Các ngi bày t thin cm vi chúng trong 
khi chúng ã ph nhn S Tht ã n vi 
các ngi. Chúng ã trc xut Thiên S ca 
Allah và các ngi ch vì các ngi tin tng 
ni Allah, Thng  ca các ngi. Nu các 
ngi ra i  chin u vì con ng Chính 
o ca TA và  tìm s hài lòng ca TA v 
các ngi thì ch ly chúng làm bn. Các 
ngi ã âm thm bày t thin cm vi 
chúng và TA ã bit rõ nhng gì các ngi 
giu gim và nhng gì các ngi bc l. Và ai 
trong các ngi làm iu ó thì chc chn ã 
i lc rt xa vi Chính o.. Này hi nhng 
ngi tin tng Allah, tin tng Thiên s ca 
Ngài và luôn chp hành theo giáo lut ca Ngài! 
Các ngi ng kt bn vi nhng ai là k thù 
ca Allah và k thù ca các ngi, ng th hin 
tình cm vi chúng bng cách báo cho chúng 
bit v  các thông ip ca Thiên s  và nhng 
ngi Muslim khác, bi tht, chúng ã ph nhn 
iu chân lý ã n vi các ngi ó là c tin 
ni Allah, tin ni v Thiên s ca Ngài và nhng 
iu c mc khi trong Qur’an, và chúng ã 
trc xut các ngi ra khi Makkah, quê hng 
ca các ngi, ch bi vì các ngi tin tng 
Allah là Thng  duy nht ca các ngi. 
Này hi nhng ngi có c tin, nu các 
ngi thc s i chin u vì con ng chính 
o ca TA (Allah)  tìm s hài lòng ni TA 
thì các ngi ch kt tình hu ngh vi chúng 
bng cách âm thm th hin tình cm vi 
chúng, qu tht, TA bit ht nhng iu các 
ngi giu kín và nhng iu các ngi công 
khai. Và ngi nào trong các ngi làm th thì 
qu tht ó là iu sai lch vi chân lý và lc 
khi con ng ngay chính. 

Nu thng c các ngi thì chúng s 
là k thù ca các ngi và chúng s ging bàn 
tay ln chic li ca chúng  hãm hi các 
ngi và mun các ngi ph nhn c tin.. 
Nu chúng, nhng k ã c các ngi âm 
thm th hin tình hu ngh vi chúng, giành 
c chin thng thì chúng s ging tay ca 
chúng ra  git và tiêu dit các ngi, chúng 
s dùng li ca chúng  x nhc và chi ra 
các ngi, và chúng ch luôn mong rng các 
ngi s ph nhn c tin ging nh chúng. 
Anh em rut cng nh con cái ca các 
ngi chng giúp ích gì c cho các ngi, 
vào ngày Phc sinh, Ngài s phân loi và 
quyt nh s phn cho các ngi bi vì 
Allah thy rõ nhng gì các ngi làm.. Anh 
em, con cái và bà con rut tht ca các ngi 
s không giúp ích mt iu gì cho các ngi 
khi mà các ngi ã kt bn vi nhng k vô 
c tin vì chúng. Vào ngày Phc sinh, Allah s 
chia cách gia các ngi  phân loi: Nhng 
ngi tuân lnh Ngài s c vào Thiên àng 
và nhng ngi phn nghch s vào Ha ngc. 
Bi l, Allah luôn am tng và thy ht tt c 
nhng gì các ngi làm, không có bt c iu 
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gì t li nói và hành ng ca các ngi có th 
che giu c Ngài. 
Qu tht, trong các ngi ã có mt tm 
gng tt cho các ngi  ni Ibrahim và 
nhng ai theo y khi h bo ngi dân ca h 
rng qu tht chúng tôi không can h vi các 
ngi và chúng tôi không can h vi nhng gì 
mà các ngi ã th cúng ngoài Allah, chúng 
tôi ph nhn các ngi và gia chúng tôi và 
các ngi có mt mi him thù mãi mãi cho 
ti khi nào các ngi tin tng ni Allah, 
mt mình Ngài duy nht. Ngoi tr li nói 
mà Ibrahim ã tha vi cha ca y: “Chc 
chn con s xin Allah tha th cho cha, nhng 
con không có quyn òi Allah ban cho cha 
bt c iu gì. Ly Thng  ca chúng 
con, chúng con xin phó thác cho Ngài và 
chúng con xin quay v sám hi vi Ngài và 
chúng con s tr v gp Ngài”.. Này nhng 
ngi có c tin, qu tht ã có mt tm 
gng tt p cho các ngi, ó là tm gng 
ca Nabi Ibrahim  và nhng ngi theo Y 
v nhng iu h ã nói vi ngi dân ca h: 
Qu tht, chúng tôi vô can vi các ngi và 
vi nhng gì mà các ngi th phng khác 

ngoài Allah t nhng thn linh ca các ngi, 
chúng tôi ph nhn các ngi và ph nhn 
nhng gì các ngi ã làm mt cách vô c 
tin, gia chúng tôi vi các ngi s luôn tn 
ti s thù hn cho ti khi nào các ngi quay 
li tin tng ni mt mình Allah duy nht. 
Còn vic Ibrahim cu xin Allah tha th ti li 
cho cha ca Y không phi là tm gng cho 
các ngi bi vic làm ó ca Y là trc khi Y 
nhn ra rng cha ca mình là k thù ca Allah, 
nhng sau khi c rõ rng cha ca Y thc s 
là k thù ca Allah thì Y ã không dính líu ti 
cha ca Y na và Y ã cu nguyn tha: Ly 
Thng  ca chúng con, chúng con xin phó 
thác cho Ngài và chúng con xin quay v sám 
hi vi Ngài và chúng con s tr v gp Ngài. 
Ly Thng  ca chúng con, xin Ngài 
ng bin chúng con thành mc tiêu th 
thách cho nhng k không có c tin, và xin 
Ngài hãy tha th ti li cho chúng con. Qu 
tht, Ngài là ng Toàn Nng, ng rt mc 
Chí minh.. Ly Thng  ca chúng con, 
xin Ngài ng bin chúng con thành  mc tiêu 
th thách cho nhng k vô c tin vi s trng 
pht ca Ngài lên chúng con hoc Ngài cho 
quyn nhng k vô c tin ch ng chúng con 
và lôi kéo chúng con tránh xa khi tôn giáo 
ca chúng con hoc khi chúng con b tht bi 
thì chúng s bo: “Nu bn chúng ang  trên 
chân lý sao li b trng pht nh th”, iu này 
làm chúng thêm vô c tin. Ly Thng  
ca chúng con, xin Ngài hãy tha th ti li cho 
chúng con, qu tht, Ngài là ng Toàn nng 
không có ai (vt gì) có th vt qua quyn 
nng ca Ngài, và Ngài là ng Sáng sut và 
Khôn ngoan trong li nói và hành ng. 
Qu tht,  ni h là mt tm gng tt 
cho các ngi i vi ngi nào t nim hy 
vng ni Allah và Ngày Sau. Và ai quay mt 
làm ng thì qu tht, Allah rt mc giàu có 
và rt áng ca tng.. Này nhng ngi có 
c tin, qu tht, các ngi ã có  ni 
Ibrahim và nhng ngi theo Y mt tm 
gng áng khen ngi. Tm gng ó là tm 
gng cho nhng ai mun t c iu tt 
p  trên i này và cõi i Sau. Và ngi 
nào quay lng vi nhng v Nabi i din cho 
Ngài và kt bn vi k thù ca Ngài thì qu 
tht Allah vn không nh hng gì, Ngài vn 
là ng giàu có không cn n bt c th gì t 
b tôi ca Ngài, và Ngài vn là ng áng 
c ca ngi và tán dng bi nhng thuc 
tính và bn cht Tôi cao và V i ca Ngài. 
Bit âu Allah s t tình thng gia  
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các ngi vi nhng ngi mà các ngi ã 
xem h nh k thù. Bi vì Allah có quyn 
nng trên tt c mi th và Allah là ng 
Hng tha th, rt mc Khoan dung.. Này 
hi nhng ngi có c tin, có th mt ngày 
nào ó không xa, Allah s gn kt các ngi 
và nhng ngi mà các ngi ã xem h nh 
k thù t ngi thân ca các ngi bi vì Ngài 
s khin nhng ngi ó tip nhn Islam. Qu 
tht, Allah là ng Toàn nng trên mi nh và 
là ng hng tha th ti li cho b tôi ca 
Ngài bi vì luôn khoan dung cho h. 
Allah không ngn cm các ngi i 
x t t và công bng vi nhng ai ã không 
giao chin vi các ngi và không trc xut 
các ngi ra khi nhà ca các ngi, bi vì 
Allah yêu thng nhng ngi công bng.. 
Này nhng ngi có c tin, qu tht Allah 
không h ngn cm các ngi quan h và i 
x t t vi nhng ngi vô c tin không giáo 
chin vi các ngi và không tham gia trc xut 
các ngi khi nhà ca ca các ngi, các 
ngi hãy i x t t và công bng vi h bi 
qu tht Allah yêu thng nhng ai luôn công 
bng trong li nói và hành ng ca h. 
Qu tht, Allah ch cm các ngi kt 
bn và giao ho vi nhng ai ã chin u 
chng các ngi vì vn  tôn giáo và trc 
xut các ngi khi nhà ca ca các ngi 
và nhng ai tip tay trong vic trc xut các 
ngi  kt thân vi chúng. Và ai kt thân 
vi chúng thì ó là nhng ngi làm iu 
sai quy.. Qu tht, Allah ch cm các ngi 
giao ban vi nhng ai vì vn  tôn giáo mà 
giao chin vi các ngi và trc xut các 
ngi khi nhà ca ca các ngi, hoc ch 
cm các ngi giao hu vi nhng k ã tip 
tay trc xut các ngi. Và ai kt thân vi 
chúng và ng h chúng chng li nhng ngi 
có c tin thì nhng ngi ó là nhng k ã 
bt công vi chính bn thân chúng, và chúng 
là nhng k vt quá gii hn ca Allah. 
Hi nhng ngi có c tin! Khi nào có 
nhng ph n tin tng chy n t nn vi 
các ngi thì các ngi hãy kim tra h. 
Allah bit rõ c tin ca h. Bi th, khi các 
ngi ã chc chn h là nhng ngi có 
c tin thì các ngi ch giao tr h v cho 
nhng ngi ngoi o. H không còn là 
nhng ngi hp pháp cho chúng và chúng 
cng không là nhng ngi hp pháp ca h 
nhng hãy tr li cho chúng nhng gì mà 
chúng ã chi ra. Và các ngi không có ti 
nu ci h làm v vi iu kin các ngi 

phi a cho h Mahar. Và ch ng ràng 
buc nhng ngi v không có c tin bng 
cách các ngi òi li nhng gì các ngi chi 
ra, ngc li, hãy  chúng òi li nhng gì 
mà chúng ã chi ra. ó là lut ca Allah, 
Ngài dùng nó  phân x gia các ngi, và 
Allah là ng Toàn Tri, rt mc Cao Minh 
và Sáng Sut.. Này hi nhng ngi tin tng 
Allah, tin tng Thiên s ca Ngài và luôn chp 
hành theo giáo lut ca Ngài! Khi nào có nhng 
ngi ph n có c tin chy n t nn vi các 
ngi t ni ca nhng ngi vô c tin thì các 
ngi hãy kim tra h  xác thc c tin ca 
h rng h thc s tin tng hay không, và 
Allah mi là ng bit rõ s tht c tin ca 
h, nhng nu các ngi ã xác nh h thc s 
là nhng ngi có c tin da theo nhng gì 
các ngi nhìn thy qua biu hin ca h thì các 
ngi ch ng tr h quay v vi nhng ngi 
chng không có c tin ca h, bi nhng ph 
n tin tng không c phép kt hôn vi 
nhng ngi vô c tin và nhng ngi vô c 
tin cng không c phép kt hôn vi nhng 
ngi ph n có c tin, và các ngi hãy trao 
tr cho nhng ngi chng ca nhng ph n 
tin tng này nhng gì mà chúng ã chi ra cho 
h t tin ci hi (Mahar), và các ngi s 
không b bt ti nu các ngi kt hôn vi h 
min là các ngi trao cho h tin ci (Mahar) 
àng hoàng. Và ch ng ràng buc nhng 
ngi v không có c tin bng cách các ngi 
òi li nhng gì các ngi ã chi ra cho h, mà 
vic làm này hãy  nhng k vô c tin òi li 
nhng gì mà chúng ã chi ra cho nhng ngi 
v ca chúng ã quy thun Islam. ó là iu 
lut ca Allah ã quy nh cho các ngi trong 
vic gii quyt vn  c nói, do ó, các 
ngi ng làm trái lnh ca Ngài. Và Allah 
luôn am tng mi s vic, không có iu gì có 
th giu kín c Ngài và Ngài là ng Sáng 
sut và Khôn ngoan trong li nói và hành ng. 
Nu ngi v nào ca các ngi b các 
ngi  n vi nhng k không có c tin 
và các ngi có c c hi tng xng tr 
li cho nhng ngi mà nhng ngi v ca 
chúng ã ri b chúng bng s tin mà chúng 
ã chi ra. Và hãy kính s Allah, ng mà các 
ngi tin tng ni Ngài.. Và nu mt s 
ngi v ca các ngi b o  n vi 
nhng k vô c tin và nhng k vô c tin 
không trao tr cho các ngi nhng gì mà các 
ngi ã chi tr cho h (nhng ngi v ri b 
các ngi n vi chúng), ri sau ó, các ngi 
giành c thng li t nhng k vô c tin 
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này, các ngi ã ánh bi chúng, lúc ó các 
ngi hãy a cho nhng ngi Muslim ã b 
nhng ngi v ri xa  n vi nhng k vô 
c tin c nói trên t ngun chin li phm 
ging nh nhng gì mà h ã trao cho v ca 
h trc ó. Các ngi hãy kính s Allah, ng 
mà các ngi ã tin tng ni Ngài. 
Này hi Nabi! Khi nhng ngi ph n 
tin tng n gp ngi  tuyên th vi 
Ngi rng h s không t hp và gán ghép 
cùng vi Allah bt k mt th gì,  h s 
không n cp, không Zina, không git con 
cái ca h, không làm iu di trá vi chng 
ca h, và s không bt tuân mnh lnh ca 
Ngi v bt c iu thin tt nào, thì Ngi 
hãy chp nhn li tuyên th ca h và xin 
Allah tha th cho h. Qu tht, Allah là 
ng hng tha th và rt mc khoan dung.. 
Này hi Nabi (Muhammad)! Khi nào có nhng 
ngi ph n tin tng Allah và Thiên s ca 
Ngài n vi Ngi và tuyên b trc Ngi 
rng h s không làm iu Shirk vi Allah bt 
c mt iu gì, h s không trm cp, không 
phm ti Zina (ngoi tình và thông dâm), không 

git con cái ca h, không gán cho chng ca 
h nhng a con mà chúng không phi là con 
ca chng h, và h s không làm trái lnh ca 
Ngi v iu thin tt mà Ngi ra lnh, thì 
Ngi hãy chp nhn li giao c ó ca h, 
Ngi hãy cu xin Allah tha th ti li cho h, 
qu tht Allah là ng hng tha th ti li cho 
nhng ngi b tôi bit quay u sám hi, và 
Ngài là ng luôn khoan dung vi h. 
Hi nhng ngi có c tin, ch quay 
li kt bn vi nhóm ngi mà Allah ã 
gin d i vi h. Chc chn chúng ã 
tuyt vng v i Sau ging nh nhng k 
không có c tin  cõi m ang tuyt vng. 
Này hi nhng ngi có c tin ni Allah và 
Thiên s ca Ngài! Các ngi ng kt thân 
vi nhng k mà Allah ã gin d vi chúng, 
qu tht chúng ã tuyt vng vi nhng phn 
thng ca Allah  i Sau ging nh nhng 
k vô c tin trong cõi m ã tuyt vng v 
lòng khoan dung ca Allah  cõi i Sau khi 
mà h ã nhìn thy s tht và bit chính xác 
rng h s không c gì c; hoc ging nh 
nhng k vô c tin ã tuyt vng v vic h 
c phc sinh t cõi cht tr li khi mà lúc 
trc h ã không tin iu này. 

Chng (61)   Assaf 
(i Ng Chin u) 

Mi vn vt trong các tng tri và mi vn 
vt di t u tán dng và ca ngi Allah 
bi Ngài là ng Toàn Nng, ng Chí Minh.. 
Allah cho chúng ta bit rng tt c mi vn vt 
trong các tng tri và mi vn vt di t u 
tán dng ca ngi Ngài bi Ngài là ng Toàn 
nng không có ai (vât gì) có th vt qua 
quyn nng ca Ngài và Ngài là ng Sáng 
sut và Khôn ngoan trong li nói và hành ng. 
Hi nhng ngi có c tin! Ti so 
các ngi nói ra nhng iu mà các ngi 
không làm?. Này hi nhng ngi tin tng 
Allah, tin tng Thiên s ca Ngài và luôn chp 
hành theo giáo lut ca Ngài! Sao các ngi li 
nói mà không làm theo li nói ca các ngi?! 
ây qu là iu ti li áng khin trách cho ai 
có hành ng trái ngc vi li nói ca y. 
iu áng ghét nht i vi Allah là các 
ngi ã nói ra nhng iu mà các ngi 
không h làm.. Allah rt ghét nhng ai nói bng 
chic li ca h nh th này nhng li không 
làm theo nhng gì mà chic li ca h ã nói. 
Qu tht, Allah yêu thng nhng ai 
chin u vì con ng Chính o ca Ngài 
theo mt i ng vng chc nh th h là 
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mt thành ly rn chc và kiên c.. Qu 
tht, Allah yêu thng nhng ngi vì con 
ng chính o ca Allah mà xông pha ra 
trn chin theo mt i ng vng chc nh th 
h là mt thành ly kiên c và rn chn  i 
mt vi k thù trên sa trng. 
Trong câu kinh này, Allah mun nói rõ v ân 
phúc ca nhng ngi chin u trên sa trng 
rng h s c Allah yêu thng khi h ng 
thành i ng giao chin vi k thù ca Ngài. 
Và hãy nh li khi Musa bo ngi dân 
ca y: “Này hi dân ta, ti sao các ngi làm 
tn thng ta trong khi các ngi bit rõ ta 
ích thc là S gi ca Allah c phái n 
cho các ngi”. Bi vy, khi chúng r li, 
Allah ã làm cho tm lòng ca chúng lch 
lc. Và Allah không hng dn ám ngi 
dy lon và bt tuân.. Nay hi Thiên s 
Muhammad! Ngi hãy nhc nh ngi dân 
ca Ngi v li ca Musa  khi y nói vi 
dân chúng ca y: Sao các ngi li làm tn 
thng ta bng li nói và hành ng ca các 
ngi trong khi các ngi bit rõ rng ta ích 
thc là v Thiên s ca Allah c phái n 
cho các ngi? Và mt khi chúng ã lch khi 
chân lý mà chúng bit rt rõ v nó và chúng 
vn c ngoan c trên s sai lch ó thì Allah 
s làm cho tm lòng ca chúng không th chp 
nhn s hng dn, và chính h t chn cho 
h mt hình pht. Và qu tht, Allah không 
hng dn và soi sáng cho nhng k ri xa s 
tuân lnh và phc tùng Ngài. 
Và hãy nh rng khi Ysa, con trai ca 
Maryam, bo: “Này hi con cháu ca Israel! 
Qu tht, ta chính là S gi ca Allah c 
phái n vi các ngi  xác nhn nhng 
iu trong kinh Tawrah c mc khi 
trc ta và  báo tin mng v mt S gi 
ca Allah s n sau ta có tên là Ahmad”. 
Nhng khi y n gp chúng vi nhng bng 
chng rõ rt thì chúng li bo: “ây là mt 
trò phù thy hin hin.. Này hi Thiên s 
Muhammad! Ngi hãy nhc nh ngi dân 
ca Ngi v li ca Ysa  (Giê-su) con trai 
ca Maryam nói vi ngi dân ca y: “Qu 
tht, ta chính là Thiên s ca Allah c Ngài 
phái n cho các ngi, múc ích nhm xác 
nhn li nhng gì n trc ta t trong kinh 
Tawrah (Kinh Cu c),  làm chng xác 
thc v mt v Thiên s s xut hin sau ta tên 
là Ahmad, và ó chính là Muhammad ,  
kêu gi các ngi phi tin tng ni y”. Và 
khi Muhammad  n vi chúng mang nhng 
li mc khi rõ rt thì chúng li bo: “ây là  

mt trò phù thy hin hin”. 
Và còn ai bt công hn nhng k t 
iu nói di ri  tha cho Allah trong lúc y 
c mi gia nhp Islam. Và Allah không 
hng dn ám ngi làm iu sai quy.. Và 
không mt ai là k bt công và áng ghét hn 
nhng k ã la di Allah, ã gán cùng vi Ngài 
mt thn linh ng ng trong vic th phng 
Ngài trong khi y c mi gi vào Islam và tôn 
th mt mình Allah duy nht. Qu tht, Allah s 
không hng dn nhng k ph nhn c tin, 
làm iu Shirk n vi s thành công. 
Chúng mun dp tt Ánh sáng ca 
Allah bng ming li ca chúng nhng 
Allah s vn hoàn thin Ánh sáng ca Ngài 
cho dù nhng k không tin tng ghét iu 
ó.. Nhng k vô c tin ti li mun dp tt 
iu chân lý mà Muhammad  mang n – ó 
là Qur’an – bng chic li di trá ca chúng, 
nhng cho dù chúng có c chng i và ph 
nhn nh th nào i chng na thì Allah vn 
hoàn thin iu chân lý ca Ngài. 
Và Ngài là ng ã c phái S gi ca 
Ngài mang Ch o và tôn giáo ích thc 
n  làm cho nó vt tri và thng tt c 
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mi tôn giáo cho dù nhng ngi tôn th a 
thn ghét iu ó.. Allah là ng ã c phái 
v Thiên s ca Ngài, Muhammmad, mang 
Kinh Qur’an và tôn giáo Islam n  vt tri 
hn bt c tôn giáo nào khác chng li nó, cho 
dù nhng k th a thân có ghét iu ó nh 
th nào i chng na. 
Hi nhng ai có ai có c tin! Chng 
phi TA ã hng dn các ngi mt cuc 
i chác s gii cu các ngi khi s trng 
pht au n ó sao?. Này hi nhng ngi 
tin tng Allah, tin tng Thiên s ca Ngài 
và luôn chp hành theo giáo lut ca Ngài! 
Chng phi là TA ã ch các ngi cách trao 
i mua bán có th gii thoát các ngi khi 
s trng pht au n ó sao? 
Các ngi tin tng ni Allah và S 
gi ca Ngài và chin u cho Chính o 
ca Allah bng c tài sn ln sinh mng ca 
các ngi. iu ó tt nht cho các ngi 
nu các ngi bit.. Nu các ngi luôn tin 
tng Allah và Thiên s ca Ngài, ri các 
ngi chin u vì con ng chính ngha ca 
Allah  cng c tôn giáo ca Ngài bng c tài 
sn và sinh mng ca cac ngi thì ó là mt 
s i chác tt p nht trên th gian nu các 
ngi hiu c. 
Ngài s tha th ti li cho các ngi 
và thu nhn các ngi vào nhng ngôi vn 
Thiên àng bên di có các dòng sông chy. 
Và nhng ch  vô cùng tt p ni nhng 
ngôi vn Thiên àng vnh cu là mt thành 
tu v i.Mt thành tu v i khác na mà 
các ngi s t c và các ngi s yêu 
thích nó, ó là s giúp  ca Allah và mt 
cuc thng li gn k.  Do ó, hãy báo tin 
mng cho nhng ngi tin tng.. Này 
nhng ngi có c tin, nu các ngi thi hành 
theo mnh lnh ca Allah thì Ngài s tha th ti 
li ca các ngi và s thu nhn các ngi vào 
Thiên àng vi nhng ngôi vn bên di có 
các dòng sông chy cùng vi nhng ngôi nhà 
tht huy hoàng có s tin nghi vô tn, ó là mt 
thành tu mà không có thành tu nào khác v 
i hn. Và hi nhng ngi có c tin, và mt 
ân hu khác na s c TA ban cho các ngi 
và các ngi s rt thích nó, ó là TA (Allah) s 
giúp các ngi chin thng trong vic chinh 
phc m rng b cõi trong mt ngày gn k. Do 
ó, Ngi (Muhammad) hãy báo tin vui cho 
nhng ngi có c tin v s phù h và cuc 
thng li trên th gian và  i Sau. 
Hi nhng ngi có c tin! Hãy là 
nhng ngi ng h và giúp  con ng 

chính ngha ca Allah ging nh iu mà 
Ysa, con trai ca Maryam, ã bo các tông 
: Ai là ngi ng h Ta n vi Allah, 
Các tông  tha: Chúng tôi s ng h và 
tr giúp Chính ngha ca Allah. Tuy nhiên, 
mt thành phn ca con cháu Israel có c 
tin, còn mt thành phn khác thì ph nhn. 
Nhng TA ã ng h nhng ngi tin 
tng chng li k thù ca h, do ó, h ã 
giành c chin thng.. Này hi nhng 
ngi tin tng Allah, tin tng Thiên s ca 
Ngài và luôn chp hành theo giáo lut ca 
Ngài! Hãy là nhng ngi ng h và giúp  
con ng chính ngha ca Allah ging nh 
iu mà Ysa (Giê-su) ã ng h và giúp  
con ng chính ngha ca Allah. Nabi Ysa ã 
bo tông  ca Y: Ai trong các ngi ng h 
Ta trong vic n gn Allah? H nói: Chúng 
tôi là nhng ngi ng h tôn giáo ca Allah. 
Nhng ch có mt s tin tng và mt s khác 
thì không, và TA ã phù h và tr giúp cho 
nhng ngi có c tin ni Allah và Thiên s 
ca Ngài, TA ã giúp h ánh bi k thù. 

Chng (62) Al-Jumu’ah 

(Ngày Th Sáu) 
Mi vn vt trong các tng tri và mi 
vn vt di t u ca tng và tán dng 
Allah, ng Chúa T,  ng Linh thiêng, 
ng Toàn nng, ng Chí minh.. Allah 
cho chúng ta bit rng tt c mi vn vn trong 
các tng tri và mi vn vt di t u tán 
dng ca ngi Ngài bi Ngài là ng Toàn 
nng không có ai (vât gì) có th vt qua 
quyn nng ca Ngài và Ngài là ng Sáng 
sut và Khôn ngoan trong li nói và hành ng. 
Ngài là ng ã c phái t trong 
ám ngi Ummi-yi-n mt v S gi xut 
thân t h  c cho h nghe các li mc 
khi ca Ngài và ty sch h và dy h kinh 
sách và ng li úng n và khôn ngoan. 
Và qu tht, trc ó h ã lm lc rõ rt, 
và nhng ngi khác t trong s h khi 
cha nhp cùng vi h. Và Ngài là ng 
Toàn nng, ng Chí minh.. Allah là ng 
ã c phái t trong ám ngi Ummi-yin tc 
nhng ngi  Rp không bit c cng 
không bit vit mt v Thiên s xut thân t h 
n vi toàn nhân loi  c cho h nghe 
Kinh Qur’an, và ty sch h khi nhng tín 
ngng sai lch, nhng tính cách xu xa, và 
dy cho h Qur’an và Sunnah. Qu tht, trc 
ó h ã lm lc khi chân lý. Và Ngài cng 
c phi Y n vi nhng cng ng khác ã 
cha nhp cùng vi h tc cha gia nhp 
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Islam t nhng ngi  Rp và không phi  
Rp. Và Allah là ng Toàn nng không mt 
ai (vt gì) có th vt qua quyn nng ca 
Ngài, và Ngài là ng Sáng sut và Khôn 
ngoan trong li nói và hành ng. 
ó là thiên ân mà Allah ban cho ngi 
nào Ngài mun và  ni Allah có thiên ân 
rt v i.. Vic Allah c phái v Thiên s 
n cho cng ng ngi  Rp và cng ng 
không phi là ngi  Rp là mt hng ân v 
i t ni Allah, và ân phúc ca Ngài Ngài 
mun cho ai tùy Ngài. Qu tht, Allah là ng 
ca nhng hng ân v i. 
(Hình nh ca nhng ai có trách nhim 
gánh vác kinh Tawrah nhng ri h không 
gánh vác trn vn nó s ging nh hình nh 
ca mt con la ch trên lng nó hng ng 
sách. Tht là xu xa cho nhng ám ngi 
ã ph nhn Li Mc Khi ca Allah, và 
Allah không hng dn ám ngi làm iu 
sai quy.). Hình nh ca nhng ngi Do thái 
ã c giao phó trách nhim gánh vác Kinh 
Tawrah (Kinh Cu c) mà không thi hành 
theo ging nh hình nh ca nhng con la 
c chuyên ch trên lng chúng bao nhiêu là 
sách nhng chúng có bit là gì âu. Tht xu 
xa và thm hi cho ám ngi ph nhn các 
li mc khi ca Allah và ã không tip thu li 
ích nào t nó. Và qu tht Allah không bao gi 
ban s thành công cho nhng k làm iu sai 
quy ã vt quá gii hn ca Ngài. 
(Hãy bo: Này hi nhng ngi Do thái! 
Nu các ngi t cho mình là nhng ngi 
ca Allah, khác vi mi ngi thì các ngi 
hãy cu mong c cht i nu các ngi 
nói tht.). Này Muhammad! Ngi hãy nói 
vi nhng ngi Do thái ã bóp méo s tht 
rng nu các ngi cho rng các ngi là 
nhng ngi c Allah yêu thng nht, hn 
hn nhng ngi khác trong nhân loi thì các 
ngi hãy cu mong c cht i  xem li 
khng nh ca các ngi có tht không, các 
ngi có phi là nhng ngi c Allah yêu 
thng thc s không? 
Nhng chúng s không bao gi mong 
mun cái cht bi nhng gì mà bàn tay ca 
chúng ã gi i trc, và Allah bit rõ nhng 
k làm iu sai quy.. Nhng ngi Do thái 
ó s không bao gi mong mun cái cht bi 
vì nhng gì chúng làm trên th gian s b Allah 
trng pht  i Sau. Trong thâm tâm chúng 
tha bit s ph nhn c tin và nhng hành 
ng xu xa ca chúng s là iu khin chúng 
b trng pht. Và Allah am tng ht mi hành 

ng ca nhng k làm iu sai quy, không 
mt iu gì có th che giu c Ngài. 
Hãy bo chúng: Qu tht, cái cht mà 
các ngi mun chy trn khi nó s giáp mt 
các ngi, ri các ngi s c a tr v 
vi ng bit iu vô hình và hu hình và 
Ngài s cho các ngi bit nhng iu các 
ngi ã làm.. Này Muhammad! Ngi hãy 
bo chúng rng cái cht mà chúng ang c 
chy trn hu thoát khi nó s giáp mt chúng 
mt khi ã n thi hn, ri chúng s c a 
quay v trình din vi Allah, ng hiu bit v 
mi iu vô hình và hu hình, Ngài s cho 
chúng bit tt c mi hành ng ca chúng và 
Ngài s thng pht mt cách công minh. 
Hi nhng ai có c tin! Khi ting kêu 
gi dõng dc mi gi các ngi n dâng l 
nguyn Salah vào ngày th sáu thì các 
ngi hãy nhanh chân n  tng nim 
Allah và hãy tm gác li vic mua bán sang 
mt bên. iu ó thc s tt cho các ngi 
nu các ngi tht s hiu bit.. Này hi 
nhng ngi tin tng Allah, tin tng Thiên 
s ca Ngài và luôn chp hành theo giáo lut 
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ca Ngài! Khi nào ting ca ngi Mu-azzin ct 
lên  loan báo n gi dâng l nguyn Salah 
vào ngày th sáu thì các ngi hãy mau mau 
n thánh ng  nghe bài thuyt ging và 
cùng dâng l nguyn Salah tp th, các ngi 
hãy tm gác li vic mua bán kinh doanh. iu 
ó tt hn cho các ngi bi các ngi s c 
Allah tha th ti li và c ban thng nhiu 
hng phúc. Nu các ngi bit iu ó là iu 
ci thin cho bn thân các ngi thì các ngi 
hãy thi hành mnh lnh ca Ngài. 
Câu kinh này là mt bng chng bt buc ngi 
Muslim phi n thánh ng nghe bài thuyt 
ging và dâng l nguyn Salah vào ngày th sáu. 
Ri khi cuc dâng l nguyn Salah ã 
hoàn tt thì các ngi hãy i khp trên mt 
t mà tìm kim thiên lc ca Allah nhng 
hãy nh n Allah tht nhiu mong rng các 
ngi c thành công.. Khi nào các ngi 
ã nghe xong bài thuyt ging và ã thc hin 
xong l nguyn Salah tp th ca ngày th sáu 
thì các ngi hãy ra i khp ni trên trái t 
mà tìm kim thiên lc ca Allah dành cho các 
ngi, nhng hãy luôn nh n Allah tht 

nhiu trong mi hoàn cnh dù  bt c ni 
nào, mong rng các ngi s t c nhiu 
iu tt p trên cõi i này và cõi i Sau. 
Và khi thy vic mua bán i chác 
hoc nhng cuc vui chi thì h tn mác i 
v phía ó và b Ngi li ng mt mình. 
Hãy bo h: “Nhng gì  ni Allah tt p 
hn nhng cuc vui chi và trao i mua 
bán, và Allah là ng cung dng tt 
nht.. Mt s nhng ngi Muslim nhìn thy 
vic mua bán và vui chi thì h vi vã ra i 
n ó và b Ngi (Muhammad)  li mt 
mình thuyt ging trên bc ging. Ngi hãy 
nói vi h: Nhng gì  ni Allah là nhng 
hng ân tt p nht, hn hn nhng vic mua 
bán, vui chi, và Allah là ng ban thiên lc 
tt nht, cho nên các ngi c t tn mà tìm 
kim thiên lc ca Ngài và hãy tuân lnh Ngài 
ri Ngài s ban thiên lc cho các ngi trên 
cõi i này và cõi i Sau. 

Chng (63) Al-Muna-fiqun 
(Nhng K Ngy To c Tin) 

Khi nhng ngi ngy to c tin n 
gp Ngi, chúng s bo: “Chúng tôi xác 
nhn ngi là S gi ca Allah” trong khi 
Allah ã bit rõ Ngi thc s là S gi ca 
Ngài, và Allah cng xác nhn nhng ngi 
o c gi chc chn là nhng tên nói di.. 
Này Thiên s ca Allah (Muhammad)! Khi 
nhng k ngy to c tin Muna-fiq n gp 
Ngi và nói bng chính chic li ca chúng 
rng chúng tôi xin xác nhn ngi là Thiên s 
ca Allah, và Allah bit rõ ích thc Ngi là 
Thiên s ca Ngài, và Allah xác nhn nhng 
gì mà nhng k ngy to ã nói trong li tuyên 
b ca chúng là mt s gi di, chic li ca 
chúng th tht xác nhn c tin nhng lòng 
chúng hoàn toàn ph nhn nó. 
Chúng dùng li th ca chúng làm 
bình phong, chúng cn tr thiên h theo con 
ng ca Allah. Qu tht, nhng iu chúng 
làm qu tht xu xa và ti li. S d nh th là 
vì chúng có nim tin ri chúng li ph nhn. 
Bi th, qu tim ca chúng b niêm kín li  
nên chúng không hiu gì c.. Qu tht, nhng 
k Muna-fiq ch dùng li th  làm bình phong 
che mt nhng ngi có c tin và  khi b 
trng pht, chúng t ngn cn bn thân chúng 
và ngn cn mi ngi n vi con ng ngay 
chính ca Allah, qu tht, chúng là nhng tên 
xu xa và ti t trong hành ng. S d nh th 
là vì chúng ã biu hin c tin  v b ngoài 
còn trong lòng chúng là s ph nhn và phn 
nghch. Vì vy, Allah ã niêm kín trái tim ca 
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chúng bi s vô c tin ca chúng khin chúng 
chng hiu iu gì có th ci thin c chúng. 
Và khi nhìn thy chúng, Ngi trm 
tr v dáng dp b ngoài ca chúng, và khi 
chúng nói, Ngi hãy lng nghe li l ca 
chúng, chúng ging nh khúc g dùng  
chng . Chúng ngh rng mi ting thét 
u nhm ch trích n chúng. Chúng là k 
thù nên hãy cnh giác chúng, Allah s tiêu 
dit chúng. Chúng quay mt v âu th?. 
Này Muhammad,  khi Ngi nhìn thy nhng 
k Muna-fiq này, Ngi s ngc nhiên bi dáng 
v lch thip và àng hoàng ca chúng, và khi 
chúng nói chuyn khin Ngi lng nghe li 
ca chúng bi ngôn t vn chng và mch lc 
nhng tht ra trong tim chúng li trng rng 
c tin, trí tu và kin thc ca chúng ging 
nh nhng khúc g c dùng làm rào chn 
ch không có hn, chúng luôn lo ngh và thp 
thm cho mi mt ting thét hng v chúng 
bi chúng s b phát hin s tht c giu kín 
trong lòng chúng. Ngi hãy cnh giác chúng, 
Allah s nguyn ra chúng và trc xut chúng 
khi lòng thng xót và bao dung ca Ngài. Ti 
sao chúng li quay mt vi chân lý  n vi 
s ngy to và lm lc nh th? 
Khi có li bo chúng: “Hãy n ây, S 
gi ca Allah s xin Ngài tha th ti li cho 
các ngi” thì chúng li quay u sang phía 
khác. Và Ngi s thy chúng b i vi dáng 
iu ngo mn.. Và khi nhng k Muna-fiq 
c bo: Các ngi hãy sám hi v nhng gì 
mà các ngi ã làm t li nói và hành ng, 
Thiên s ca Allah s cu xin Allah tha th ti 
li cho các ngi. Nhng chúng quay mt b 
i mt cách ngo mn và bt cn n Ngi. 
Du Ngi có cu xin Allah tha th 
cho chúng hay không cu xin tha th cho 
chúng thì cng bng tha bi i vi chúng 
Allah s không bao gi tha th cho chúng. 
Qu tht, Allah không hng dn ám 
ngi dy lon, bt tuân.. Nhng k Muna-
fiq này, cho dù Ngi (Muhammad) có cu xin 
tha th cho chúng hay không thì cng nh nhau 
bi Allah s không bao gi tha th cho chúng. 
Chúng ã ngoan c trong s vô c tin ca 
chúng, chúng dám ngy to c tin ngay c i 
vi Allah. Qu tht, Allah s không chp nhn 
c tin ca nhng k ph nhn Ngài, nhng k 
ã nm ngoài s tuân phc Ngài. 
Chúng là nhng k nói: “Ch chi tiêu 
cho nhng ngi theo S gi ca Allah cho 
n lúc h b i”. Và kho lng thc trong 
các tng tri và Trái t u là ca Allah, tuy 

nhiên, nhng k ngy to c tin không hiu 
thu c iu ó.. Nhng k Muna-fiq là 
nhng ngi ã nói vi ngi dân Madinah rng 
các ngi ng chi tiêu cho các v Sahabah ca 
Thiên s Allah, nhng ngi Muhajir, mc ích 
nhm chia r tình hunh  gia h, nhng 
chúng li không bit rng các kho lng thc 
trong các tng tri và trái t u thuc v Allah, 
Ngài s ban phát cho ai Ngài mun và Ngài s 
không cho ai Ngài mun. Nhng k ngy to 
c tin thc s không hiu bit chút nào. 
Chúng tuyên b: “Nu chúng tôi tr v 
Madinah, ngi quyn th nht s ui thng 
ti nht ra khi ó”. Nhng nhng k ngy 
to c tin không bit rng danh d và quyn 
th u thuc v Allah, S gi ca Ngài và 
nhng ngi  tin tng.. Nhng k ngy to 
c tin nói: “Nu chúng ta tr v Madinah, thì 
nhng ngi quyn th nh chúng ta s ánh 
ui nhng k hèn h nh nhng ngi có c 
tin”. Qu tht, s quyn th là  ni Allah, và 
Ngài s ban cho Thiên s ca Ngài, nhng có 
c tin ch Ngài không ban cho ai khác, nhng 
nhng k ngy to c tin không bit iu ó. 
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Hi nhng ai có nim tin! Ch  cho 
tài sn và con cái ca các ngi làm cho các 
ngi xao lãng vic tng nh Allah. Và ai 
làm th s là nhng ngi thua thit.. Này 
hi nhng ngi tin tng Allah, tin tng 
Thiên s ca Ngài và luôn chp hành theo giáo 
lut ca Ngài! Các ngi ch  tài sn, con cái 
ca các ngi làm cho các ngi quên mt 
Allah, tc quên mt s th phng Allah và 
tuân lnh Ngài. Ai  cho con cái và tài sn làm 
cho h sao lãng iu ó thì qu tht h là nhng 
ngi không c Allah thng yêu và che ch. 
Và hãy chi tài sn mà TA ban cp cho 
các ngi trc khi mi ngi các ngi 
n vi cái cht. Bng không mi ngi các 
ngi s nói: “Ly Thng  ca b tôi! 
Nu Ngài gia hn cho b tôi sng thêm mt 
thi gian ngn na thì b tôi s b thí và s 
là mt ngi ngoan o y c tin.. Này 
hi nhng ngi có c tin, các ngi hãy chi 
dùng tài sn mà Allah ban cp cho các ngi 
vào con ng thin tt trc khi mi ngi 
các ngi i mt vi cái cht. Bng không, 
mi ngi các ngi s nói trong s nui tic 
mun màng: “Ly Thng  ca chúng con, 

hãy trì hoãn cái cht cho chúng con, hãy cho 
chúng con thêm ít thi gian na,  chúng con 
có c hi chi dùng tài sn ca chúng con cho 
con ng t thin mà Ngài hài lòng, và chúng 
con s là nhng ngoan o và kính s Ngài”. 
Và Allah s không bao gi gia hn cho 
mt linh hn nào mt khi ã mãn hn. Và 
Allah rt am tng v nhng iu các ngi 
làm.. Allah không bao gi trì hoãn mt 
khonh khc nào cho linh hn mt khi ã mãn 
hn tc ã ht tui i ca nó trên th gian. Và 
Allah là ng luôn am tng ht mi iu tt 
xu mà các ngi làm, và Ngài s thng pht 
công minh cho các vic làm ó ca các ngi. 

Chng (64) Attagha-bun 

(K Bi Ngi Thng) 
Mi vn vt trong các tng tri và mi 
vn vt di t u tán dng Ngài, 
Quyn hành thng tr là ca Ngài, mi li 
ca tng cng là ca Ngài, và Ngài có quyn 
nng trên tt c mi th.. Allah cho chúng 
ta bit rng tt c mi vn vn trong các tng 
tri và mi vn vt di t u tán dng ca 
ngi Ngài bi Ngài là ng chi phi mi vn 
vt áng c ca ngi và tán dng, Ngài là 
ng Toàn nng không có ai (vât gì) có th 
vt qua quyn nng ca Ngài. 
Ngài là ng ã to hóa các ngi, 
nhng trong các ngi có ngi không tin 
tng và có ngi tin tng. Và Allah hng 
thy iu các ngi làm.. Allah là ng ã 
to hóa các ngi t cái không, nhng trong 
các ngi có ngi ã không tin và có ngi 
tin. Và Allah là ng nhìn thy mi iu tt 
xu các ngi làm, và Ngài s thng pht cho 
các vic làm ó mt cách công minh. 
Ngài vì Chân lý nên ã to hóa các tng 
tri và trái t, ã to hình th ca các ngi 
và làm cho hình th ca các ngi p nht. 
Và các ngi s quay v gp Ngài.. Allah ã 
to hóa ra các tng tri và trái t có mt ý 
ngha vô cùng v i, và Ngài ã to hóa ra các 
ngi trong mt hình th p nht, và vào 
Ngày Phc sinh các ngi s c tr li trình 
din Ngài  Ngài xét x và thng pht các 
vic làm và hành ng ca các ngi. 
Ngài bit mi vn vt trong các tng tri 
và di t và Ngài bit iu các ngi giu 
gim và iu các ngi bc l. Bi vì Allah 
bit rõ và am tng nhng iu trong lòng.. 
Allah bit rõ tt c mi iu trong tri t và 
Ngài bit rõ nhng gì các ngi – con ngi – 
che giu và nhng gì các ngi công khai. Qu 
tht, Allah là ng thu hiu và am tng tt  
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c mi iu trong lòng ca các ngi. 
Há các ngi cha bit thông tin v 
nhng k ã không có c tin trc ây ? 
Chúng ã nm hu qu tai hi t nhng 
công vic ca chúng và chúng s phi chu 
mt hình pht au n.. Này nhng k th 
a thn, chng l các ngi không hay bit gì 
v nhng k ã không c tin thi trc các 
ngi sao? Chúng thc s ã phi chu mt 
hu qu ti t trên th gian vì s vô c tin ca 
chúng cng nh nhng hành ng ti li ca 
chúng, và Ngày Sau chúng s phi chu mt 
hình pht vô cùng au n. 
S d nh th là vì nhng v S gi ca 
chúng ã n gp chúng vi nhng bng 
chng rõ rt nhng chúng bo: “Há mt ngi 
phàm tc li hng dn chúng tôi ?”. Cho 
nên, chúng ã không tin tng và quay i. 
Nhng Allah là ng giàu có và áng ca ngi.. 
Chúng b hu qu nh th trên th gian và s 
phi chu s trng pht vào i Sau là vì chúng 
ã ph nhn tt c các li mc khi cùng vi 
nhng bng chng màu nhim xác thc c các 
Thiên s ca Allah mang n cho chúng, chúng 
bo: “Chng l mt con ngi phàm tc ging 
nh chúng ta li hng dn chúng ta ?”. Vi ý 
ngh ó, chúng ã ph nhn Allah và ph nhn 
thông ip c các Thiên s ca Ngài mang 
n t ni Ngài, chúng ã chng i và phn li 
chân lý. Nhng Allah vn là ng giàu có, vn là 
ng quyn uy áng c ca tng, s lch lc và 
sai lm ca chúng không tác hi gì n Ngài c. 
Nhng k không tin tng ngh rng 
chúng s không c phc sinh tr li. Hãy 
bo chúng: “Chc chn là không phi nh 
các ngi tng, mà Thng  ca ta s 
phc sinh các ngi tr li. Ri các ngi s 
c Ngài báo cho bit v nhng iu mà 
các ngi ã làm. Và iu ó rt n gin 
i vi Allah”.. Nhng k vô c tin sai lm 
cho rng chúng s không c Allah làm sng 
li t cõi cht và i ra t các ngôi m ca 
chúng. Ngi (Thiên s Muhammad) hãy nói 
vi chúng: “Trái vi nhng gì các ngi ngh, 
chc chn các ngi s c cho sng li t các 
ngôi m, ri sau ó, Ngài s cho các ngi bit 
tt c nhng gì các ngi ã làm trên th gian, 
và iu ó qu tht rt d dàng i vi Ngài”. 
Bi th, hãy tin Allah và S gi ca 
Ngài, và hãy tin vào Ánh sáng mà TA ã 
ban xung. Và Allah rt am tng nhng gì 
các ngi làm.. Do ó, các ngi – nhng 
ngi th a thn – hãy tin Allah và Thiên s 
ca Ngài, hãy i theo s hng dn ca Kinh 

Qur’an mà TA ã ban xung cho v Thiên s 
ca Ngài. Và Allah luôn am tng và thu rõ 
mi iu các ngi làm, không mt iu gì có 
th che giu c Ngài và Ngài s thng pht 
cho mi hành ng và vic làm ca các ngi 
vào Ngày Phán xét. 
Ngày mà Ngài s triu tp tt c các 
ngi cho mt Ngày i Hi. ó là Ngày 
ca ngi thng và k bi. Và ai tin tng 
ni Allah và làm vic thin thì Ngài s xóa 
b mi iu xu xa khi y và y s c thu 
nhn vào Thiên àng vi nhng ngôi Vn 
bn di có các dòng sông chy, h s sng 
trong ó mãi mãi. ó là mt thng li vô 
cùng v i.. Các ngi hãy nh n Ngày 
Triu tp, Ngày mà Allah s triu tp tt c 
nhân loi t thu ban u cho n thi cui 
cùng ca th gian. ó là mt ngày i hi 
cha tng có. Trong Ngày hôm ó s có ngi 
thng k thua, ngi có c tin s là ngi 
chin thng và nhng k vô c tin và làm 
iu sai quy s là nhng k thua thit và tht 
bi, bi l, nhng ngi có c tin s c 
vào Thiên àng vi lòng thng xót ca 
Allah, còn nhng k vô c tin và làm iu sai 
quy s b ày trong Ha ngc di s phán 
xét công bng và nghiêm minh ca Allah. Do 
ó, ngi nào tin tng Allah và thi hành theo 
lnh ca Ngài thì y s c xóa ht ti li và 
s an lành i vào Thiên àng vi nhng ngôi 
vn bên i có các dng sông chy, y s 
sng trong ó i i, và s vnh hng trong 
Thiên àng chính là mt s thng li v i 
không có mt s thng li nào khác v i hn. 
Ngc li, nhng ai vô c tin và ph 
nhn các Li mc khi ca TA thì s là 
nhng ngi bn ca Ha ngc, h s phi 
b ày trong ó i i kip kip. Và ó là 
mt im dng chân cui cùng tht ti t.. 
Trái li vi nhng ngi có c tin, nhng k 
vô c tin s b ày trong Ha ngc i i 
kip kip. Và ó qu tht là mt ch quay v 
tht ti t và thm hi. 
Không mt tai ha nào xy ra mà 
không do phép ca Allah. Và ai tin tng 
ni Allah thì Ngài s hng dn con tim ca 
y. Và Allah am tng và thu hiu mi s 
vic.. Mi tai ha xy ra i vi mt ai ó 
u là do Allah nh ot và cho phép. Ngi 
nào tin tng Allah thì Ngài s hng dn con 
tim ca y luôn c thanh thn và hài lòng vi 
nh mnh, Ngài s hng dn y n vi 
nhng c tính và phm cht tt p, bi l 
trái tim là tâm còn th xác là biu hin ca 
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tâm. Và Allah luôn hiu bit ht mi iu, 
không có gì có th giu gim c Ngài. 
Và hãy tuân lnh Allah và tuân lnh S 
gi. Nhng nu các ngi quay b i thì 
nhim v ca S gi ca TA ch là truyn 
t li mt cách rõ ràng và công khai mà 
thôi.. Hi nhân loi, các ngi hãy tuân lnh 
Allah và làm theo nhng gì Thiên s ca Ngài 
ra lnh cng nh ngn cm, hãy phc tùng 
theo ch th ca Thiên s v nhng gì Y thông 
ip n các ngi t Thng  ca Y. Còn 
nu các ngi quay mt b i, không tuân th 
Allah và Thiên s ca Ngài thì qu tht v 
Thiên s ca Ngài cng chng nh hng gì 
bi l Y ch là mt v truyn t. 
Allah là Thng  duy nht không có 
thn linh nào khác ngoài Ngài. Bi th, nhng 
ngi có c tin nên tin cy mà phó thác cho 
Allah.. Allah là ng th phng ích thc, 
duy nht mt mình Ngài, không có ng nào 
khác ngoài Ngài. Do ó, nhng ai tin tng ni 
Ngài hãy phó thác cho Ngài v mi v vic. 
Hi nhng ngi có c tin! Qu tht, 
trong s ngi v và con cái ca các ngi 

có ngi là k thù ca các ngi. Do ó, hãy 
cnh giác và coi chng h. Nhng nu các 
ngi lng th b qua và tha th cho h. 
Qu tht, Allah là ng Hng Tha Th và rt 
mc Nhân t.. Này hi nhng ngi tin tng 
Allah, tin tng Thiên s ca Ngài và luôn chp 
hành theo giáo lut ca Ngài! Qu tht, trong s 
ngi v và con cái ca các ngi có ngi là k 
thù ngn cn các ngi trên con ng chính 
ngha ca Allah và tuân lnh Ngài. Do ó các 
ngi hãy cnh giác và ng nghe theo h, và 
nu h có vt quá gii hn vi nhng hành 
ng ti li và xu thì các ngi hay b qua cho 
h bi qu tht Allah là ng hng tha th và 
nhân t, Ngài s tha th ti li cho các ngi. 
Qu tht, tài sn và con cái ca các 
ngi ch là mt s th thách, Ngc li,  
ni Allah là mt phn thng tht v i.. 
Tài sn và con cái ca các ngi ch là mt s 
th thách dành cho các ngi, còn  ni Allah 
s có nhng phn thng vô cùng to ln i 
vi ai tuân th theo Ch o ca Ngài và chi 
tiêu tài sn úng vi nhng gì Ngài qui nh. 
Bi th, hãy s Allah theo kh nng 
ca các ngi và hãy nghe và vâng lnh và 
hãy chi tiêu có li cho bn thân các ngi. 
Và ai gi bn thân ca mình khi s tham 
lam ích k thì s là nhng ngi thành 
t.. Này hi nhng ngi có c tin, hãy 
kính s Allah theo kh nng ca các ngi 
trong bt k mi hoàn cnh, hãy lng nghe li 
Thiên s dy bo mà suy ngm, hãy làm theo 
s sai bo ca Y và tránh xa nhng iu Y 
nghiêm cm, và hãy chi dùng tài sn mà Allah 
ã ban cp cho các ngi vào con ng mang 
li tt p cho các ngi. Và ngi nào gi 
bn thân tránh khi s keo kit thì ó là nhng 
ngi chin thng trong mi iu. 
Nu các ngi cho Allah mn mt 
phn mn tt thì Ngài s gia tng nó lên 
gp bi cho các ngi và Ngài s tha th ti 
li cho các ngi bi vì Allah hng ghi công 
và chu ng.. Nu các ngi chi dùng tài 
sn ca các ngi cho con ng chính o 
ca Allah mt cách thành tâm thì Ngài s gia 
tng ân phc gp bi cho nhng gì các ngi 
ã chi dùng, Ngài s tha th ti li cho các 
ngi, bi Allah là ng luôn ghi công. 
ng bit ht iu vô hình và iu hu 
hình, ng Toàn Nng, ng Chí Minh. 
Allah bit ht tt c mi th, Ngài là ng 
Toàn nng không có gì có th vt qua quyn 
nng ca Ngài, và Ngài là ng sáng sut và 
khôn ngoan trong mi li nói và hành ng. 
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Chng (65) Attalaq 

(S Ly D) 
Hi Nabi, khi các ngi mun ly d v 
thì hãy ly d h da vào Iddah (thi hn n 
nh) ca h,  hãy m cho úng Iddah và 
hãy kính s Allah, ch ui h ra khi nhà 
ca h và cng ch  h b i ngoi tr h 
công khai làm iu ti li. ó là nhng gii 
hn ca Allah, ai vt quá gii hn ca Allah 
thì qu tht ch t làm hi bn thân mình. 
Ngi âu bit sau này Allah có th to mt 
iu kin mi nào ó.. Này hi Nabi, khi nào 
các ngi – Ngi và nhng ngi có c tin – 
mun ly d v ca các ngi thì các ngi hãy ly 
d h trong Iddah (tc trong thi gian ngi v 
có th trng sch (không có kinh) và không ân ái, 
hoc trong thi gian mang thai và bu thai ã 
hin rõ). Các ngi hãy m bo thi gian Iddah 
này khi thc hin ly d  bit rõ thi gian c 
phép quay li nu các ngi mun quay li vi 
h, các ngi hãy kính s Allah, Thng  ca 
các ngi mà ch xua ui h ra khi nhà, ni 
h ang  cho n khi ã ht thi gian Iddah. 
Thi gian Iddah là ba k kinh i vi mi ngi 
ph n tr  ngi cha n tui dy thì, ngi ã 
mãn kinh và ngi ang mang thai, và h cng 
không c b i khi nhà trong thi gian ó 
ngoi tr h ã làm mt iu gì ó vt quá gii 
hn ca Allah nh Zina chng hn. ó là giáo 
lut ca Allah c Ngài quy nh cho ám by 
tôi ca Ngài. Do ó, ngi nào phm gii lut 
ca Allah là ã bt công vi chính bn thân y và y 
ang a bn thân mình vào con ng hy dit. 
Này hi nhng ai mun ly d, e rng sau khi ly 
d các ngi mun quay li thì Iddah là thi 
gian cho các ngi c hi ó. 
Bi th, khi chm dt thi hn n 
nh ca h hoc là các ngi gi h li mt 
cách t t hoc ly hôn h mt cách t t. Và 
các ngi hãy mi hai ngi công bng trong 
các ngi n làm chng và hãy vì Allah mà 
thit lp chng c rõ ràng. ó là iu khuyn 
cáo cho ngi nào tin ni Allah và Ngày Sau. 
Và ai kính s Allah Ngài s m cho y mt li 
thoát và s ban cho y bng lc t ni mà y 
không th ng ti c, và ai phó thác cho 
Allah thì Ngài s làm cho y toi nguyn. Qu 
tht, Allah s thc hin mc ích ca Ngài, 
qu tht, Allah ã quy nh mc lng cho 
tt c mi vt.. Nh vy, khi thi gian Iddah 
ã ht thì hoc là các ngi quay li vi h hoc 
là các ngi t bit h, nu các ngi quay li 
vi h thì hãy i x t t vi h và chu cp cho 
h àng hoàng còn nu các ngi quyt nh t 

bit h thì hãy chia tay h mt cách m bo 
quyn li ca h, và khi các ngi  li hay chia 
tay thì các ngi hãy tìm hai ngi àn ông làm 
chng cho các ngi và nhng ai làm chng hãy 
làm chng mt cách trung thc vì Allah. ó là 
mnh lnh ca Allah dành cho nhng ai tin 
tng Ngài và tin tng vào i Sau. Và ngi 
nào kính s Allah luôn làm theo nhng gì Ngài 
ch bo và tránh xa nhng gì Ngài cm oán thì 
Ngài s luôn m mt li thoát cho y và s to 
iu kin thun li  y tìm thy thiên lc ca 
Ngài mt cách d dàng mà y không ng ti 
c; và ngi nào phó thác cho Allah thì mt 
mình Ngài ã  bo h cho y trong mi v vic 
trong mi hoàn cnh. Qu tht, Allah s thc 
hin mc ích ca Ngài, Ngài không b l bt 
c iu gì cng không có iu gì khó khn vi 
Ngài và Ngài là ng ã nh mc lng cho 
mi vt và mi s vic. 
Và ngi nào trong s ngi v ca các 
ngi ã quá tui có kinh nu các ngi còn 
nghi ng thì thi hn Iddah ca h là ba 
tháng, k c ngi không có kinh, còn 
ngi v nào mang thai thì thi hn Iddah 
ca h s kéo dài cho n khi h h sanh. 
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Và ai s Allah thì Ngài s làm mi v vic 
tr nên d dàng cho y.. Và ngi ph n 
nào ã mãn kinh, và nhng ngi cha có kinh 
vì còn nh thì thi gian Iddah ca h là ba 
tháng trn vn, riêng i vi ngi ph n 
mang thai thì thi gian Iddah ca h s kéo dài 
cho n khi h sanh. Và ngi nào kính s 
Allah luôn thc hin theo Ch o ca Ngài thì 
Ngài s to iu kin thun li và d dàng trong 
mi v vic ca y trên i này và c i Sau. 
ó là mnh lnh ca Allah, Ngài ã 
ban nó xung làm ch o cho các ngi. Và 
ai kính s Allah thì Ngài s xóa b mi iu 
xu xa cho y và s ni rng phn thng cho 
y.. Nhng gì c nói v vn  ly d và thi 
gian Iddah là mnh lnh ca Allah c Ngài 
ban xung làm Ch o các ngi – hi nhng 
ngi có c tin –  các ngi bit rõ. Và 
ngi nào kính s Allah mà tránh xa nhng iu 
nghch o và luôn thc hin úng bn phn 
c qui nh thì Ngài s bôi xóa ti li cho y 
và s ban thng cho y  i Sau, ó là Ngài s 
thu nhn y vào Thiên àng v i ca Ngài. 
Hãy  các ngi v  ni nào mà các 
ngi ang  tùy theo phng tin ca các 

ngi và ch ày a h nhm ép bc gây 
khó d cho h, còn nu h mang thai thì hãy 
chu cp cho h n khi nào h sanh. Nu h 
giúp các ngi cho con bú thì các ngi hãy 
tr tin công cho h và hãy tham kho ý kin 
ln nhau mt cách bit iu và hp lý, còn 
nu các ngi gp khó khn thì hãy tìm 
ngi àn bà khác.. Các ngi hãy  cho 
v các ngi  ch nào mà các ngi ang  
tht àng hoàng tùy theo iu kin kinh t ca 
các ngi trong thi gian Iddah, các ngi 
không c gây khó khn  chèn ép h t ý 
b ch , còn nu v các ngi là nhng 
ngi ang mang thai thì hãy chu cp y  
cho h khi vn ang trong thi gian Iddah cho 
n khi h h sanh. Nu h giúp các ngi cho 
con bú thì các ngi hãy tr tin thù lao cho h 
và hãy trao i bàn bc tham kho ý kin ln 
nhau mt cách có tình có ngha tht hài hòa, 
còn trng hp c hai không th thng nht 
quan im vi nhau trong vn  cho con bú 
thì hãy tìm ngi àn bà khác  cho con bú. 
Ngi giàu phng tin s chi tiêu theo 
phng tin giàu có ca mình, và ngi nào 
eo hp phng tin thì c chi tiêu theo 
nhng gì c Allah ban cp cho y. Allah 
không bt mt linh hn nào chu gánh nng 
ngoi tr nhng gì mà Ngài ã ban cho. Và 
Allah s làm nh gánh nng sau nhng ni 
khó khn.. Ngi chng hãy chu cp cho v 
con ca mình theo iu kin giàu có ca y, còn 
ngi nào eo hp thì c chi tiêu theo hoàn 
cnh và kh nng ca mình, bi Allah không 
bt ai gánh vác quá sc, Ngài không bt ngi 
nghèo phi chi tiêu nh ngi giàu. Qu tht, 
sau nhng khó khn và khn cùng Allah s 
làm cho các ngi giàu có và tt hn. 
Và ã có bao nhiêu th trn chng 
i Mnh lnh ca Thng  và các S gi 
ca Ngài ri b TA thanh toán bng mt cuc 
thanh toán d di. Qu tht, TA ã trng 
pht chúng bng mt cuc trng pht ghê 
rn và tàn khc. Bi th, chúng ã nm hu 
qu tai hi v vic làm và hành ng ca 
chúng, và kt cuc cho hành ng ca chúng 
là s mt mát thua thit.. Và qu tht, có rt 
nhiu th trn mà ngi dân ca nó ã làm trái 
lnh ca Allah và Thiên s ca Ngài và ã b 
TA trng pht bi vic làm ti li ca chúng, 
TA ã trng pht tt c bn chúng bng mt 
s trng pht khng khip. ó là kt cuc ca 
nhng hành ng trái lnh Allah và Thiên s 
ca Ngài, và nhng hành ng trái nghch 
Allah và Thiên s ca Ngài kt cuc ch mang 
li s mt mát và thua thit mà thôi. 
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Allah ã chun b cho chúng mt s 
trng pht nghiêm khc. Bi th, hãy s 
Allah này hi nhng ngi hiu bit có c 
tin. Qu tht, Allah ã ban xung cho các 
ngi Li nhc nh. Mt v S gi c cho 
các ngi Li mc khi ca Allah, gii thích 
rõ mi s vic  Ngài a nhng ngi có 
c tin và làm vic thin tt i ra khi ni 
tm ti n vi ánh sáng. Và ai tin tng ni 
Allah và làm vic thin tt thì s c Ngài 
thu nhn vào Thiên àng vi nhng ngôi 
Vn bên di có các dòng sông chy, y s  
trong ó i i, và chc chn, Allah s cung 
cp cho y bng lc tt nht.. Allah ã chun 
b mt s trng pht tht nng cho nhng ai ã 
trái lnh và bt tuân Ngài và Thiên s ca 
Ngài. Do ó, nhng ai có khi óc bit suy ngh 
và tin tng ni Allah và Thiên s ca Ngài 
thì hãy kính s Allah. Qu tht, Allah ã ban 
xung cho các ngi – nhng ngi có c tin 
– li nhc nh nhc nh các ngi làm iu tt 
và phng mnh Allah. Li nhc nh này ã 
c v Thiên s ca Ngài c cho các ngi 
nghe qua nhng câu kinh trình bày rõ ràng  
phân bit gia iu chân lý và iu ngy to, 
giúp các ngi t ni tâm ti ca bóng êm 
lm lc ra ngoài ánh sáng ca c tin Iman và 
chân lý. Do ó, ngi  nào tin tng Allah và 
làm vic thin tt thì s c Ngài cho vào 
Thiên àng vi các ngôi vn bên di có các 
dòng sông chy, h s sng trong ó i i 
và c Allah ban cho thiên lc tt nht. 
Allah là ng ã to hóa by tng tri 
và trái t ging nh chúng. Mnh lnh c 
a xung gia chúng  cho các ngi bit 
Allah có quyn nng trên mi vn vt và rng 
Allah bao trùm ht tt c mi th vi s hiu 
bit ca Ngài.. Allah là ng duy nht to ra 
by tng tri và by hành tinh (trái t và các 
hành tinh ging nh nó), Ngài ban mnh lnh 
ca Ngài cho các v Thiên s ca Ngài gi các 
tng tri và trái t  các ngi – nhân loi – 
qu tht Allah có quyn nng trên mi vn vt, 
không có iu gì có th vt qua quyn nng ca 
Ngài, và Allah bao trùm mi s vic và mi vn 
vt bng kin thc ca Ngài, không mt iu gì 
nm ngoài kin thc và quyn nng ca Ngài. 

Chng (66) Attahrim 
(S Cm oán) 

Hi Nabi, ti sao Ngi li t cm nhng 
gì mà Allah ã cho phép Ngi dùng hu làm 
va lòng các bà v ca Ngi. Và Allah hng 
tha th và rt mc khoan dung.. Này hi 
Nabi, sao Ngi li cm bn thân Ngi dùng 

nhng gì c Allah cho phép vì mun làm 
va lòng các bà v ca Ngi? Và Allah s 
tha th cho Ngi và yêu thng Ngi. 
Qu tht trc ây, Allah ã qui nh 
cho các ngi phng cách xóa b li 
nguyn th. Và Allah là ng bo h ca 
các ngi, Ngài là ng Toàn Tri, ng rt 
mc sáng sut.. Này hi nhng ngi có c 
tin, qu tht Allah ã ban hành iu lut  
xóa b li th nguyn bng cách thc hin 
Kaffa-rah, ó là nuôi n mi ngi nghèo 
hoc cho qun áo cho h, hoc dùng tin 
chuc mt ngi nô l, hoc nhn chay ba 
ngày. Và Allah là ng bo h và giúp  các 
ngi, và Ngài bit rõ iu gì s ci thin các 
ngi nên mi sc lnh cho các ngi, bi 
Ngài là ng Sáng sut và khôn ngoan trong 
li nói và hành ng. 
Và khi Nabi th l tâm s cho mt s 
ngi v ca y, sau ó ngi v ó ã tit l 
nó. Và Allah ã cho Y bit s vic ó, Y ã 
xác nhn mt phn và b qua mt phn khác 
Và khi Y nói vi ngi v thì nàng bo: “Ai 
ã cho mình bit iu này?” Y áp: “ng 
Toàn Tri, ng Am Tng ã cho ta bit”.. 
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Và khi Nabi tâm s thm kín vi v Ngưi, 
Hafsah – cu xin Allah hài lòng v bà – thì bà ã 
nói li vi ‘A-ishah. Allah ã tit l cho Ngưi 
bit và Ngưi xác nhn và không bit mt phn, 
ri khi Ngưi nói cho bà thì bà nói: “Ai ã cho 
mình bit iu này?” Ngưi nói: Allah, ng 
Toàn nng và Am tưng ã cho Ta bit. 
Nu hai ngi quay v sám hi vi 
Allah tc tm lòng ca hai ngi ã chu 
thun, còn nu hai ngi tip tay nhau chng 
li y thì Allah là ng bo h ca y, k c i 
thiên thn Jibril và nhng ngi có c tin 
cng vy và các v Thiên thn khác u s ng 
h y sau ó.. Nu hai ngưi (Hafsah và ‘A-
ishah) chu quay v sám hi cùng vi Allah v 
nhng gì mà hai ngưi h ã sai phm thì coi 
như tm lòng ca hai ngưi h bit h mình sa 
li vi Nabi, còn nu hai ngưi vn con ngoan c 
tip tay nhau chng li Ngưi thì Allah là ng 
bo h và giúp  Ngưi và sau ó là i thiên 
thn Jibril, nhng có c tin ngoan o cùng vi 
các thiên thn s là nhng v bo h và giúp  
chng li nhng ai làm tn thương Ngưi. 
Nu y li d tt c các ngi thì có l 
Thng  ca y s i li cho y các bà v tt 
hn các ngi. Và h s là ph n Muslim có 
c tin, sùng kính, nng sám hi, luôn th 
phng (Allah), nhn chay, ã có mt i 
chng hay còn trinh.. Này hi nhng ngưi 
v ca ca Nabi, nu Ngưi Muhammad tht 
s ly d các ngươi thì e rng Allah s i li 
cho Ngưi nhng ngưi v khác tt p hơn, 
h s là nhng tin tưng Allah và Thiên s ca 
Ngưi, h luôn vâng lnh Ngài, h s là nhng 
ngưi ngoan o h s nhn chay, mt s h ã 
có mt i chng và mt s vn còn trinh. 
Hi nhng ai có c tin! Hãy gi gìn 
bn thân ca các ngi và ngi thân ca 
các ngi tránh khi Ha ngc ni mà cht 
t ca nó là con ngi và á c nhng 
v Thiên thn lnh lùng và nghiêm ngh 
qun lý. H không bt tuân Allah mt iu 
gì và h ch bit thi hành mnh lnh c 
truyn cho h.. Này hi nhng ngưi tin 
tưng Allah, tin tưng Thiên s ca Ngài và 
luôn chp hành theo giáo lut ca Ngài! Hãy 
trông coi và gi bn thân các ngươi cng như 
ngưi thân ca các ngươi luôn chp hành theo 
ch o ca Allah  có th tránh khi s trng 
pht nơi Ha ngc, nơi mà la ca nó ưc t 
lên bi con ngưi và á, và Ha ngc s ưc 
các v Thiên thn lnh lùng và nghiêm ngh 
canh gát. Các v thiên thn này không bao gi 
bt tuân mnh lnh ca Allah, h tuyt i thi 
hành theo lnh truyn ca Ngài. 

Hi nhng k không có c tin! Ngày 
nay các ngi ch tìm cách chy ti. Các 
ngi ch c qu báo v nhng gì mà các 
ngi ã làm.. Nhng ngưi không có c 
tin vào Ngày sau s ưc bo rng: Các ngươi 
ch hu chy ti trong ngày hôm nay, các 
ngươi s ưc thưng thích áng v nhng 
vic ti li mà cá ngươi ã làm trên th gian. 
Hi nhng ai có c tin! Hãy chân thành 
quay v sám hi vi Allah may ra Thng  
ca các ngi s xóa ti cho các ngi và Ngài 
s thu nhn các ngi vào Thiên àng vi 
nhng ngôi vn bên di có các dòng sông 
chy vào Ngày mà Allah s không h nhc 
Nabi (Muhammad) và nhng ngi có c 
tin cùng vi y, Ánh sáng ca h s chy ng 
trc và phía bên tay phi ca h, h cu 
nguyn tha: “Ly Thng  ca chúng 
con! Xin Ngài hãy hoàn thin ánh sáng ca 
chúng con cho chúng con và xin Ngài hãy tha 
th mi ti li cho chúng con bi vì qu tht, 
Ngài có quyn nng trên mi th.. Này hi 
nhng ngưi tin tưng Allah, tin tưng Thiên 
s ca Ngài và luôn chp hành theo giáo lut 
ca Ngài! Các ngươi hãy quay v sám hi vi 
Allah v nhng ti li và trái lnh ca các 
ngươi, mong rng Ngài s xóa ti li ca các 
ngươi và thu nhn các ngươi vào Thiên àng 
ca Ngài, nơi có nhng ngôi vưn bn dưi có 
các dòng sông chy. Vào Ngày mà s không 
trng pht Nabi và nhng ngưi có c tin cùng 
vi Ngưi, ánh sáng ca h s ta sáng phía 
ng trưc và  phía bên phi ca h, h s 
thưa: Ly Thưng , xin Ngài hãy hoàn thin 
ánh sáng ca chúng con  chúng con qua khi 
chic cu Sirat mà n ưc vi Thiên àng, 
xin Ngài hãy tha th cho chúng con bi qu tht 
Ngài là ng có quyn nng trên mi th. 
Hi Nabi! Hãy chin u chng nhng 
k không có c tin và nhng ngi ngy 
to c tin, hãy nghiêm khc vi chúng. Và 
qu tht, ch  ca chúng s là Ha ngc, 
mt ni ti t nht.. Này hi Nabi 
Muhammad, Ngưi hãy chin u ánh nhng 
k ph nhn c tin mt cách công khai, hãy 
git chúng bng lưi gươm, và hãy chin u 
chng li nhng k ph nhn c tin mt cách 
thm kín, ó là nhng k ngy to c tin, hãy 
tht nghiêm khc vi chúng ng nương tay 
vi chúng trong lúc Ngươi chin u vi 
chúng. Và qu tht, nhng k ó, chúng chc 
chc s b ày trong Ha ngc, mt nơi ti t 
nht mà chúng phi quay v. 
Allah trình bày cho nhng k không có 
c tin mt thí d in hình v ngi v 



31



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ca Nuh và ngi v ca Lut; Hai ngi h 
ã  di quyn ca hai ngi b tôi c 
hnh ca TA nhng hai ngi h ã phn bi 
chng và h chng giúp gì c cho hai ngi 
h. Và có li phán bo: “Hai ngi hãy bc 
vào La cùng vi nhng k i vào.. Allah ã 
trình bay mt thí d v s vô c tin ca ngi 
v ca Nabi Nuh và Nabi Lut  nhc nh 
nhng ngi có c tin. Hai ngi, v ca 
Nuh và v ca Nabi Lut dù c hai ngi b 
tôi ca Allah bo h nhng hai ngi ó vn là 
nhng ngi vô c tin, tuy nhiên, Nuh và Lut 
chng th giúp ích c gì hai ngi h trong 
vic tránh khi s trng pht ca Allah. Và hai 
ngi ó c bo: Hai ngi hãy cút vào Ha 
ngc cùng vi nhng k phi b ày trong ó. 
ây là mt thí d in hình cho thy rng dù 
là ngi thân thuc ca các v Nabi và nhng 
ngi ngoan o cng không th tránh khi 
hình pht nu nh ã làm iu ti li. 
Và Allah trình bày cho nhng ngi có 
c tin mt thí d in hình v ngi v 
ca Fir’aun khi bà cu nguyn tha: “Ly 
Thng  ca b tôi! Xin Ngài xây cho b 
tôi mt mái nhà gn Ngài ni Thiên àng 
và xin Ngài cu b tôi thoát khi Fir’aun và 
nhng hành vi ca y và xin Ngài hãy cu b 
tôi thoát khi ám ngi làm iu sai 
quy.. Và Allah a ra mt thí d khác v 
nhng ngi có c tin, luôn sng và thi hành 
úng tho s Ch o ca Allah mc dù phi 
sng cùng vi nhng k vô dc tin, ó là thí 
d v ngi v ca Fir’aun (Pharaon), bà là 
ngi ph n y c tin sng di quyn ca 
mt ngi vô c tin và tàn bo, bà ta vn gi 
vng c tin và luôn cu nguyn Allah: Ly 
Thng , xin Ngài hãy xây cho b tôi mt 
ngôi nhà ni Thiên àng, xin Ngài gii thoát 
b tôi khi quyn hành ca Fir’aun và khi 
nhng hành vi ti li ca hn, xin Ngài gii 
thoát b tôi khi ám ngi lm lc và ti li. 
Và Maryam, a con gái ca I’mran 
Nàng ã gi trinh tit ca mình. Bi th, 
TA ã cho Ruh ca TA hà vào Nàng và 
Nàng ã tin s Tht v Li phán ca 
Thng  ca Nàng và Nàng ã tin vào 
các kinh sách ca Ngài và nàng là mt n 
tín  sùng tín.. Và Allah a ra mt hình 
nh thí d v Maryam, con gái ca I’mran, bà 
là ngi ph n ã gi gìn trinh tit, không 
bao gi phm vào chuyn dâm lon. Do ó, 
Allah ã sai i Thiên thn Jibril  thi vào 
ngi ca bà và cái thi ó ã n ni d con 
ca bà và th là bà mang thai Nabi Ysa . Bà 

ã tin tng nhng li mc khi ca Thng 
 ca bà, bà luôn thc hin theo giáo lut mà 
Ngài ã sc lnh cho bà, và qu tht bà là mt 
ngi ph n ngoan o và c hnh. 

Chng (67) Al-Mulk 

(Vng Quyn) 
Phúc thay ng ang nm quyn thng 
tr trong tay Ngài Và Ngài có quyn nng trên 
mi th.. Mi phúc lành u  ni Allah, 
Ngài là ng ban xung mi phúc lành cho to 
vt ca Ngài, Ngài là ng nm quyn thng tr 
th gii trn gian và th gii ca cõi i Sau, 
quyn chi phi và iu hành u nm trong tay 
Ngài, Ngài có quyn nng trên tt c mi th. 
Câu kinh là mt bng chng nói lên thuc tính 
Ti Cao và Quyn Lc ca Allah. 
Ngài là ng ã to s cht và s sng 
 th thách xem trong các ngi ai là 
ngi tt nht trong vic làm ca mình.. 
Allah là ng ã to hóa ra cái cht và s sng 
 th thách nhân loi xem ai trong s h là 
nhng ngi tt nht trong vic làm cng nh 
ai trong s h là nhng ngi luôn phn u 
làm iu thin tt mt cách thành tâm vì Ngài. 
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Ngài là ng Toàn nng không mt iu gì có 
th vt qua quyn nng ca Ngài và Ngài s 
tha th cho nhng ngi b tôi nào bit quay 
v sám hi cùng Ngài. 
Câu kinh này là mt s khích l và thúc gic 
làm vic thin tt và tránh xa iu ti li và 
nghch o. 
Ngài là ng ã to hóa by tng tri 
chng trên nhau, ngi s không thy bt k 
mt khuyt im nào trong vic to hóa ca 
ng Nhân t, ngi c hãy th quay li tip 
tc nhìn xem có thy mt k h nào không?. 
Allah là ng ã to ra by tng tri chng lên 
nhau, tng này bên trên tng kia, ngi – 
ngi ngm nhìn và quan sát – s không nhìn 
thy trong s to hóa này ca Ngài, ng 
Nhân t, mt li nh nào c, và cho dù ngi 
c tip tc nhìn và quan sát ln này n ln 
khác thì cng chng nhìn thy mt k h nào. 
Ri ngi hãy quay nhìn li ln na và 
ln na xem thì cái nhìn ca ngi ch khin 
ngi thêm mt mi, r ri và tht vng mà 
thôi.. Ri sau ó, ngi c nhìn và quan sát thì 
ngi cng chng thy mt khe h nh nào mà 
ch khin ngi càng thêm mt mi và tht vng. 

Và qu tht, TA ã trang hoàng cho bu 
tri h gii vi nhng chic èn và TA làm 
cho nó thành nhng ha tin dùng ánh ui 
nhng tên Shaytan, và TA ã chun b cho 
chúng mt s trng pht vô cùng kh i.. Và 
qu tht, Allah ã trang trí cho bu tri ca tng 
tri h gii mà cp mt ngi phàm có th nhìn 
thy vi nhng tinh tú lp lánh, và nhng tinh 
tú ó ngoài vic  trang hoàng cho bu tri 
chúng còn c Allah dùng làm vt ném  
ánh ui Shaytan mi khi chúng i lên nghe 
lén thông tin. Và Allah cng ã chun b mt s 
trng pht cho hn ni Ha ngc tht kh i. 
Và TA cng chun b cho nhng ai ph 
nhn Thng  ca h mt s trng pht 
ca Ha ngc, mt ni ti t nht.. Và 
nhng k ph nhn c tin s b trng pht ni 
Ha ngc, mt ni ti t nht dành cho chúng. 
Khi chúng b qung vào trong ó 
chúng s nghe ting ca nó rít vào và hà 
ra.. Khi nhng k vô c tin b ném vào 
trong Ha ngc chúng s nghe thy ting ca 
La Ha ngc rít vào và hà ra rt khng khip, 
bi vì nó ang sôi lên rt d di. 
Nó gn nh mun phát n vì gin d. 
Mi ln mt nhóm ngi b qung vào ó 
thì nhng v cai ngc u lên ting hi h: 
“Chng l ã không có ai n cnh báo các 
ngi hay sao?”.. La ca Ha ngc rít vào 
và hà ra ging nh nó ang mun phát n vì 
gin d. Và mi khi có mt ám ngi không 
có c tin b ném vào trong ó thì các v canh 
gác Ha ngc u lên ting hi: “Chng l lúc 
 trên th gian ã không có ai n cnh báo v 
s trng pht này hay sao?”. 
Chúng áp: “Không phi, thc s ã có 
mt ngi n cnh báo chúng tôi nhng chúng 
tôi ã ph nhn và chúng tôi ã nói: Allah 
chng ban xung mt iu gì c, qu tht, 
các ngi mi là nhng ngi trong s lm 
lc.. Nhng ám ngi b ném vào Ha ngc 
tr li các v canh gác Ha ngc: “Không phi là 
không có, ích thc ã có mt ngi n vi 
chúng tôi và cnh báo chúng tôi v s trng pht 
này, nhng chúng tôi ã không tin mà ph nhn 
tt c nhng gì y thông ip, và chúng tôi con nói: 
Allah không bao gi mc khi xung mt iu gì 
cho mt ngi phàm c, thc t, các ngi – các 
v Nabi – mi là nhng ngi lm lc.”. 
Và chúng nói: “Giá nh chúng tôi chu 
nghe và chu suy ngh thì chc chn chúng 
tôi âu n ni tr thành nhng ngi bn 
ca Ha ngc.. Chúng tha nhn ti li ca 
chúng trong s hi hn mun màng, nói: “Phi 
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chi chúng tôi chu nghe iu chân lý và chu 
suy ngm nhng gì y (v Thiên s) truyn t 
thì chúng tôi âu phi b ày trong Ha ngc 
nh th này!”. 
Th là, chúng ã tha nhn ti li ca 
chúng nhng nhng ngi bn ca Ha 
ngc ã  quá xa.. Vy là, chúng ã tha 
nhn s vô c tin ca chúng là sai lm và ti 
li, áng b trng pht trong Ha ngc, qu 
tht, nhng k trong Ha ngc ã  quá xa 
lòng thng xót ca Allah. 
Qu tht, nhng ai kính s Thng  
ca h vi nhng iu vô hình thì h s c 
tha th ti li và s c ban phn thng to 
ln.. Qu tht, nhng ai kính s Thng  ca 
h, th phng Ngài và không làm trái nghch 
mnh lnh ca Ngài, h s s trng pht  cõi 
i Sau dù cha c nhìn thy, thì h s c 
Allah tha th ti li và s c Ngài ban thng 
phn thng vô cùng v i, ó là Thiên àng. 
Và du các ngi có giu dim hoc 
công khai li nói ca các ngi thì Ngài vn 
bit rõ mi iu nm trong lòng ca các 
ngi.. Này hi nhân loi, cho dù các ngi 
có giu gim li nói ca các ngi hoc che 
y mt iu gì ó thì Allah vn bit tng tn 
nhng gì trong lòng các ngi. Do ó, thì làm 
sao các ngi có th che giu hành ng và 
nhng gì các ngi làm? 
Chng l ng ã to hóa không bit 
hay sao trong khi Ngài là ng Tinh t, là 
ng Am tng?. Há Thng  ca muôn 
loài, ng ã to hóa con ngi li không bit 
nhng gì h làm ? Làm sao Ngài không bit 
trong khi Ngài là ng to ra h và to ra hình 
th cho h? Chc chn là Ngài bit tng tn 
tt c mi s vic và mi vic làm ca h bi 
l Ngài là ng Am tng và Thông hiu. 
Ngài là ng ã làm cho trái t thành 
mt ni tin li cho các ngi, bi th, hãy i 
trên các no ng ca nó và hãy n t 
nhng bng lc ca Ngài. Và s phc sinh s 
là s quay v vi Ngài.. Allah là ng ã làm 
cho trái t thành mt ni rt thun li  các 
ngi sng tht d dàng. Nh vy, các ngi 
hãy i khp mi no ng trên trái t, các 
ngi hãy dùng thiên lc c Ngài cho mc 
ra t nó, và các ngi hãy bit rng ri s có 
mt ngày các ngi c cho phc sinh và tr 
dy t cõi m  trình din Allah  Ngài phán 
xét và thng pht cho vic làm ca các ngi. 
Và trong câu kinh là mt s ám ch v s tìm 
k sinh nhai, là bng chng khng nh Allah 
là Thng  ích thc, duy nht mt mình 
Ngài là Thng , không có bt c thn linh 

nào khác ng ng vi Ngài, Ngài là ng 
Toàn nng, ng ban hng phúc, và là li 
nhc nh phi luôn ghi nh ân hu ca Allah 
và ng ch bit quan tâm n cuc sng trn 
gian mà quên i nhng gì  i Sau. 
Phi chng các ngi cm thy an 
toàn thoát khi ng  trên tri vì tng 
rng Ngài s không làm t sp xung nut 
mt các ngi khi nó rung ng d di hay 
sao? Hay phi chng các ngi cm thy an 
toàn thoát khi ng  trên tri vì tng 
rng Ngài s không th gi mt cn bão á 
xung  trng pht các ngi sao? Ri các 
ngi s bit Li cnh báo nh th nào?. 
Này nhng k vô c tin, há các ngi tng 
rng các ngi s c an toàn thoát khi 
Allah, ng  trên tri vì Ngài không th làm 
t xp xung nut chng tt các ngi hay 
sao? Hoc há các ngi tng rng các ngi 
s c an toàn thoát khi Allah, ng  trên 
tri vì Ngài không th gi mt cn bo á d di 
 hy dit các ngi chng? Này hi nhng k 
vô c tin, ri các ngi s sm bit li cnh 
báo v s trng pht thc h nh th nào? Và 
lúc ó, vic bit hay không bit thì cng bng  
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không, chng ngha lý gì na. 
Và trong câu Kinh là mt s khng nh s ti 
cao ca Allah, Ngài có quyn nng trên mi th. 
Và qu tht, nhng k trc chúng ã 
ph nhn Li cnh báo ca TA, cho nên 
hãy xem s trng pht ca TA ã dành cho 
chúng th nào?. Và qu tht, nhng k thi 
trc chúng cng ã ph nhn li mc khi 
ca TA nh cng ng ca Nuh, ca Ad, 
Thamud,... và TA ã trng tr chúng vi nhng 
hình pht tht khng khip. 
-Há chúng không quan sát nhng 
con chim  bên trên chúng ang xòe cánh và 
bay ln ? Không có gì có th gi chúng mà 
duy nht ch có ng Nhân t. Qu tht, Ngài 
nhìn thy ht mi vt. Há có ng nào khác 
làm binh lính ca các ngi giúp các ngi 
ngoài ng Nhân t ? Qu tht, nhng k 
không có c tin ch sng trong o vng. Há 
có ng nào khác có th cung dng cho các 
ngi nu Ngài gi cht nhng bng lc ó li 
chng? Nhng tht ra chúng vn c ng 
ngnh và chy trn.. Nhng k vô c tin ã 
mù quáng, chúng không hiu bit gì c. Chng 
l chúng cha nhìn thy nhng con chim bay 
ln bên trên chúng trong bu tri vi ôi cánh 
xòe ra trong không gian? Ai ã làm cho chúng 
di chuyn ngon mc nh th? Qu tht, không 
ai khác ngoài Allah, ng Nhân t ã gi 
chúng nh th trên không. Allah là ng nhìn 
thy iu mà con ngi không th nhìn thy. 
Này nhng k vô c tin, chng l các ngi 
cho rng s có nhng thn linh nào khác s có 
kh nng giúp các ngi ngoài Allah, ng 
Nhân t nu nh Ngài mun iu xu cho các 
ngi chng? Chc chn là không, ó ch là s 
tng tng do nhng Shaytan cám d và bày v. 
Này hi nhng k vô c tin, chng l các 
ngi ngh rng s có ai khác ban bng lc cho 
các ngi nu nh Allah mun chn nó li ? 
Không, qu tht nhng k không có c tin c 
ngoan c trong s lm lc và luôn t thái  
ngo mn quay lng vi iu chân lý. 
Chng l mt k ngoan c bc i vi 
dáng iu ng ngnh s c hng dn 
chng? Hay mt ngi bc i mt cách 
cân i trên con ng ngay chính?. Há 
mt k ngo mn bc i trên con ng lch 
lc li c hng dn hn nhng ai bc i 
ngay thng trên con ng chân chính? Làm 
sao mt ngi bc i theo s hng dn li 
ngang bng vi nhng k bc i trong s lm 
lc? Và ây là mt thí d v hình nh ca 
ngi vô c tin và ngi có c tin. 
Hãy bo chúng: “Ngài là ng ã  

to ra các ngi và ã phú cho các ngi 
ôi tai, ôi mt và trái tim, nhng sao các 
ngi li không bit t n Ngài cho tht 
nhiu? Hãy bo chúng: “Ngài là ng ã 
ri rc các ngi khp mi ni trên trái t 
ri các ngi s c triu tp a v trình 
din Ngài tr li.. Này hi v Thiên s, 
Ngi hãy nói vi chúng – nhng k vô c 
tin - : “Allah là ng ã to các ngi t cái 
không ri ban cho các ngi ôi tai  các 
ngi nghe c, cho các ngi cp mt  
các ngi nhìn ngm và cho các ngi trái tim 
 các ngi bit cm nhn và suy ngm, vy 
ti sao các ngi không bit t n Allah v 
nhng ân hu thiêng liêng này? 
Này Thiên s ca Allah, Ngi hãy nói vi 
chúng: Allah là ng ã to ra các ngi và cho 
các ngi ri rng khp ni trên trái t và sau 
ó Ngài s tp trung tt c các ngi li  xét 
x và thng pht v các vic làm ca các ngi. 
Và chúng bo n bao gi li ha 
này s xy ra nu các ngi nói tht? Hãy bo 
chúng: “Ch có Allah mi bit rõ mà thôi, còn 
ta ch là mt ngi cnh báo công khai”.. 
Nhng k không có c tin bo: Này 
Muhammad, bao gi li ha v vic triu tp này 
s thành hin thc ây? Ngi, Muhammad, hãy 
bo chúng: Qu tht, ó là kin thc ca Allah, 
ch có Allah mi bit rõ chính xác bao gi, còn ta 
ch là mt ngi truyn t và cnh báo cho các 
ngi v kt qu ca nhng ai ph nhn c tin 
mà thôi, và ch là v gii thích và hng dn các 
ngi nhng gì Allah muôn mà thôi. 
Bi th, khi thy nó n gn thì gng 
mt nhng k không tin tng nhn nhó 
bun ru, và có li bo chúng: “ây chính là 
cái mà các ngi thng mong i y!”.. 
Do ó, khi nhng k vô c tin nhìn thy s 
trng pht ca Allah n gn chúng thì lúc by 
gi s bun ru và lo lng s hãi mi hin lên 
trên gng mt ca chúng, và cng lúc y, có 
li bo chúng: “ây là iu mà các ngi ã 
thng mong i trên th gian trc kia y!”. 
Hãy bo chúng: “Các ngi có xét thy 
chng nu nh Allah hy dit ta và nhng 
ai i theo ta hoc Ngài mun khoan dung 
cho bn ta thì ai có th cu nhng k vô c 
tin thoát khi s trng pht au n?”.. 
Này hi Thiên s, Ngi hãy nói vi nhng k 
vô c tin: Các ngi hãy cho ta bit nu nh 
Allah cho bn ta an toàn và tránh khi nhng 
hình pht ca Ngài thì ai s là ngi cu các 
ngi khi s trng pht au n ây? 
Hãy bo chúng: “Ngài là ng Nhân 
t, chúng tôi tin tng ni Ngài và phó thác 
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cho Ngài. Ri ây, các ngi s sm bit ai 
s là k b lm lc rõ ràng”.. Ngi, 
Muhammad, hãy bo chúng: Allah là ng 
Nhân t, chúng tôi tin tng ni Ngài và luôn 
chp hành mi mnh lnh ca Ngài, chúng tôi 
phó thác cho Ngài mi v vic ca chúng tôi, 
ri các ngi – nhng k vô c tin – s sm 
bit khi s trng pht c giáng xung ai 
trong hai nhóm s là nhng ngi c hng 
dn úng con ng ngay chính ca Allah? 
 Hãy bo chúng: “Liu các ngi có xét 
thy chng nu vào mt bui sáng nào ó, 
ngun nc ca các ngi rút i mt thì ai s 
mang ngun nc trong vt n tip liu cho 
các ngi?”.. Này Thiên s Muhammad, Ngi 
hãy nói vi nhng k th a thn: Các ngi hãy 
cho ta bit nu nh ngun nc mà các ngi 
ung mi ngày t nhiên rút i mt trong t 
thì ai s mang nó li cho các ngi ây? 

Chng (68) Al-Qalam 
(Cây Vit) 

-Nu-n. Th bi cây vit và nhng 
iu c ghi chép. Vi ân hu ca Thng 
 ca Ngi, Ngi không phi là mt 
ngi iên. Và qu tht, Ngi s c 
nhng ân phc không h dt. Và qu tht, 
Ngi c phú cho nhng c tính cao 
nhã và v i.. (Nu-n) ây cng là mt nhng 
ch cái c Allah dùng  m u cho mt 
s chng, nó ã c gii thích  phn u 
ca chng Al-Baqarah. 
Này hi v Thiên s, Muhammad, nhng ân hu 
mà Allah ban cho Ngi qua s mng Nabi và 
Thiên s không phi là mt s iên r mà 
ngc li iu ó s mang li cho Ngi nhng 
ân phc v i không h dt. Qu tht, Ngi 
có mt c tính cao nhã và v i và ó là c 
tính và phm cht c nói trong Qur’an, và tt 
c Kinh Qur’an u là nhng phm cht cao p. 
Bi th, ri Ngi s thy và chúng 
cng s thy ai trong các ngi mi là k mc 
bnh iên.. Ri ây, chng bao lâu na, Ngi 
– Muhammad – và chúng – nhng tên vô c tin 
– s bit c ai mi là k tâm thn và iên di. 
Qu tht, Thng  ca Ngi mi là 
ng bit rõ ai là k thc s b lc khi con 
ng ca Ngài và Ngài mi là ng bit rõ 
ai là nhng ngi c hng dn.. Qu 
tht, Thng  ca Ngi – Muhammad – 
mi là ng bit rõ thc h gia các ngi, 
Ngài mi là ng bit rõ ai trong các ngi 
mi là nhng k lm lc và ai là nhng ngi 
c hng dn trên con ng ngay chính. 
Do ó, ch nghe theo li ca nhng k ph  

nhn. Này hi Thiên s Muhammad, hãy vng 
bc trên con ng Ngi i, ch ng i theo 
nhng k ph nhn nhng li mc khi ca Allah. 
Chúng mong rng Ngi nhng b 
thì chúng s nhng b.. Chúng luôn mong 
mun Ngi c  mc h trên tôn giáo ca h 
ri h s nhng nhn Ngi. 
-Và ch nghe theo nhng tên th tht 
ê tin, nhng k vu khng chuyên ti lui nói 
xu ngi khác, nhng k ngn cn iu 
thin, thái quá và ti li, nhng tên chuyên 
làm chuyn xu và ác bá ri sau ó li cho 
mình là k ngoài cuc, nhng tên có nhiu ca 
ci và con cái, nhng tên khi nhng li kinh 
ca TA c c lên cho chúng nghe thì 
chúng bo: “Chuyn c tích”.. Này hi Thiên 
s Muhammad, Ngi ng nghe theo nhng 
k nhiu li th tht mt cách gi di, nhng 
tên vu khng thiên h, nhng tên chuyên i 
mách lo gây him khích gia mi ngi, 
nhng tên keo kit và ích k, nhng tên ngn 
cn iu thin, nhng tên tàn bo và ác c gây 
oán hn trong thiên h ri li cho mình là vô 
can, nhng tên giàu tin ca và ông con cái, 
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nhng tên mà khi chúng nghe li kinh Qur’an 
thì chúng cho rng ó là chuyn c tích. 
Và các câu Kinh này c mc khi xung nói 
v mt s ngi a thn tiêu biu nh Walid 
bin Almughirah, ng thi cng là nhng li 
cnh báo cho ngi Muslim nên tránh nhng 
bn cht áng khinh nh th. 
TA s óng du trên cái vòi ca chúng.. 
Allah s óng mt con du trên cãi mi ca 
chúng  làm kí hiu phân bit chúng vi thiên h. 
Qu tht, TA ã th thách chúng 
ging nh TA ã th thách nhng ngi 
bn ca mt ngôi vn khi chúng th rng 
s hái ht trái cây trong ngôi vn vào mt 
bui sáng.. Qu tht TA (Allah) ã th thách 
ngi dân Makkah vi nhng cn ói khát và 
hn hán ging nh TA ã th thách nhng ngi 
bn ca mt ngôi vn khi chúng th s hái ht 
trái cây trong ngôi vn ca chúng vào mt 
bui sáng  khi b nhng ngi nghèo kh 
n xin x, và chúng ã không nói: () 
(Insha-Allah: Nu Allah mun). 
Bi th, mt tai ng t Thng  
ca Ngi ã bao trùm ly ngôi vn khi 
chúng ang ng. Th là bui sáng hôm sau, 

ngôi vn ging nh mt ám en tr 
tri.. Do ó, Allah ã ban la xung t cháy 
ht c ngôi vn ca chúng trong lúc chúng 
ang ng, và bui sáng ra ngôi vn tr thành 
mt ám en nh mt bóng ti ca màn êm. 
Và khi tri hng sáng, chúng hô gi 
nhau: Nào hãy ra vn cho sm nu mi 
ngi mun hái trái.. Khi tri va hng 
sáng chúng vi vàng bo nhau: Nào hãy mau 
ra vn cho sm nu các ngi mun hái trái. 
Ri chúng va i va h thp ging 
thì thào bo nhau: “Ch  cho mt tên 
nghèo nào vào vn y”.. Chúng vi vã ra 
vn và thì thm bo nhau: “Nh không cho 
mt tên nghèo nào vào vn y nhé”. 
Và chúng ã ra i tht sm vi s tính 
toán trc ca chúng.. Th là chúng ã ra 
vn t rt sm vi ch tâm xu rng c 
không  nhng ngi nghèo vào vn xin x 
trái qu trong vn, trong lòng chúng ã kiên 
nh nh th. 
-Nhng khi chúng nhìn thy ngôi 
vn thì chúng bo: “Chc chúng ta i lc 
ng ri, không, chúng ta thc s b ly i 
ht ri”. Mt ngi ôn hòa nht trong bn 
chúng lên ting: “Chng phi tôi ã thng 
bo vi các ngi rng các ngi nên thng 
xuyên tán dng Allah i?”. Chúng lin nói: 
“Quang vinh thay Thng  ca chúng 
con, qu tht, chúng con ã tht s sai 
quy”. Ri chúng quay li trách móc ln 
nhau, chúng nói: “Tht kh thân chúng ta, 
chúng ta ã làm mt iu tht sai quy, có l 
Thng  ca chúng ta s i li cho chúng 
ta mt ngôi vn khác tt hn. Chúng ta hãy 
khn cu n Thng  ca chúng ta”. ó 
là s trng pht, nhng s trng pht  i 
Sau chc chn s to ln hn, tuy nhiên chúng 
không bit c iu ó.. Khi chúng ra n 
khu vn ca chúng, chúng không th nào tin 
vào mt mình nhng gì hin ra trc mt 
chúng, chúng bo: “Chúng ta có i lc không 
ây”, mt ngi khác nói: “Không, chúng ta 
thc s mt ht ri, không còn gì na bi vì 
chúng ta nh không cho nhng ngi nghèo”. 
Mt ngi ôn hòa nht trong bn chúng lên 
ting: “Chng phi tôi ã bo mi ngi nên 
nói Insha-Allah, nhng mi ngi âu có 
nghe”. Ri sau khi ã tnh tâm li, chúng nói: 
“Allah ã trng pht chúng ta vì chúng ta ã bt 
công, chúng ta là nhng ngi sai quy, chúng 
ta không chu nói Insha-Allah ng thi li có 
tâm nim không tt i vi ngi nghèo”. Ri 
chúng quay sang trách hn nhau. Ri sau ó 
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chúng nói: “Tht thm hi cho chúng ta, chúng 
ta ã x s không úng vi ngi nghèo và ã 
làm trái lnh Allah, hy vng rng Allah s ban 
cho chúng ta mt ngôi vn khác vì chúng ta 
bit nhn li và n nn sám hi. Chúng ta hãy 
nên hng v Thng  ca chúng ta và hy 
vng Ngài tha th, và cu xin Ngài iu tt 
p.”. ó là thí d v s trng pht giáng xung 
cho nhng ch nhân ca ngôi vn, nó là mt 
s trng pht dành cho nhng ai làm trái lnh 
Allah trên th gian này, cho nhng ai keo kit 
và hp hòi vi nhng ân hu mà Ngài ã ban cho. 
Nhng hình pht  i Sau còn khng khip và 
d di hn s trng pht trên th gian, tuy 
nhiên, dng nh chúng không h bit iu ó. 
Qu tht, nhng ngi ngoan o s 
c ban thng Thiên àng hnh phúc 
ni Thng  ca h.. Qu tht, nhng ai 
s s trng pht ca Allah và luôn chp hành 
tt theo mnh lnh ca Ngài, tuyt i tránh xa 
nhng iu b nghiêm cm thì h s c ban 
thng mt phn thng vô cùng v i, ó là 
Thiên àng hnh phúc vi nhng ngôi vn 
bên di có các dòng sông chy. 
Chng l TA li i x vi nhng 
ngi quy phc TA nh nhng k ti li và 
bt tuân hay sao? Sao các ngi li phân x 
ng th kia?. Há các ngi li cho rng 
nhng k làm iu sai quy cng ging nh 
nhng ngi tn tâm phc tùng Allah ? Các 
ngi phân x th nào th, làm sao li thng 
cho h nh nhau? 
Hay là các ngi có mt kinh sách 
nào ó  các ngi hc hi nh vy? Qu 
tht, trong kinh sách ó có iu  cho các 
ngi c quyn la chn ?. Chng l các 
ngi phân x nh th là v các ngi có mt 
kinh sách nào ó  các ngi hc hi nh vy 
? Nu trong kinh sách nh vy thì các ngi  
ã có quyn la chn, nhng không phi nh vy. 
Há các ngi ã nhn ly t TA mt li 
th có hiu lc cho n Ngày Phc sinh rng 
các ngi s t c nhng gì theo ý mun 
ca các ngi chng?. Chng l các ngi có 
mt giao c vi Allah rng các ngi s t 
c nhng gì theo ý mun ca các ngi ? 
Hãy hi chúng, ai là ngi ng ra 
bo m cho chúng iu ó? Hoc phi 
chng chúng có nhng thn linh mà chúng 
ã gán ghép cùng vi Allah, th thì chúng 
c mang nhng thn linh ó ca chúng n 
nu nh chúng nói tht?. Này Thiên s 
Muhammad, Ngi hãy hi nhng k a thn 
rng ai ng ra m bo cho chúng iu ó? 

Hay là chúng có nhng thn linh có th m 
bo cho chúng v nhng gì mà chúng nói, nu 
vy thì hãy bo chúng mang nhng thn linh 
ó n nu nh chúng nói tht? 
Ngày mà ng chân s c  l ra và 
chúng c gi n  ph phc nhng chúng 
s không th qu c.. Vào Ngày Phc sinh, 
Allah s phân nh gia nhân loi và Ngài  
l ng chân cao quý ca Ngài, cái ng chân 
mà không có gì có th so sánh. Nabi  nói: 

                         
                         

       
“Thng  ca chúng ta s  l cng chân 
ca Ngài, th là tt c nhng ngi có c tin 
nam cng nh n u cúi xung qu ly ph 
phc trc Ngài, riêng nhng ai qu ly trên 
th gian trc kia vi tm lòng gi to thì 
không th cúi xung qu ly.” (Albukhari, Muslim). 
Cp mt ca chúng nhìn gc xung, 
y xu h bi qu tht, trc kia chúng ã 
c mi gi n ph phc trong lúc chúng 
vn còn khe mnh.. Chúng ch nhìn xung 
vì quá xu h và nhc nhã trc s trng pht 
ca Allah. Bi qu tht trc ây trên trn 
gian chúng ã c gi n  dâng l nguyn 
Salah và th phng Ngài trong lúc chúng 
hoàn toàn tha kh nng làm iu ó nhng 
chúng ã không cúi u qu ly mt cách 
ng ngnh và ngo mn. 
Thôi, hãy  mc TA vi nhng k 
ph nhn Li thông ip này, TA s lôi chúng 
dn dn mà chúng không h hay bit. Và TA 
c  y cho chúng, qu tht, k hoch ca 
TA rt nghit ngã và d di.. Này Thiên s 
Muhammad, Ngi hãy b mc nhng k ph 
nhn Kinh Qur’an này cho TA x lý chúng, 
chính TA s trng pht chúng mt cách thích 
áng, TA c  cho chúng m chìm trong tin 
tài, con cái và nhng ân hu TA ban cho và 
nhng th ó s a chúng dn dn n s hy 
dit, TA ban cho chúng nhiu phúc lc và kéo 
dài tui th cho chúng  chúng mang nng thêm 
nhiu ti li. Qu tht, k hoch ca TA i vi 
nhng k vô c tin tht nghit ngã và d di. 
Hoc phi chng Ngi ã òi chúng 
tin thù lao cho nên chúng nng n vi n 
nn, hoc phi chng chúng bit iu vô hình 
nên chúng vit nó xung?. Này Thiên s 
Muhammad, hay là Ngi ã yêu cu chúng – 
nhng k th a thn – tr tin thù lao cho Ngi 
v vic Ngi truyn t Thông ip ca TA 
khin chúng n nn chng cht nên chúng ã 
không th ón nhn Thông ip ca TA? Hay là 
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chúng bit iu vô hình nên chúng t quyt nh 
cho chúng rng chúng có mt v trí cao quý  ni 
Allah hn nhng ngi có c tin? 
-Bi th, Ngi hãy kiên nhn ch 
i Lnh phán ca Thng  ca Ngi, và 
ng nh ngi bn ca con cá Kình khi y 
cu cu trong lúc au kh tuyt vng. Nu 
không do ân hu t Thng  ca y ban cho 
thì y ã b qung lên bãi bin hoang vng và y 
áng b khin trách nhng Thng  ca y 
ã la chn y và làm cho y tr thành mt 
ngi c hnh.. Này Thiên s Muhammad, 
Ngi hãy kiên nhn và bn lòng vi nhng gì 
mà Thng  ca Ngi ã nh v vic b 
mc chúng và trì hoãn vic giúp  ngi ánh 
bi chúng. Ngi ng ging nh ngi bn 
ca con các kình, ó là Nabi Yunus  trong 
vic Y ã nóng vi và không kiên nhn i vi 
ngi dân ca Y, Y ã cu nguyn Thng  
ca Y trong s bun phin mun Ngài nhanh 
chóng trng pht h. Nu nh Thng  ca 
Y không oái hoài ti Y mà chp nhn li sám 
hi ca Y là Ngài ã qung Y ra t trong bng 
con cá kình lên mt vùng t hoang vu, nhng 
Ngài ã yêu thng và la chn Y và làm cho  

Y tr thành mt ngi ngoan o và c hnh. 
Và nhng k không có c tin mun 
làm cho Ngi sa chân vi cái nhìn ca 
chúng khi chúng nghe Ngi c li nhc 
nh. Và chúng nói: “Qu tht, y là mt tên 
iên lon”.. Này Thiên s Muhammad, 
nhng k vô c tin khi nghe Kinh Qur’an thì 
chúng nhìn Ngi vi cp mt thù ghét và cm 
hn nhng Allah ã luôn bo v và che ch 
cho Ngi khi s hãm hi ca chúng. Và 
chúng thng bo Ngi là mt tên iên lon. 
Và qu tht Nó chính là li nhc nh 
cho tt c muôn loài.. Và Qur’an ích thc 
là li nhc nh và Ch o cho tt c muôn 
loài: Con ngi và Jinn. 

Chng (69) Al-Ha-qqah 
-Al-Ha-qqah! Al-Ha-qqah là gì th? 
Và iu gì cho Ngi (Muhammad) bit Al-
Ha-qqah là gì? . Ngày Phc sinh chc chc 
s xy n! Ngày Phc sinh chc chn xy n 
nh th nào? Và iu gì làm cho Ngi – 
Thiên s Muhammad – bit s thc v Ngày 
phc sinh chc chn s n? 
Dân tc Thamud và dân tc Ad ã ph 
nhn Al-Qa-ri’ah.. Dân tc Thamud, cng 
ng ca Nabi Salih và dân tc Ad, cng ng 
ca Nabi Hud ã ph nhn Ngày Phc sinh, 
Ngày mà nhng con tim s khip m. 
-i vi dân tc Thamud, chúng ã 
b tiêu dit bi mt trn bùng n d di. Còn 
i vi dân tc Ad thì chúng ã b tiêu dit 
bi mt trn cung phong khng khip. Ngài 
ã cho thi d di liên tip trong by êm và 
tám ngày  tiêu dit chúng. Ngi s nhìn 
thy ngi dân ni ó nm cht la lit trông 
h ging nh nhng cây cha là b bng gc 
và ngã rp xung t. Vi cnh tng nh 
th, Ngi thy rng s có ngi nào trong 
bn chúng có th sng sót c chng?. i 
vi cng ng ca Nabi Salih, chúng ã b tiêu 
dit vi mt trn n kinh hoàng, còn i vi 
cng ng ca Nabi Hud thì chúng b tiêu dit 
vi mt trn gió lnh rt mnh và d tn. 
Allah ã cho cn gió hoành hành trong by 
êm và tám ngày liên tip tiêu dit ht tt c 
bn chúng không cha mt ai. Do ó, khi 
Ngi – Muhammad – nhìn thy cnh tng 
ó Ngi mi thy nó khng khip nh th 
nào, chúng cht nm la lit ging nh nhng cây 
chà là b bng gc và ngã rp xung t, và 
Ngi s không thy mt ai có th sng sót c. 
Và n lt Fir’aun và nhng k 
trc hn và nhng th trn li làm iu ti 
li và sai quy. Bi vì chúng bt tuân nhng 
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v S gi ca Thng  ca chúng nên 
Ngài ã bt pht chúng bng mt s túm 
bt cng bo.. Và tên bo chúa Fir’aun 
(Pharaon) và nhng k trc hn ã ph nhn 
Thông ip ca Allah; và các th trn ca cng 
ng Nabi Lut cng vy, chúng ã b lt ngc 
các ngôi nhà ca chúng bi hành ng thái quá 
ca chúng t vic ph nhn c tin, Shirk, và 
dâm lon. Tt c nhng cng ng ã phn 
nghch Thiên s ca Allah c Ngài c n 
vi cho nên Allah ã trng pht chúng bng 
mt hình pht nghit ngã và khng khip. 
Chính TA ã mang các ngi trôi 
ni khi nc dâng lên quá mc. TA ã làm 
iu ó  nhc nh các ngi và nhng ai 
có ôi tai phi luôn ghi nh.. Khi nc dâng 
lên d di, chính TA ã a các ngi lên trên 
cao, TA ã làm cho chic thuyn ca Nuh trôi 
ni trên mt nc  cu nhng ngi có c 
tin và nhn chìm nhng k không tin tng. 
ó là mt bài hc nhc nh cho các ngi và 
cho nhng ai có ôi tai nghe thy mà ghi nh. 
-Bi th, khi chic còi c h lên 
ting u tiên. Trái t cùng vi nhng qu 
núi  b p v tan tành và bin mt. Ngày ó, 
bin c trng i thc s s xy ra. Bu tri 
s b ch làm ôi vì vào ngày ó nó rt mng 
manh. Các Thiên thn s  trên ranh gii 
ca nó,  và có tám v Thiên thn khiêng Ngai 
vng ca Thng  ca Ngi  bên trên 
h vào Ngày ó. Ngày hôm ó, các ngi s 
c triu tp toàn b, không mt iu bí 
mt nào ca các ngi có th che giu.. Khi 
v Thiên thn thi còi ting u tiên, ó là ting 
còi báo hiu cho s hy dit ca th gii trn 
gian. Khi ting còi c thi lên, trái t và 
nhng qu núi trên nó v tan tành và bin mt, 
ch bng mt s n tung duy nht. Và ó chính 
là Ngày tn th bt u, bu tri s b ch làm 
ôi, các thiên thn s xut hin và ng theo 
các v trí ca h, ng thi có tám v Thiên thn 
khng l gánh trên vai h chic Ngai vng ca 
Allah. Và Ngày hôm ó, tt c mi ngi s 
c triu tp toàn b trc Allah  Ngài xét 
x và thng pht. Vào Ngày y, tt c mi 
vic làm, mi hành ng u c phi bày, 
không có mt iu gì có th che giu c na. 
-Bi th, i vi ai c trao cho 
quyn s ca mình t ni phía tay phi thì y 
s reo lên: “Hãy c quyn s ca tôi ây 
này. Qu tht tôi c ngh mình s phi i 
mt vi vic thanh toán”. Vy là y s c 
sng mt i sng hnh phúc,  trong Thiên 
àng trên cao, vi các ngôi vn có trái qu 

luôn va tm tay hái.  Hãy n và hãy ung 
cho tha thích vì nhng iu mà các ngi 
ã làm trong thi gian qua.. Ngày hôm ó, 
ngi nào c cho quyn s ghi chép các vic 
làm t phía cánh tay phi thì h s vui mng reo 
lên: Mi ngi hãy xem quyn s ca tôi ây 
này! Lúc còn  trên trn gian tôi luôn lo s s 
phi b thanh toán vào Ngày Phc sinh, nên tôi 
ã c gng rèn luyn c tin Iman và làm nhiu 
iu thin tt, hãy xem và hãy c ây này..!. 
Vy là h s c sng mt i sng hnh 
phúc và toi nguyn trong Thiên àng, ni có 
nhng ngôi vn  xanh ti vi  loi trái 
cây luôn va tm tay hái, h ng, ngi hay 
nm u có th hái c các loi trái cây. Ri 
h s c bo: Nào các ngi hãy n và hãy 
ung tha thích, phn thng cho nhng iu 
các ngi ã làm trong thi gian qua! 
-Còn i vi ai c trao cho quyn 
s t phía cánh tay trái thì y s than: “Ôi tht 
kh thân tôi, c gì mình không c trao 
quyn s nh th này. c gì mình không bit 
gì v vic thanh toán này. Ôi c gì mình cht 
phc cho xong. Ôi, sao ca ci ca tôi chng 
giúp ích c gì cho tôi th này. Ôi, mi 
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quyn hành ca tôi ã ri b tôi mt ri”.. 
Vào Ngày ó, ngi nào c trao cho quyn s 
ghi chép các vic làm t phía cánh tay trái thì h 
s than th trong s hi tic mun màng: c gì 
mình không c trao cho quyn s này, c gì 
mình không bit gì v vic thanh toán này, ôi 
c gì mình cht i cho xong ch sng làm gì, ôi 
sao tin tài ca mình chng giúp ích c gì cho 
mình th này, và c quyn hành ca mình cng 
vy, nó ã b mình i âu mt ri, ôi ... 
-Hãy túm bt và trói hn li! Hãy 
thiêu t hn trong Ha ngc! Ri sau ó, hãy 
xing hn bng si dây xích dài by mi 
khuu tay. Bi qu tht, hn ã không tin ni 
Allah, ng v i và hn cng không nuôi n 
nhng ngi túng thiu.. Sau ó, có  lnh 
bo nhng v Thiên thn canh gác Ha ngc: 
Hãy tùm bt ly hn – tên ti li – và trói hn 
li, trói hai tay cùng vi c bng cái king, hãy 
lôi hn vào trong la, ri hãy ly si dây xích 
dài by mi khuu tay nhét vào ngi hn. 
Bi qu tht, khi  trên th gian, hn không tin 
Allah là Thng  duy nht, hn không chp 
hành theo ch o ca Ngài và hn cng không 
nuôi n nhng ngi nghèo khó. 

-Bi th, ti ây hn không có mt 
ngi bn nào c và hn cng không có 
thc n nào ngoài cht m hôi tanh. Và 
cht m hôi tanh ó ch dành cho nhng k 
ti li n mà thôi.. Nhng k vô c tin vào 
Ngày hôm ó có s không có ngi thân nào 
giúp chúng thoát khi s trng pht, chúng 
cng s không tìm thy thc n nào khác ngoài 
cht m hôi tanh ca c dân ni Ha ngc. Bi 
l, cht m hôi tanh là thc n ca nhng k 
vô c tin và ti li. 
-Bi th, TA th bi nhng gì các 
ngi nhìn thy và nhng gì các ngi không 
nhìn thy, qu tht, Nó là li c ca mt S 
gi rt vinh d. Nó không phi là li nói ca 
mt nhà th  ri các ngi chng my tin. 
Nó cng chng phi là li ca tên bi toán  
ri các ngi không my lu tâm. Mà Nó 
chính là Li Mc khi c ban xung t 
Thng  ca toàn v tr.. Allah th bi 
nhng gì các ngi có th nhìn thy và nhng 
gì các ngi không nhìn thy rng Kinh Qur’an 
là li nói ca Allah, c v Thiên s v i và 
cao quý c nó, ch không phi là li l ca 
mt nhà th ging nh các ngi ngh  ri 
các ngi không my tin, cng không phi là 
li l ca mt tên bi toán dóc láo  các ngi 
không cn phi lu tâm, mà Nó (Qur’an) chính 
là li t Thng  ca muôn loài, ã ban 
xung cho v Thiên s ca Ngài, Muhammad . 
-Và nu y dám ba t mt s li 
phán ca TA Thì chc chn TA s túm bt 
ly y bng tay phi, ri sau ó, TA s ct t 
ng mch ca y, lúc ó không mt ai trong 
các ngi có th bo v c cho y c. 
Nhng qu tht, Nó là Li Nhc nh ban cho 
nhng ai kính s Allah.. Nu Muhammad 
dám ba mt li l nào ó trong Qur’an thì 
chc chn TA tóm ly y bng tay phi, và ct 
t ht các ng mch ca y và trong các 
ngi chng có ai có kh nng cu thoát y 
khi s trng pht ca TA. Nhng không phi 
vy, qu tht Qur’an là li nhc nh cho 
nhng ngi kính s Allah, nhng ngi luôn 
chp hành mi mnh lnh ca Allah và luôn 
tránh xa nhng gì Ngài nghiêm cm. 
-Và qu tht, TA bit chc rng 
trong các ngi có ngi ã ph nhn. 
Nhng  qu tht, Nó s là s nui tic cho 
nhng ngi không có c tin và chc chn 
Nó là chân lý tuyt i xác thc. Bi th, 
hãy tán dng i danh ca Thng  V 
i ca Ngi.. Qu tht, TA (Allah) bit rõ 
rng trong các ngi có k s ph nhn Qur’an 
này cho dù nó c mc khi xung vi nhng 
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du hiu rt rõ ràng, và TA chc chn rng 
nhng k ph nhn Nó ri ây s nui tiêc, hi 
hn mun màng khi chúng nhìn thy s trng 
pht ca TA và nhìn thy nhng ân hu mà TA 
ban thng cho nhng ngi có c tin. Và 
qu tht, Qur’an là chân lý không thay i, là 
mt iu kiên nh không có s ng vc nào 
c c Allah, ng Ti Cao và Ân phúc ban 
xung. Do ó, hãy tán dng và ca ngi Ngài 
vi i danh Ti Cao và Hoàn M ca Ngài. 

Chng (70) Al-Ma’a-rij 
(Thng Thiên) 

-Có ngi ã òi s trng pht xy 
ra. Nhng k không có c tin s không  th 
tránh khi nó. T Allah, ch nhân ca các 
con ng thng lên tri. Các Thiên thn 
và i Thiên thn Jibril i lên chu Ngài 
trong mt ngày mà thi gian ca nó tng 
ng vi nm mi ngàn nm.. Mt s 
ngi th a thn òi Allah giáng xung cho 
h mt s trng pht mt cách thách thc. Và 
s trng pht dành cho chúng  Ngày Phc 
sinh chc chn xy n vi chúng, không ai 
trong bn chúng có th thoát khi s trng 
pht ca Allah, ng Ti cáo, Oai nghiêm, và 
Quyn lc. Các v thiên thn vi i thiên thn 
Jibril i lên chu Ngài mi Ngày và thi gian 
ca mt ngày tng ng vi nm mi ngàn 
nm ca th gian. Và ây là nhim v ca các 
thiên thn ging nh nhim v dâng l nguyn 
Salah bt buc i vi nhng ngi có c tin. 
Bi th, hãy thc s kiên nhn.. Này 
Thiên s Muhammad, Ngi hãy kiên nhn 
chu ng v nhng hành vi giu ct ca 
nhng k vô c tin khi chúng ang thách thc 
s trng pht mau n vi chúng, Ngi hãy 
c kiên nhn và ng nghi ng gì v Allah c. 
Qu tht, chúng thy nó xa vi nhng 
TA thy nó gn k.. Qu tht, nhng tên vô 
c tin luôn thy s trng pht là iu rt xa 
vi hình nh không xy ra, nhng TA (Allah) 
thy s trng pht dành cho chúng rt gn k. 
Ngày mà bu tri s nh ng thau b 
nu chy, và nhng qu núi s nh lông cu.. 
Ngày mà bu tri s nh cht lng và nhng qu 
núi s nh nhng si lông cu b gió thi i mt. 
S không có mt ngi bn nào hi 
thm ngi bn mình.. Vào Ngày hôm ó, 
s không ai hi thm ai dù ó là ngi thân 
ca nhau, bi vì mi ngi ch bit quan tâm 
n bn thân mình mà thôi. 
-H c cho nhìn thy nhau, k ti 
li mong mun nu có th y s ly con cái ca 
y th mng cho y  y thoát khi s trng 

pht ca Ngày hôm ó. Y mun dâng c v 
và anh em ca y, và bà con rut tht ã cha 
chp y cùng vi tt c nhng ai trên trái t 
 gii cu cho y.. Ngày hôm ó, mi ngi s 
nhìn thy nhau và nhn bit nhau nhng li 
không th giúp ích c gì cho nhau. K vô c 
tin c gì có th ly con cái, v (chng), anh em 
và ngi thân ca y chu ti th cho y, y c gì 
ngi thân ca y và tt nhng ai trên trái t có 
th giúp y thoát khi s trng pht ca Allah. 
-Nhng vô phng. Qu tht nó là la 
ngn. Nó s t tróc da u. Nó s gi ai quay 
lng và quay mt b i. Và nhng ai tom góp 
và giu k.. Này hi k vô c tin, s vic s 
không nh ngi mong c, ngi không th ly 
ai thay th chu ti cho ngi, iu ó không bao 
gi xy ra. Qu tht, la ca Ha ngc s t 
tróc ht da u và toàn thân, nó s trng pht 
nhng ai trên th gian ã quay mt vi chân lý, 
không phc tùng mnh lnh ca Allah và Thiên 
s ca Ngài, nhng ai ã tom góp ca ci và giu 
k không chu xut ra vì chính ngha ca Allah. 
-Qu tht, con ngi c to ra 
thng keo kit và gò bó. Khi gp iu chng 
lành thì hay than thân trách phn, nhng 
khi gp c phúc lành thì hay keo kit. 
Ngoi tr nhng ngi dâng l nguyn 
Salah. Nhng ai kiên trì trong vic dâng l 
nguyn Salah ca h. Và nhng ai trích xut 
t tài sn ca h mt phn theo qui nh bt 
buc cho ngi n xin và ngi túng thiu. 
Và nhng ai tin tng có Ngày Phán x cui 
cùng. Và nhng ai s s trng pht ca 
Thng  ca h. Qu tht, s trng pht 
ca Thng  ca h là iu mà không mt 
ai có th an toàn. Và nhng ai gi gìn phn 
kín áo ca thân th ngoi tr vi v ca 
mình và vi ai nm trong tay phi ca mình, 
thì h s không b khin trách.. Qu tht, 
con ngi c to ra thng rt ích k, luôn 
hp hòi và giu k nhng gì c ban cho. 
Nhng khi gp iu d thì li than th và tuyt 
vng, còn khi gp iu tt lành thì li hp hòi 
không mun chia st cho ai. Ngoi tr nhng 
ngi ngoan o luôn kính s Allah và chu 
áo dâng l nguyn Salah; và nhng ai luôn 
chi dùng tài sn khi c Allah qui nh, ó là 
óng Zakah cho nhng ngi nghèo khó, cho 
nhng ngi n xin; và nhng ai luôn tin vào 
s phán xét, thng pht  i Sau mà luôn 
c gng làm iu thin tt; và nhng ai s s 
trng pht ca Allah, qu tht, không mt ai có 
th an toàn khi s trng pht ca Allah; và 
nhng ai luôn gìn gi nhc dc ca bn thân 
khi nhng iu Allah cm oán tr khi ó là  
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v (chng) ca h hay nhng ngi nô l ca h. 
Bi th, nu ai tìm cách vt quá gii 
hn ó thì s là nhng k làm iu ti li. Còn 
nhng ai tôn trng s ký thác và li giao c, 
nhng ai luôn ng vng trong vic làm 
chng ca h, và nhng ai chm nom vic 
dâng l nguyn Salah thì  nhng ngi ó s 
c vinh d sng trong nhng ngôi vn ni 
Thiên àng.. Và ngi nào gii quyt nhu cu 
nhc dc ca h vi ai khác ngoài v hoc 
nhng ngi n nô l ca h thì nhng ngi ó 
là nhng k ã vt quá gii hn Halal  n 
vi Haram. Còn nhng ai luôn gi ch tín vi 
Allah và vi mi ngi, gi li giao c vi 
Allah và vi mi ngi, sn sàng ng dy làm 
chng cho iu chân lý, luôn thc hin chu áo 
l nguyn Salah và không b l nhng nhim v 
ca mt ngi tín , thì h là nhng ngi s 
c thu nhn vào Thiên àng hnh phúc, sng 
mt cuc sng cao quý và hng th khoái lc. 
-Chuyn gì xy ra cho nhng k 
không tin giu ct trc mt Ngi, tng 
nhóm mt, bên phi và bên trái. Há tng 
tên trong bn chúng mun c vào Thiên 
àng hnh phúc ? Vô phng! Qu tht, 

TA ã to chúng t cht mà chúng bit rõ.. 
Này hi Thiên s Muhammad, ng lc nào 
khin nhng k vô c tin i v phía Ngi, 
chúng thò c v phía Ngi vi nhng cái nhn 
giu ct, tng nhóm tng nhóm mt, bên phi và 
bên trái, chúng thay phiên nhau buông li dèm 
pha và trêu chc Ngi. Nh th, chng l chúng 
ngh rng Allah s thu nhn tng tên trong bn 
chúng vào Thiên àng hnh phúc vnh hng ? 
Chc chn là không ging nh nhng gì chúng 
mong tng, qu tht chúng s không bao gi 
c vào Thiên àng, bi TA ã to ra chúng t 
tinh dch mà chúng bit rõ nhng chúng ã 
không tin thì làm sao chúng có th c vinh d 
vào Thiên àng hành phc ca TA? 
Bi th, TA th bi ng Ch T 
ca các im ni hng ông và hng Tây, 
qu tht, TA là ng toàn nng v vic TA s 
thay th chúng bi nhng nhóm ngi khác 
tt hn chúng và chc chn TA s không tht 
bi.. Allah th vi chính Ngài, ng Ch T 
ca hng ông và hng Tây ca mt tri và 
các tinh tú, qu tht Ngài có quyn nng trong 
vic to ra mt nhóm ngi khác tt hn, và 
phc tùng Allah hn, iu ó i vi Ngài rt 
n gin, không mt iu gì có th ngn cn 
nu nh Ngài mun mt iu gì. 
Bi vy, c b mc chúng vùi u 
tán gu và vui chi cho ti khi n Ngày mà 
chúng ã c ha hn, Ngày mà chúng s 
hi h i ra khi m ging nh cnh chúng 
ua nhau âm u chy n mc tiêu ã nh 
sn cho chúng, cp mt ca chúng s hãi và 
khip m mt cách y hèn h và nhc nhã, 
ó chính là Ngày mà chúng ã c ha.. C 
 mc chúng chìm m trong lm lc và ti li, 
c  mc chúng vui chi tha thích vi nhng 
lc thú trn gian cho ti khi chúng i mt vi 
Ngày Phc sinh, Ngày mà chúng ã c ha  
chúng phi nm mùi s trng pht, Ngày mà 
chúng s i ra khi nhng ngôi m và chy i 
mt cách vi vã hi h ging nh chúng âm u 
chy n thn linh ca chúng mà chúng ã t to 
ra  th phng, cp mt ca chúng khip m 
và s hãi. ó chính là Ngày mà chúng c ha 
hn trên th gian nhng chúng luôn không tin và 
thng t thái  giu ct và ngo mn. 

Chng (71) Nuh 
(Nabi Nuh) 

-Qu tht, TA ã phái Nuh n vi 
ngi dân ca Y: “Hãy cnh báo ngi dân 
ca Ngi trc khi mt s trng pht au 
n s xy n vi h”. Y ã kêu gi: “Này 
hi dân ta! Qu tht ta là mt v c c 
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phái n cnh báo các ngi. Các ngi hãy 
th phng Allah, kính s Ngài và tuân 
lnh Ngài ri Ngài s tha th ti li cho các 
ngi và s gia hn cho các ngi sng n 
mt thi hn n nh”. Qu tht, mt khi 
thi hn c Allah n nh ã ht thì s 
không có s gia hn nào na, qu tht, các 
ngi rt rõ iu ó.. Qu tht TA (Allah) 
ã c Nuh làm mt v Thiên s n cho cng 
ng ca Y, và TA ã ra lnh cho Y: Hãy cnh 
báo ngi dân ca Ngi trc khi mt s 
trng pht au n n vi chúng. Th là Nabi 
Nuh ã kêu gi: Này hi dân ta, qu tht ta là v 
cnh báo n  cnh báo các ngi v s trng 
pht ca Allah nu các ngi không phc tùng 
mnh lnh ca Ngài, qu tht, ta là v thiên s 
ca Allah c c n cho các ngi, dó ó, 
các ngi hãy th phng duy nht mt mình 
Ngài, hãy s s trng pht ca Ngài, hãy vâng 
lnh ta. Nu các ngi dâng lnh ta thì Allah s 
xóa ti li cho các ngi và tha th cho các 
ngi, và Ngài s  các ngi sng n ht 
tui th ca các ngi, qu tht, mt khi cái 
cht n thì s không có mt trì hoãn nào na. 
Nu các ngi bit rõ iu ó thì các ngi hãy 
mau n vi c tin và phc tùng Allah. 
-Nuh tha vi Allah: “Ly Thng 
 ca b tôi! Qu tht, b tôi ã kêu gi 
ngi dân ca b tôi ngày êm nhng li 
kêu gi ca b tôi chng thêm tht gì cho 
h, ngc li, ch làm h càng chy xa hn. 
Và mi ln b tôi kêu gi h  Ngài tha th 
cho h thì h vi ly ngón tay bt tai ca h 
li, h ly áo choàng trùm kín u, h tip 
tc ngoan c và ngo mn. Ri b tôi cng 
ã tng kêu gi h ln ting. Có lúc b tôi 
kêu gi h công khai, có lúc kín áo. B tôi 
ã thng bo h rng các ngi hãy cu 
xin Thng  ca các ngi tha th ti li 
cho các ngi bi Ngài là ng hng tha 
th.”. Nabi Nuh ã tha vi Allah: Ly 
Thng  ca b tôi! Qu tht, c ngày ln 
êm b tôi ã kêu gi cng ng ca b tôi 
n vi c tin ni Ngài và phc tùng mnh 
lnh ca Ngài, nhng li mi gi ca b tôi 
chng thêm c gì cho h mà ch khin h 
càng ngày càng xa hn vi c tin Iman, thm 
chí h còn chng i. Và qu tht, mi khi kêu 
gi h n vi Iman ni Ngài  c Ngài 
tha th ti li thì h dùng tay che tai ca h  
không nghe thy li ca b tôi, h dùng áo 
trùm u  khi nhìn thy b tôi, h c ngoan 
c trên s vô c tin ca h, h ngo mn và 
ng ngnh không chu ón nhn c tin 
Iman. B tôi tng kêu gi h công khai và kín 

áo. B tôi thng nói vi h: Các ngi hãy 
cu xin Thng  ca cac ngi tha th ti 
li cho các ngi, hãy quay v sám hi cùng 
Ngài bi Ngài là ng luôn tha th cho nhng 
ai bit n nn sám hi và quay v vi Ngài. 
-Ngài s ban ma xung di dào cho 
các ngi và Ngài s gia tng ca ci cng 
nh con cái cho các ngi, và Ngài to cho các 
ngi vn tc cng nh các dòng sông. 
Vy th ti sao các ngi không hy vng ni 
quyn nng ban cp ca Allah? Và qu tht, 
Ngài ã to các ngi theo tng giai on. 
Chng l các ngi không thy vic Allah ã 
to by tng tri chng lên nhau nh th nào 
? Và Ngài ã to ra trong chúng mt trng 
nh mt ánh sáng và Ngài to mt tri nh 
mt chic èn.. Nu các ngi sám hi và xin 
Allah tha th thì Ngài s ban ma xung di 
do cho các ngi, Ngài s gia tng cho các 
ngi ca ci và con cái, Ngài s làm ra cho 
các ngi các khu vn xanh ti và y trái 
qu, Ngài s to cho các ngi các con sông 
 các ngi ti tiêu cho cây trng và chn 
nuôi gia súc. Này hi ngi dân, nu là nh 
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vy sao các ngi li không chu s Allah? 
Chng phi Ngài ã to hóa các ngi theo 
tng giai on: tinh dch ri n cc máu ri 
cc tht sau ó là xng và tht bao quanh? 
Chng l các ngi không quan sát Ngài ã to 
hóa các tng tri chng lên nhau nh th nào ? 
Chng l các ngi không nhìn thy Ngài ã 
làm cho mt trng trong bu tri nh mt chic 
èn và làm cho mt tri chói sáng nh mt 
chic èn v i cho c dân ni trái t ? 
-Và Allah ã to sinh và làm các 
ngi phát trin t t, ri Ngài s hoàn các 
ngi vào trong ó tr li, và sau ó, Ngài li 
a các ngi tr ra toàn b. Và Allah ã to 
ra trái t cho các ngi nh mt tm thm 
c tri rng  cho các ngi i li trên 
nhng con ng thênh thang ca nó.. Allah 
ã to ra các ngi t t, t là ngun gc ca 
con ngi, ri Ngài s a con ngi tr li 
trong t sau khi cht, ri vào Ngày phc sinh 
con ngi s c Allah cho sng li t t. Và 
Allah ã làm trái t bng phng nh mt tm 
thm  con ngi di chuyn d dàng và thun 
tin trên nhng con ng thênh thang ca nó. 
-Nuh tha: “Ly Thng  ca b 
tôi, qu tht, h ã không nghe theo b tôi, 

h ch theo nhng ngi mà ca ci và con 
cái chng thêm c gì cho h ngoài s thua 
thit. Và chúng mu nh mt k hoch to 
ln, h bo nhau: Các ngi ch t b các 
thn linh ca các ngi, các ngi ch t b 
các thn Wadd, Suwa, Yaguth, Ya’uq và 
Nasr. Và qu tht nhng thn linh ó ã dt 
nhiu ngi lm lc. Và xin Ngài ng ban 
thêm gì cho nhng k sai quy ngoài s lm 
lc!”. Vì nhng hành vi ti li ca chúng mà 
chúng ã b nhn chìm trong trn l lt và 
sau ó b trng pht trong Ha ngc, nhng 
chúng ã không tìm thy ai ngoài Allah có 
th tr giúp chúng thoát khi tai ách ó.. 
Nuh tha vi Allah: Ly Thng  ca b tôi, 
qu tht ngi dân ca b tôi rt ngoan c, h 
mt mc không nghch li lnh ca b tôi và h 
ph nhn b tôi, nhng ngi yu hèn trong bn 
h ch bit theo nhng ngi giàu có và quyn 
lc trong bn h mt cách lm lc. H là nhng 
ngi mà tin tài con cái ch dn h n vi s 
lm lc trên th gian và n vi s trng pht  
cõi i Sau. Nhng k thng lu và chc sc 
ã nói vi nhng k bn hàn: Các ngi ch 
ng t b th phng thn linh ca các ngi 
mà ch th mt mình Allah, iu mà Nuh ã kêu 
gi các ngi. Các ngi ch ng b các thn:  
Wadd, Suwa, Yaguth, Ya’uq và Nasr – ây là 
nhng cái tên ca nhng bc tng th mà 
chúng ã th phng khác vi Allah, và nhng 
cái tên này tht ra là tên ca các v ngoan o, 
sau khi h qua i, Shaytan ã cám d ngi dân 
ca h nn tc các bc tng ca h, lúc u ch 
 tng nh nhng dn v sau con cháu ca th 
h sau ó bt u th phng và khn vái cu 
xin. Sau ó, Nabi Nuh ã cu xin Allah: “Ly 
Thng  ca b tôi, xin Ngài ng thêm tht 
gì cho nhng k vô c tin ri xa chân lý này 
na. Vi ti li và ngoan c ca chúng trong s 
vô c tin thì xin Ngài nhn chìm ht bn chúng 
trong trn l, xin Ngài hãy nhn chìm chúng sâu 
trong la ca Ha ngc”. Và Allah ã chp nhn 
li cu xin ca Nuh và nhng k vô c tin ti 
li kia s không tìm thy v bo h giúp  
chúng thoát khi s trng pht ca Allah. 
-Và Nuh tha: “Ly Thng  
ca b tôi, xin Ngài ng cha cho mt tên 
phn nghch nào sng sót trên trái t bi 
vì nu Ngài cha h li thì h s dn dt 
nhng b tôi ca Ngài lm lc ri sau ó h 
s sanh con  cháu toàn là nhng tên phn 
nghch và vô c tin. Ly Thng , xin 
Ngài hãy tha th ti li cho b tôi, cho cha 
m ca b tôi và cho nhng ai vào nhà ca 



45



  

b tôi mt cách tin tng và cho tt c 
nhng ngi có c tin nam và n. Và xin 
Ngài ch thêm tht gì cho nhng k làm 
iu sai quy ngoi tr s dit vong.. Nabi 
Nuh  ã cu nguyn Allah sau khi ã chán 
nn trong vic kêu gi ngi dân ca Ngi: 
Ly Thng , xin Ngài ng  mt ai 
trong s nhng k v c tin sng sót trên trái 
t này, bi nu Ngài cha h li thì h s dt 
nhng b tôi ca Ngài, nhng ngi ã tin 
tng ri xa chân lý, nu Ngài cha h li thì 
h s sinh con  cháu toàn là nhng k vô 
c tin và phn nghch Ngài thôi. Ly Thng 
, xin Ngài hãy tha th ti li cho b tôi và 
tha th ti li cho cha m b tôi cùng vi ai 
vào nhà ca b tôi vi tm lòng y c tin và 
xin Ngài tha th cho nhng ngi có c tin 
nam và n. Và xin Ngài ng thêm tht gì na 
cho nhng k vô c tin ngoi tr s dit vong 
chúng trên th gian này và  cõi i Sau. 

Chng (72) Al-Jinn 
(Loài Jinn) 

Hãy nói: “Ta ã c mc khi cho 
bit rng có mt ám Jinn ã lng nghe. 
Chúng bo rng qu tht chúng tôi ã nghe 
mt cuc xng c rt tuyt diu! Nó 
hng dn n vi chân lý. Bi th, chúng 
tôi ã tin tng ni Nó và chúng tôi s 
không bao gi Shirk vi Thng  ca 
chúng tôi mt ai khác”.. Này hi Thiên s 
Muhammad, Ngi hãy nói: “Qu tht, Ta 
c Allah mc khi cho bit rng có mt 
nhóm Jinn(1) ã lng nghe Ta c xng Kinh 
Qur’an. Sau khi chúng nghe xong, chúng nói 
vi cng ng ca chúng: Qu tht chúng tôi 
ã nghe c Qur’an tht tuyt vi v li l và 
ngôn t cng nh các iu lut và giá tr ca 
Nó. Nó kêu gi n vi chân lý và s ch o, 
chúng tôi ã tin tng Qur’an này và chúng tôi 
s thi hành theo Nó, và chúng tôi s không bào 
gi làm iu Shirk bt c iu gì vi Thng 
 ca chúng tôi, ng ã to hóa chúng tôi.”. 

                              
 (1) Jinn tm dch là ma qu. Jinn là mt loài to 
vt ca Allah c to ra t ngn la màu xanh, 
t tiên ca Jinn là Iblis. Th gii ca Jinn tn ti 
song hành vi th gii loài ngi ngay trên trái t 
này. Jinn c Allah cho nhiu phép nng bin 
hóa và siêu thng, chúng có th bin hóa thành 
loài vt và con ngi và nhng gì chúng mun, 
c bit con ngi không th nhìn thy chúng mc 
dù chúng vn ang tn ti xung quanh con ngi, 
tuy nhiên, vào i Sau con ngi s nhìn thy 
chúng còn chúng thì không nhìn thy con ngi. 

“Qu tht, Thng  ca chúng tôi 
Ti cao và Quyn uy. Ngài không có v 
cng chng có con”.. Mt nhóm Jinn ã 
nghe Qur’an nói tip: “Và Ngài (Allah) là 
ng Ti cao và Quyn uy, Thng  ca 
chúng tôi không v và con cái”. 
“Và qu tht, trong chúng tôi có k 
iên r thng nói nhng iu xàm by và 
quá mc v Allah”.. K iên r ý nói Iblis 
ã nói không úng cho Allah, y cho rng Allah 
có v và có con. 
“Và chúng tôi c tng rng loài ngi 
và Jinn s không bao gi nói nhng iu gian 
di cho Allah”.. Chúng ngh rng chc có l 
không mt ai nói iu gian di cho Allah, loài 
ngi hay loài Jinn, rng Allah có v và con cái. 
“Và qu tht ã có nhng ngi àn 
ông trong loài ngi ã nh v nhng àn 
ông trong loài Jinn che ch, nhng thc 
cht nhng k Jinn này ch làm h mc 
thêm ti”.. Qu tht, ã có nhng ngi àn 
ông trong loài ngi cu xin khn vái nhng 
ngi àn ông trong loài Jinn  nh giúp  
và phù h. Và ây là iu câu xin che ch 
nhng thn linh khác ngoài Allah ã b Ngài 
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tuyt i nghiêm cm, và ó là i Shirk, mt 
i ti mà Allah s không bao gi tha th tr 
khi bit n nn sám hi mt cách thành tâm. 
Trong câu Kinh là mt bng chng cnh báo 
v vic không c phép cu xin che ch và 
phù h t ai khác ngoài Allah. 
“Và qu tht h ã có suy ngh nh các 
ngi rng Allah s không bao gi phc sinh 
mt ai c”.. Và qu tht, nhng k vô c tin 
t loài ngi ã có ý ngh ging nh các ngi 
– hi loài Jinn – rng Allah s không bào gi 
phc sinh mt ai sau khi ã cht. 
“Và qu tht chúng tôi ã i lên ng 
tri nhng chúng tôi toàn thy y nhng 
cnh v hung tn ang canh gác cùng vi 
la ngn sáng rc trên y”.. Này hi loài 
Jinn, qu tht, chúng tôi ã tng i lên tri  
nghe ngóng thông tin trên ó nhng chúng tôi 
ch toàn thy các v Thiên thn canh gác 
nghiêm ngh cùng vi nhng la ngn sáng 
rc ang i  ném nhng ai n gn. 
“Và qu tht chúng tôi ã thng ngi 
ti nhng ch ngi  trên ó  nghe lén 
nhng bây gi, ngi nào nghe trm thì s 
thy mt ngn la ang mai phc ch 
sn”.. Trc ây, chúng tôi lên tri và chn 
ly mt im nào ó  nghe trm thông tin 
trên tri, nhng gi ây nhng ai nghe lén s 
b mai phc bi nhng la ngn nh ha tin. 
Trong hai câu kinh va nói trên ã khng nh s 
ngy to ca nhng k thy bùa, nhng k bi 
toán bit iu  tng lai, nhng k t cho là bit 
iu vô hình u là mt s di trá và la gt. 
“Và chúng tôi thc s không th bit 
c Thng  mun giáng tai ha xung 
cho nhng ai trên trái t hay Ngài mun 
hng dn h n vi Chân lý na”.. Này hi 
loi Jinn, chúng tôi thc s chng h bit c 
khi Allah giáng xung mt iu gì ó là Ngài 
mun tt hay hay mun xu cho c dân trái t. 
“Và qu tht trong chúng tôi có ngi 
là nhng ngi ngoan o và trong chúng tôi, 
có ngi không nh vy, chúng tôi ã theo 
nhng con ng khác nhau”.. Qu tht trong 
chúng tôi có k ngoan o và ngay chính, có k 
là nhng k vô c tin và phn nghch. Chúng 
tôi ã i trên nhiu con ng khác nhau. 
“Và qu tht chúng tôi luôn cho rng 
chúng tôi không th nào ngn cn ý mun 
ca Allah trên trái t và chúng tôi vô 
phng chy trn khi Ngài”.. Chúng tôi 
luôn kiên nh rng Allah có quyn nng chi 
phi chúng tôi, chúng tôi luôn phi l thuc 
vào s chi phi và iu hành ca Ngài, mt khi 
Ngài mun mt iu gì n vi chúng tôi thì  

chúng tôi không th tránh khi. 
“Và qu tht, khi chúng tôi nghe Ch 
o, chúng tôi tin tng ni Nó. Và ai tin 
tng ni Thng  ca y thì s không lo 
s b gim mt phn ân thng và cng 
không lo s cho vic phi chu hình pht 
au n”.. Và khi chúng tôi nghe Qur’an 
chúng tôi ã tin tng Nó, chúng tôi chng 
nhn rng Nó là iu chân lý t ni Allah. Qu 
tht, ngi nào tin tng ni Thng  ca y 
thì y s không s b mt phn ân phc cng 
không s b tng thêm nhiu iu xu. 
“Và qu tht trong chúng tôi, có 
mt s chu thn phc Allah nhng cng có 
mt s khác i lc khi chân lý. Do ó, ai 
theo Islam thì h là nhng ngi c 
hng dn úng ng còn nhng ai i lc 
khi chân lý thì s tr thành cht t ca 
Ha ngc”.. Và trong chúng tôi, có ngi 
phc tùng mnh lnh ca Allah nhng cng có 
k làm iu sai quy ri xa khi con ng 
chân lý. Ai quy phc Allah và tuân lnh Ngài 
thì ó là nhng ngi i úng ng và c 
hng dn thc s còn ai ri khi con ng 
Islam tc không thn phc Allah thì ó là 
nhng k làm cht t trong Ha ngc. 
Và nu h tin tng và i ngay 
thng trên con ng thì chc chn TA s 
ban cho h nc ma di dào  TA có th 
th thách h trong ó, và ai b i vic tng 
nh Thng  ca y thì Ngài s a y y 
vào s trng pht vô cùng au n.. Và nu 
ai trong loài ngi và loài Jinn i theo con ng 
Islam thì TA (Allah) s ban xung cho h nc 
ma di dào và TA s ban cho h nhiu bng lc 
trên trn gian  th thách h xem h s t n 
Allah v ân hu ca Ngài ban cho h nh th 
nào? Ngi nào phn nghch và bt tuân Thng 
 ca y, không lng nghe Kinh Qur’an mà suy 
ngm và làm theo Nó thi s b trng pht bi mt 
s trng pht vô cùng au n. 
Và nhng ni qu ly u là ca Allah. 
Bi vy, ch cu nguyn ai (vt gì) khác ngoài 
Allah.. Qu tht, các thánh ng là nhng 
ni  th phng duy nht mt mình Allah. 
Bi th, không c phép th phng trong ó 
nhng ai (vt gì) khác ngoài Ngài, phi thành 
tâm cu nguyn khn vái n mt mình Ngài, 
không c phép cu xin khn vái n ai (vt 
gì) khác ngoài Ngài. ây là bng chng ch rõ 
ngi tín  Muslim phi thành tâm hng v 
Allah duy nht và phi noi theo s hng dn 
ca Thiên s ca Ngài, Muhammad . 
Và qu tht, khi b tôi ca Allah ng 
cu nguyn Ngài thì chúng xúm nhau n 
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bao quanh Y ông o.. Và khi Muhammad 
 ng dâng l nguyn Salah thì nhiu nhóm 
Jinn ã chen nhau lng nghe li xng c 
Qur’an ca Ngi. 
Hãy bo h: Ta ch cu nguyn và 
khn vái Thng  ca ta và ta không làm 
iu t hp vi Ngài mt thn linh nào 
khác.. Này Thiên s Muhammad, Ngi hãy 
nói vi nhng k vô c tin: Qu tht, ta ch 
th phng Thng  ca ta, duy nht mt 
mình Ngài, ta không t hp vi Ngài trong th 
phng bt c thn linh nào khác. 
-Hãy nói: Qu tht ta không có 
quyn nng gây hi các ngi và cng 
không có quyn nng ban cho các ngi 
iu tt lành. Hãy nói: Qu tht, s không 
có mt ai có th cu ta khi hình pht ca 
Allah và ngoài Ngài ta s không bao gi tìm 
thy mt ni nng thân an toàn nào khác 
tr phi ta truyn t Chân lý ca Allah và 
thi hành theo mnh lnh ca Ngài. Và ai bt 
tuân Allah và S gi ca Ngài thì chc chn 
ngi ó s b ày vào Ha ngc i i 
kip kip.. Này Thiên s Muhammad, Ngi 
hãy nói vi h: Qu tht, ta không có quyn 
nng siêu nhiên nào có th y lùi iu xu 
cho các ngi và cng không có quyn nng 
giúp các ngi gt hái iu tt lành. Ngi 
hãy nói vi h: Qu tht, không mt ai có th 
giúp ta tránh khi s trng pht ca Allah nu 
ta bt tuân Ngài, và ta cng không tìm thy ai 
khác ngoài Ngài có th giúp ta tránh khi s 
trng pht ca Ngài, qu tht, ta ch là ngi 
truyn t thông ip ca Allah cho các ngi, 
Ngài ra lnh cho ta làm th. Do ó, ngi nào 
bt tuân Allah và Thiên s ca Ngài, chng 
i tôn giáo ca Allah thì phn thng ca h 
s là Ha ngc, h s  trong ó mãi mãi 
không có ngày tr ra. 
Ri cho n khi chúng chng kin 
c iu mà chúng c ha thì lúc ó 
chúng s bit ai là k yu th v phng 
din ngi giúp  và thiu s hn.. Cho 
ti khi nào nhng k th a thn nhìn thy 
c s trng pht ã c ha vi chúng thì 
chúng s bit rõ rng ai mi là nhng k yu 
th hn vì không có ng phù h và giúp . 
-Hãy nói: Ta thc s  không bit 
iu mà các ngi c ha ang gn k 
hay Thng  ca Ta s trì hoãn thêm 
thi gian na, ch riêng Allah là ng rõ 
tng mi iu vô hình. Bi th, Ngài 
không tit l iu vô hình cho bt k ai 
ngoi tr mt S gi c Ngài ã chn. 
Bi th, qu tht Ngài ã phái cnh v binh 

tháp tùng Y t phía ng trc và ng sau 
 Ngài có th bit nhng v S gi ã 
truyn t Thông ip ca Thng  ca 
h hay cha và Ngài bao quát mi iu ni 
h và Ngài kim tra tng s liu c th.. 
Này Thiên s Muhammad, Ngi hãy nói vi 
nhng k th a thn: Ta thc s không bit 
s trng pht c ha vi các ngi s xy 
n gn k hay Allah mun trì hoãn thêm thi 
gian? Allah mi là ng bit rõ nhng gì 
nhng cp mt phàm tc không th nhìn thy, 
và Ngài không hé l nhng iu vô hình ó 
cho mt ai ngoi tr ó là ngi c Ngài la 
chn mang Thông ip ca Ngài thì Ngài mi 
cho y bit mt s iu vô hình, và Ngài c 
phái các v Thiên thn theo dõi và trông chng 
v S gi ó khi loài Jinn, mc ích  chúng 
không nghe trm mà thì thào vic bi toán 
ng thi  bit c v S gi có thc s 
truyn t ht Thông ip ca Ngài mt cách 
trung thc hay không. Và qu tht, kin thc 
ca Allah bao quát ht tt c mi s vic, 
không có mt iu gì có th nm ngoài kin 
thc ca Ngài, Ngài kim tra chi tit tng s 
lng c th ca mi s vt (vic). 
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Chng (73) Al-Muzammil 
(Ngi Cun Mình Trong Áo) 

-Hi ngi cun mình trong áo! Hãy 
ng dy dâng l nguyn trong êm cho dù 
không trn êm, phân na êm hay ngn hn 
mt chút hoc lâu hn, và hãy th th c 
Qur’an vi âm iu nhp nhàng.. Hi ngi 
cun mình trong áo, ý nói Muhammad, hãy ng 
dy mà dâng l nguyn Salah trong êm, hãy 
ng dâng l nguyn Salah mt phn trong êm, 
phân na thi gian ca êm, ngn hn hoc ch 
là mt ít thi gian trong êm, hoc nhiu hn 
phân na. Ngi hãy c xng Qur’an mt 
cách thông th và rõ ràng tng câu ch. 
Qu tht, TA s truyn xung cho 
ngi li phán y trng trách.. Này hi 
Nabi Muhammad, qu tht, TA (Allah) s 
truyn xung cho Ngi Qur’an tht v i 
hàm cha nhng mnh lnh, nhng iu cm 
cùng vi các giáo lut. 
Qu tht, vic thc dy ban êm là mt 
iu nng nhc nhng t tng s sáng sut 
và li nói s ngay chính.. Qu tht, vic th 
phng trong êm khuya là mt vic khá vt 

v nhng li có nh hng n tâm hn rt 
nhiu, và trong êm tâm s c tinh khit hn 
tránh b nhng chuyn trn gian quy nhiu. 
Qu tht, ban ngày Ngi bn bu vi 
công vic dài lê thê.. Qu tht, ban ngày 
Ngi phi bn rn vi nhiu vic, Ngi bn 
rn vi cuc sng, vi s mng truyn t 
Thông ip ca TA, do ó, ban êm Ngi 
hãy  bn thân mình th thái trong l nguyn 
th phng Thng  ca Ngi. 
Hãy tng nh n i danh Thng 
 ca Ngi và hãy ht lòng phng s Ngài, 
ng Ch T ca phng ông và phng 
Tây, không có Thng  ích thc nào khác 
ngoài Ngài, hãy tôn Ngài làm ng bo h 
cho Ngi.. Này hi Thiên s Muhammad, 
Ngi hãy tng nh n i danh Thng  
ca Ngi, Ngi hãy cu nguyn Ngài vi i 
danh ó ca Ngài, và hãy luôn duy trì vic th 
phng Allah, hãy phó thác ni Ngài bi Ngài 
là ng Ch T ca hng ông và hng Tây 
và Ngài là ng th phng ích thc không có 
ng nào khác ngoài Ngài, hãy hng v Ngài 
và hãy cu xin Ngài phù h cho Ngi. 
Và hãy kiên nhn và chu ng vi 
nhng gì chúng nói và hãy lánh xa chúng 
mt cách tt p.. Ngi Muhammad hãy 
kiên nhn và chu ng vi nhng gì mà 
nhng k th a thn ã nói v Ngi và v 
tôn giáo ca Ngi, Ngi hãy kiên nhn chu 
ng vi nhng gì chúng ã trái lnh Ngi và 
gây oán thù vi Ngi. 
Và c  mc TA x lý nhng tên ph 
nhn s tht, nhng tên giàu có và phú quý; 
và TA tm tha cho chúng mt thi gian 
ngn.. Này Thiên s Muhammad, Ngi c 
 chúng, nhng k ph nhn các Li Mc 
Khi ca TA, c  mc chúng vui thú và 
hng th nhng khoái lc ca trn gian trong 
mt thi gian ngn ngi, ri n Ngày Sau TA 
s cho chúng nm mùi v s trng pht. 
Qu tht, TA có sn nhng si dây 
xích và la ngn cùng vi loi thc n làm 
nghn hng và mt s trng pht vô cùng 
au n.. TA (Allah) ã chun b cho chúng 
vào Ngày Sau nhng si dây xích tht nng, 
la t và loi thc n làm nghn c hng ca 
chúng, cùng vi nhng hình pht au n khác. 
Vào Ngày mà t và nhng qu núi b 
chn ng d di và nhng qu núi s ging 
nhng i cát  tuôn xung.. Ngày mà s 
xy ra ng t d di, nhng qu núi s sp 
 ging nh nhng i cát tuôn xung mc 
dù trc ó chúng rn chc và kiên c. 
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Qu tht, TA ã phái mt S gi 
n vi các ngi làm mt nhân chng cho 
các ngi ging nh TA ã c mt S gi 
n vi Fir’aun nhng Fir’aun ã bt tuân 
v S gi nên TA ã bt pht hn bng mt 
s trng pht kinh hoàng.. Này hi ngi 
dân Makkah, qu tht TA (Allah) ã gi n 
cho các ngi Muhammad, mt v Thiên s 
làm mt nhân chng cho các ngi v nhng 
gì các ngi ã  ph nhn c tin và phn 
nghch, ging nh Ngài ã gi n Thiên s 
Musa cho tên bo chúa Fir’aun (Pharaon) 
nhng hn ã ph nhn Musa và không tin vào 
Thông ip Y mang n, hn ã nghch li Y 
nên TA ã tiêu dit hn bng mt s tiêu dit 
khng khip. Và ây là mt bài hc làm iu 
cnh báo cho nhng ai phn nghch li Thiên 
s Muhammad rng h s có kt cuc ging 
nh Fir’aun và cng ng ca hn. 
Vy làm th nào các ngi có th gi 
mình khi b ha vào Ngày mà nhng a tr 
s bc u nu các ngi vn c trong tình 
trng không tin tng?. Nu nh các ngi 
ph nhn c tin thì làm sao các ngi có th 
thoát khi s trng pht ca Allah vào Ngày 
Phc sinh, Ngày mà nhng a tr s bc u bi 
s kinh hoàng và hãi hùng v nhng gì xy ra. 
Ngày mà bu tri s ch ôi, và Li 
ha ca Ngài chc chn c th hin.. 
Trong Ngày hôm ó, bu tri s b nt ra 
thành ôi, và li ha ca Allah v Ngày Tn 
Th là s tht và nó c th hin. 
Qu tht ây là mt li nhc nh. Bi 
th, ngi nào thích thì hãy chn ly con 
ng i n vi Thng  ca mình.. ây 
là nhng li mc khi khuyên dy và hng 
dn cho nhân loi, do ó, ai mun c tt p và 
phúc lành thì hãy chn ly s tuân lnh và ngay 
chính làm con ng n vi s hài lòng ca 
Allah, ng To hóa và nuôi dng nhân loi. 
Qu tht, Thng  ca Ngi bit vic 
Ngi ng dâng l nguyn Salah gn hai 
phn ba êm, phân na êm hoc mt phn 
ba êm cùng vi mt nhóm ngi i theo 
Ngi. Và Allah là ng nh ot ban êm 
và ban ngày, Ngài bit rng các ngi không 
th nh úng nên Ngài thông cm và tha th 
cho các ngi. Do ó, hãy c Qur’an phn 
nào mà các ngi thy d dàng cho các ngi, 
Ngài bit rõ trong các ngi, có ngi b au 
yu có ngi phi i tìm thiên lc ca Allah  
ni xa trên trái t và có ngi phi i chin 
u cho chính ngha ca Allah. Do ó, hãy 
c Qur’an phn nào các ngi thy n gin 
và nh nhàng cho các ngi, hãy chu áo 

dâng l nguyn Salah. Và iu thin tt nào 
mà các ngi ã làm cho bn thân các ngi 
thì các ngi s tìm thy nó  ni Allah, ó là 
mt phn thng tt p và vô cùng to ln. 
Và các ngi hãy cu xin Allah tha th, bi 
qu tht, Allah là ng Nhân t và Hng tha 
th.. Này hi Thiên s Muhammad, qu tht 
Thng  ca Ngi bit rt rõ rng Ngi và 
mt s v Sahabah ca Ngi nng ng dâng l 
nguyn trong êm, Ngài bit rõ Ngi và h ã 
ng bao lâu trong êm, hai phn ba êm, na 
êm hay mt phn ba êm, bi Ngài là ng ã 
nh lng cho ban êm và ban ngày nên d 
nhiên Ngài bit rt rõ thi lng ca chúng, nó 
ã trôi i bao nhiêu và còn li bao nhiêu. Allah 
bit rng các ngi không th ng dâng l 
nguyn Salah sut êm nên Ngài ã gim nh 
cho các ngi, bi th, các ngi hãy c xng 
trong l nguyn Salah ban êm phn Qur’an nào 
mà các ngi thy n gin và nh nhàng i vi 
các ngi, Allah cng bit rng trong các ngi 
có ngi già yu, bnh tt không th ng lâu 
trong êm, có ngi phi i xa  buôn bán và 
vt v làm vic  tìm thiên lc Halal ca Allah, 
và có ngi phi i chin u vì con ng 
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chính ngha ca Ngài  gi cao li phán ca 
Ngài và truyn bá tôn giáo ca Ngài, do ó, các 
ngi nên c nhng gì n gin t Qur’an và 
c gng thc hin các l nguyn Salah bt buc, 
hãy óng Zakah bt buc, hãy chi dùng tài sn 
ca các ngi cho con ng chính ngha ca 
Allah. Qu tht, nhng iu thin tt mà các 
ngi làm thì các ngi s nhn c phn 
thng t Allah  Ngày Sau, và phn thng ó 
s tt hn nhng gì trên th gian này. Các ngi 
hãy cu xin Allah tha th, bi Allah là ng 
hng tha th và bao dung. 

Chng (74) Al-Muddaththir 

(Ngi p Chn) 
-Này hi ngi p chn! Hãy ng 
lên mà i cnh tnh, hãy v i hóa Thng 
 ca Ngi, hãy gi y phc ca Ngi 
luôn sch s, và hãy tránh xa các tng thn. 
Và khi Ngi làm n cho ngi ch mong h 
tr n Ngi li và hãy vì Thng  ca 
Ngi mà c kiên nhn và chu ng!. Này 
hi ngi p chn, ý nói Nabi Muhammad! 
Hãy ng dy i cnh báo nhân loi v s trng 
pht ca Allah, hãy luôn tôn th Allah duy nht 
và hãy v i hóa Ngài, hãy luôn gi gìn qun 
áo và c th ca Ngi luôn trong sch, hãy 
tránh xa các tng th và nhng vic làm Shirk, 
và Ngi hãy giúp  cho ngi nhng ng 
mong ngi tr n Ngi, và Ngi hãy vì 
Allah mà c kiên nhn và chu ng trên nhng 
mnh lnh và s nghiêm cm ca Ngài. 
-Bi th, khi ting còi h lên thì ó 
s là Ngày kht nghit và khó khn. i vi 
nhng k không có c tin thì Ngày ó 
không n gin và nh nhàng chút nào.. 
Khi ting còi c thi lên  bt u cho s 
phc sinh thì ó là thi khc nghit ngã và vô 
cùng khó khn cho nhng ngi vô c tin. 
-Hãy  mc TA vi k mà TA ã 
to ra trong s n c. Và TA ã làm cho 
y có c ca ci di dào cùng vi con cái 
y àn bên cnh. TA luôn cho y suôn s 
mi iu. Ri y còn tham lam mun TA ban 
thêm. Qu tht, y ã chng i các du hiu 
ca TA. Ri ây TA s làm cho y khn n 
nh leo trèo trên dc núi thng ng.. Này 
hi Thiên s, Ngi c  mt TA vi k mà 
TA ã to y ra t trong bng m ca y, mt 
ni n c không có tin bc hay con cái (ý 
nói con ngi), ri sau ó t s n c không 
có gì Ngài ã ban cho y di dào tin ca cng 
nh con cái, Ngài luôn to iu kin thun li 
cho y trong cuc sng, nhng y vn c luôn 
tham lam mun thêm và mun thêm trong khi 

y ph nhn c tin ni TA. S vic s không 
nh k xu xa ti li m tng, TA s không 
thêm tht gì cho y na, và Qur’an s làm 
chng  t cáo ti li ca nhng k vô c tin 
và phn nghch, ri ây TA s làm cho chúng 
luôn trong cm giác khó chu và au n. 
-Qu tht, y ã toan tính và mu 
. Bi vy, y ch thit thân cho mu  
gian ác mà y toan tính! Ri y ch thit thân 
cho mu  gian ác mà y toan tính! Ri y 
xem xét. Ri y cau mày và nhn mt. Ri 
sau ó, y quay lng i và t thái  ngo 
mn. Th ri y bo: “iu này chng qua 
ch là mt trò ma thut ã xa lm ri. Tht 
ra ây ch là li nói ca ngi phàm tc”.. 
K vô c tin ã toan tính và lp k hoch tìm 
cách chng phá Muhammad và Qur’an: Làm 
sao  ch trích hn? Làm sao  bôi bác 
Qur’an? Y c nhn mt và cau mày suy ngh 
nhng vn không tìm thy ch nào  phê 
phán và nói xu cho Qur’an, ri y ch bit 
quay mt i vi dáng iu ngo mn. Th ri y 
ch bit nói: “Nhng gì Muhammad nói là mt 
phép thut thoi miên, là mt trò ma thut ã 
xa lm ri, tht ra ây ch là li mt k phàm 
tc ã dy cho Muhammad và Muhammad t 
cho ó là t ni Allah”. 
-Ri ây TA s qung y vào trong 
Ha ngc. Và Ngi có bit Ha ngc là gì 
không? Nó là ni s không dung tha cng 
không b sót. Nó t cháy và lt ht các lp 
da. Trên nó có mi chín.. Ri ây TA s 
ày y vào Ha ngc  thiêu t y, và Ngi 
(Muhammad) bit gì v Ha ngc? ó là mt 
ni s t cháy ht các lp da sau ó lp da 
mi c tái to, c nh th nhng ai trong 
Ha ngc s b nm mùi thiêu t ca la. Và 
trong Ha ngc s có mi chín v Thiên thn 
khng l và d tn ph trách vic trng pht. 
Và TA không ch nh ai cai qun Ha 
ngc ngoài các thiên thn c. Và TA n 
nh s lng ca h nh vy mc ích ch 
 th thách nhng ai vô c tin và  
thuyt phc nhng ngi Kinh sách và 
cng  tng cng c tin Iman cho 
nhng ngi tin tng và  cho nhng 
ngi c ban cho Kinh sách cng nh 
nhng ngi tin tng không còn phi ng 
vc và  cho nhng k mang trong lòng 
cn bnh cng nh nhng k vô c tin có 
dp nói: “Tht ra Allah mun gì  thí d 
này ây?”. ó là cách Ngài mun cho ai ó 
lm lc cng nh mun hng dn ai ó i 
úng ng. Và không ai bit rõ lc lng 



51



  

ca Thng  Ngi ngoi tr Ngài duy 
nht, và iu này ch là mt s nhc nh 
cho ngi phàm mà thôi.. Và TA không  
ai cai qun Ha ngc ngoài các thiên thn 
không l và hung tn, TA cng không qui nh 
s lng nh vy ngoi tr mun th thách 
nhng k vô c tin ni Allah và mun gi 
vng c tin ca nhng ngi c Allah ban 
cho Kinh sách t nhng ngi Do thái và 
Thiên chúa giáo rng nhng gì Qur’an mách 
bo v các v cai qun Ha ngc là s tht, 
ng thun vi nhng gì c nói trong các 
Kinh sách ca h, và mun cho nhng ngi 
có c tin tng thêm c tin ca mình ni 
Allah và Thiên s ca Ngài. Và qu tht, 
nhng ngi Do thái, nhng ngi Thiên 
Chúa và nhng ngi có c tin ni Allah và 
Thiên s ca Ngài u không có s nghi ng 
gì v iu ó, ch có nhng k vô c tin và 
nhng k ngy to c tin thì li nói: Tht ra 
Allah mun thí d iu gì vi s lng áng 
ngc nhiên này ây? Nhng vi iu này, 
Allah làm lm lc nhng ai Ngài mun b mc 
h lm lc và hng dn nhng ai Ngài mun 
hng dn. Nhng dù nh th nào, chng ai 
bit rõ s lng các Thiên thn chính xác là 
bao nhiêu ngoi tr mt mình Allah duy nht, 
còn v nhng gì Ngài  cp n ch mang 
tính khuyn cáo nhân loi. 
-Không, TA th bi mt trng, bi 
êm ti mt i và bi hng ông khi nó chói 
rng, qu tht, nó là mt i ha, là mt s 
cnh báo cho nhân loi và cho nhng ai trong 
các ngi mun tiên phong i trc hoc 
mun  li phía sau.. S vic không phi 
ging nh nhng gì mà nhng k vô c tin ã 
nói không úng s tht v Thiên s cng nh 
nhng gì c Ngi mang n. Allah th bi 
mt trng, bi bóng êm bin mt khi hng ông 
ã chói rng, qu tht, La Ha ngc là mt i 
ha cho nhân loi, mt cnh báo  nhng ai 
mun n gn Thng  ca y mà phng mnh 
lnh ca Ngài hoc nhng ai mun n gn Ha 
ngc thì c thn nhiên làm iu ti li. 
-Mi mt linh hn s phi gánh chu 
hu qu cho nhng iu ã làm. Tr nhng 
ngi bn ca phía cánh tay phi. Trong 
Thiên àng, h s hi nhau v nhng k ti 
li: iu gì khin các ngi phi b ày trong 
Ha ngc? Nhng ngi trong Ha ngc 
áp: “Bi vì chúng tôi không dâng l nguyn 
Salah, chúng tôi ã không nuôi n giúp  
ngi nghèo và chúng tôi thng làm chuyn 
sai quy cùng vi nhng ngi xu, và 

chúng tôi ã ph nhn Ngày phán xét cho 
n khi cái cht n vi chúng tôi.. Tt c 
mi linh hôn s phi gánh chu mi hu qu ca 
hành ng và vic làm ca mình, mi linh hn 
s b trng pht cho các vic làm xu và ti li 
ca mình ngoi tr nhng ngi Muslim chân 
tâm, h là nhng ngi bn ca phía cánh tay 
phi, h s  trong các ngôi vn ni Thiên 
àng, ni mà h không th t ht nim sung 
sng và hành phúc ca nó, và  ni Thiên 
àng h s hi nhau nhng k vô c tin b ày 
trong Ha ngc:  iu gì khin các ngi phi 
b ày vào Ha ngc au kh nh th này? 
Nhng k ti li áp: Vì trên th gian chúng tôi 
ã không dâng l nguyn Salah, chúng tôi 
không b thí cho ngi nghèo và ngi khó 
khn, chúng tôi thng nói nhng li xàm by 
và lm lc, và chúng tôi ã ph nhn Ngày 
Phán xét cho n khi cái cht n vi chúng tôi. 
Do ó, không mt ai có th can thip 
cu giúp c chúng.. Không mt ai có th 
cu xin ân xá cho chúng, ngay c các Thiên 
thn hay các Nabi, bi l, s ân xá ch dành 
cho nhng ai c Allah hài lòng và cho phép 
cu xin ân xá cho h. 
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-Sao chúng li lánh xa li cnh báo 
nh th? Qu tht, chúng ging nh nhng 
con la ang hong lon vì khip m tháo 
chy trc con s t.. Nhng k th a 
thn, sao chúng li quay mt b chy ri xa 
Qur’an nh th? Chúng b chy ging nh 
nhng con nga vn ang tháo chy trc con 
s t mt cách khip s và hong lon. 
Hay là mi ngi bn chúng mun 
c trao cho nhng t kinh tri ra. Cho 
dù nh th thì chúng cng không tin tng, 
bi chúng không h bit s cho i sau.. 
Chc có l tng ngi trong bn ngi th a 
thn mun c Allah khi truyn xung tng 
kinh sách mt cho tng ngi ? Vn  
không phi vy, tht ra ch vì chúng không tin 
 Ngày Sau, chúng không tin vào s phc sinh 
và s thng pht. 
-Dù th nào, Nó vn là li cnh báo 
và nhc nh. Bi vy, ai mun thì hãy nh 
ly. Nhng không ai ghi nh ly ngoi tr 
Allah mun iu ó, Ngài là ng áng 
c kính s và là ng ca s tha th.. 
Qu tht, Qur’an vn luôn là s cnh báo và 

nhc nh. Do ó, ngi nào mun thì ghi nh 
ly Nó. Và chc chn không ai có th c Nó 
nhc nh ngoi tr Allah mun hng dn và 
soi sáng cho h, bi Ngài là ng áng kính 
s và ng hng tha th cho nhng ai có c 
tin và phng mnh Ngài. 

Chng (75) Al-Qiya-mah 
(Ngày Phc Sinh) 

-TA th bi Ngày phc sinh và bi 
linh hn t trách, há con ngi tng rng 
TA s không bao gi tp hp xng ct ca 
hn li hay sao? D nhiên là không phi vy. 
TA tha kh nng ráp li toàn din và hoàn 
ho tng u ngón tay ca hn.. Allah th 
bi Ngày Phán xét và thng pht, Ngài cng 
th bi linh hn có c tin luôn t trách vì ã b 
iu tuân lnh và làm iu ti li, rng con ngi 
chc chn s c phc sinh tr li. Nhng phi 
chng con ngi vô c tin ngh rng Allah 
không có kh nng tp hp xng ct ca y li 
sau khi ã b phân hy thành trò bi ? Chc 
chn là không nh hn ngh, qu tht TA tha 
kh nng làm iu ó, TA s tp hp tt c tng 
u ngón tay ca hn và toàn b nhân loi ging 
nh TA ã to hóa chúng trc khi chúng cht. 
Không, tht ra con ngi ch mun 
ngoan c tip din iu ti li. Hn thng hi: 
“Bao gi mi n Ngày phc sinh?”.. úng 
vy, con ngi ã ph nhn s phc sinh, vì 
chúng mun i trên con ng ti li trong sut 
thi gian sng ca chúng trên th gian này. 
Nhng k vô c tin thng hi mt cách giu 
ct: “Chng nào mi ti Ngày Phc sinh ây?”. 
-Do ó, khi cp mt b chói lòa. Và 
khi mt trng b che khut. Và khi mt tri và 
mt trng giao nhau. Vào Ngày ó con ngi 
s nói âu là ch  thoát thân?. Khi mà con 
ngi nhìn thy cnh tng khng khip ca 
Ngày Phc sinh, khi mt trng không còn ánh 
sáng, khi mt tri và mt trng giao nhau không 
còn ánh sáng na, thì lúc by gi con ngi 
mi nói: Bit n náu  âu  thoát thân ây? 
Chc chn s không có ch nng 
thân. Ngày hôm ó, ch nng thân duy nht 
là tr v vi Thng  ca Ngi.. Này con 
ngi, không phi nh nhng gì các ngi mong 
tng, chc chn là s không có ch nào  
nng thân. Tt c nhân loi s c Ngài xét x 
và thng pht mt cách công bng và tha 
áng, do ó, ch nng thân duy nht là tr v 
vi Thng  Allah và c Ngài hài lòng. 
Ngày hôm ó, con ngi s c cho 
bit v nhng gì ã gi i trc và nhng gì 
còn  li phía sau.. Ngày ó, mi vic làm 
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ca con ngi u c Allah cho bit tng 
tn t iu xu và iu tt, nhng gì ã gi i 
trc và nhng gì còn li trên th gian. 
Không, con ngi nhìn thy rõ bn 
thân ca mình nht mc dù con ngi ã 
vin  lý do  chy ti.. Trái li, con 
ngi s bit rõ bn thân ã làm gì và không 
làm gì, và cho dù y có vin lý do nh th nào 
i chng na thì iu ó cng bng không, y 
không th thoát ti nu nh là k có ti. 
-Ch ng quá un li ca Ngi 
vì mong mau chóng c thuc Qur’an. Qu 
tht, chính TA s thu nht và c Nó. Bi 
th, khi TA c Nó thì Ngi hãy dõi theo li 
c ó. Ri sau ó, chính TA có nhim v 
gii thích Nó rõ ràng.. Nãy hi Nabi,  khi li 
mc khi c truyn xung Ngi không cn 
c ng chic li ca mình nhép theo vì mun 
mau chóng c thuc nó, Ngi s s b quên 
sót. Qu tht, chính TA (Allah) s tp hp nó li 
và t nó vào lòng ca Ngi ri Ngi s c 
lu loát và thành tho bt c lúc nào Ngi 
mun. Do ó, khi v Thiên s ca TA, i thiên 
thn Jibril, c cho Ngi thì ch cn Ngi hãy 
lng nghe và im lng, sau ó Ngi s c nh 
nhng gì y ã c cho Ngi. Và sau ó, chính 
TA s gii thích ý ngha, các iu lut ca nó 
cng nh nhng gì cha rõ cho Ngi.   
Tht ra các ngi ch yêu i sng 
hin ti. Và các ngi quên mt i Sau.. 
Này nhng ngi th a thn, s vic không 
ging nh các ngi ngh rng s không có s 
phc sinh và thng pht  Ngày Sau mà tht 
ra các ngi ch yêu thích i sng trn gian 
mà thôi, các ngi ch yêu s hng th khoái 
lc ca i sng trn tc và t b cuc sng 
i Sau và s hnh phúc vô tn ca nó. 
Vào Ngày ó, gng mt ca mt s 
ngi sáng r. Ngm nhìn lên Thng  ca 
h.. Vào Ngày Phc sinh, nhng gng mt ca 
nhng ngi hnh phúc s sáng ngi vì sung sng 
và vui mng vì c ngm nhìn ng To Hóa. 
Và vào Ngày hôm ó, gng mt mt 
s ngi rt bun thm và nhn nhó. H lo 
ngh v mt tai ha khng khip sp xy n 
vi h.. Và vào Ngày Phc sinh, nhng gng 
mt ca nhng k bt hnh s bun thm và nhn 
nhó bi vì ang lo ngh v mt i hóa sp xy 
n vi h, mt s trng pht dành cho h sp n. 
-Không! n khi linh hn lên n 
xng quai xanh. Và có ting nói: “Ai là 
thy có phép làm cho y sng li xem?”. Th 
là y ngh n s bit ly và chia cách. Và ng 
chân này nhp vào ng chân n. Tr v vi 
Thng  ca Ngi vào Ngày ó.. Qu 

tht, khi mà linh hn ã lên n tn c, thì 
nhng ngi ang có mt bên cnh ngi sp 
cht hi nhau: Có ai có th cu cha cho y 
chng? Và ngi sp cht bit rõ bn thân 
mình ang n vi s bit ly và chia cách th 
gii trn gian, ri các thn cht làm nhim v 
a hn v vi Allah  Ngài phán xét thng 
pht vào Ngày Phc sinh: hoc là c sng 
trong Thiên àng hnh phúc bt tn, hoc là 
phi b ày trong Ha ngc au n và kh i. 
-Th mà y vn không tin và không 
dâng l nguyn Salah. Trái li, y còn ph 
nhn và quay lng b i. Ri y tr v vi 
ngi thân vi dáng iu ngo mn Ch thit 
thân cho ngi, qu tht ch thit thân cho 
ngi.. Vy mà có ngi ã không có c tin 
ni Thiên s và Qur’an, chúng ã không thc 
hin l nguyn Salah, ph nhn Qur’an, t chi 
c tin, ri chúng quay lng b i v vi ngi 
thân ca chúng vi dáng iu cao ngo. Nhng 
iu ó ch thit thân cho chúng mà thôi! Qu 
tht iu ó ch thit thân cho chúng mà thôi! 
-Há con ngi ngh rng y c 
quyn t do tác oai tác quái ? Há chng 
phi y ch là mt git tinh dch c xut ra 
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ó sao? Ri sau ó là mt hòn máu c, ri 
tip thành hình th. Ri t ó, Allah làm ra 
hai gii nam và n. Chng l nh th, Ngài 
li không có kh nng làm cho cái cht sng 
li ?. Phi chng con ngi ngh rng y 
không c phc sinh  chu s xét x v 
nhng hành ng ca y trên th gian , y ngh 
rng y sng trên i mt cách vô ngha không 
ai trông coi, không c ch th và nghiêm cm 
và Ngày sau cng không c thanh toán  
thng pht ? Chng l con ngi không quan 
sát thy là y c to ra t mt tinh trùng yu t 
trong cht dch c xut ra t c th ca ngi 
àn ông cùng vi mt th trong d con ca 
ngi àn bà, ri sau ó nó bin thành mt cc 
máu c, ri c Allah cho thành hình th rt 
tt p ? Chng l con ngi không thy rng 
h c to ra thành hai gii riêng bit: nam n 
hay sao? Chng l ng ã to ra nhng iu 
nh th không th tái to chúng li nh lúc ban 
u ? D nhiên, Allah tha kh nng làm iu 
ó, i vi Ngài nó thc n gin vô cùng. 
 
 

Chng (76) Al-Insan 

(Con Ngi) 
Phi chng con ngi ã tri qua mt 
thi k mà y không là mt cái gì áng nói n 
c.. Qu tht, trc khi c thi linh hn 
thành mt s sng, con ngi ã tri qua mt 
thi gian dài không là cái gì c nhc n c và 
cng không c bit dù ch là mt du vt nh. 
Qu tht, TA ã to hóa con ngi 
t mt dung dch  TA th thách y. Do ó, 
TA ã làm cho y nghe c và thy c. TA 
ã hng dn y con ng  i, hoc là y s 
bit n hoc là y s ph n.. Qu tht, TA 
(Allah) ã to hóa con ngi t hp dung dch t 
tinh dch ca ngi àn ông và noãn trng ca 
ngi àn bà mc ích  TA th thách xem ai 
là ngi chp hành giáo lut ca TA. Vì l ó, 
TA ã làm cho con ngi có ôi tai  nghe thy 
nhng Li Mc khi, có cp mt  nhìn ngm 
và quan sát các du hiu ca TA. Qu tht, TA 
ã vch ra con ng chân lý và con ng lm 
lc, TA ã trình bày cho con ngi rõ âu là iu 
tt và âu là iu xu, ri TA hng dn con 
ngi n vi con ng chân lý và nhng iu 
tt. Do ó, hoc là con ngi tin tng và bit t 
n TA, hoc là y ph nhn và vô n. 
Qu tht, TA ã chun b cho nhng k 
ph n si dây xích, gông cùm và la ngn.. 
Qu tht, TA (Allah) ã chun b cho nhng k 
ph nhn c tin nhng si dây xích xing chân 
chúng li, nhng cái gông cùm cng tay dính 
vào c ca chúng cùng vi la thiêu t chúng. 
Qu tht, ngi c hnh s c ung 
mt loi thc ung Kafura t mt cái tách 
thy tinh.. Nhng ngi luôn chp hành 
mnh lnh ca Allah và luôn thành tâm thc 
hin bn phn ca h i vi Ngài thì vào Ngày 
Sau h s c cho ung mt loi ru pha 
tuyt ho c gi là Kafura, c ng trong 
nhng các ly thy tinh trong sut tuyt p. 
-c múc t ngn sui ch  cho 
nhng b tôi ca Allah ung, có rt nhiu con 
sui. H ã hoàn tt s th nguyn. Và h lo 
s cho Ngày mà nhng iu xu và tai ha p 
n. Và vì thng yêu Ngài, h ã chu cp 
thc n  ung cho ngi nghèo, tr m côi 
và nhng tù binh. H bo: “Qu tht, chúng 
tôi chu cp thc n  ung cho các ngi ch 
vì Allah mà thôi ch chúng tôi không cn các 
ngi phi bit n và áp tr. Qu tht 
chúng tôi s Thng  ca chúng tôi vào 
mt Ngày s có nhng gng mt nhn nhó 
và bun thm”.. Và loi thc ung Kafura 
c múc ly t các con sui mà Allah ã 
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chun b cho nhng b tôi ngoan o và c 
hnh ca Ngài, bi trên th gian h ã thc hin 
úng nhng bn phn c Allah quy nh, h 
luôn tuân th theo mi mnh lnh ca Ngài, h 
luôn lo s b Allah trng pht vào Ngày Phc 
sinh, và vì mun làm hài lòng Ngài, h ã b thí 
thc n  ung cho ngi nghèo và khó khn 
cùng vi tr m côi và nhng tù binh. Và h 
thng nói: Qu tht, chúng tôi i x tt vi 
các ngi ch vì mun c Allah hài lòng và 
ban thng ân phc, chúng tôi không cn các 
ngi tr n hay khen ngi. Qu tht, chúng tôi 
s Thng  ca chúng tôi vào Ngày mà s có 
nhng gng mt nhn nhó và bun thm. 
-Bi th, Allah s cu ri h khi tai 
ha d di ca Ngày hôm ó và Ngài làm 
cho h sáng r và vui sng. Vi s kiên 
nhn và chu ng ca h, Allah s ban 
thng cho h Thiên àng vi la là và gm 
vóc. H c nm ngh trong Thiên àng 
trên nhng chic tràng k, h s không còn 
thy s nóng bc ca mt tri hay cái giá 
lnh rét but. Và bóng mát ca Thiên àng 
che sát bên trên u vi nhng trái qu lng 
lng tng chùm gn tm tay hái.. Allah s 
cu h thoát khi s khc nghit ca Ngày 
hôm ó, Ngài s ban cho gng mt h s 
sáng ngi và rc r vì nim vui sng trong 
trái tim, và vì s kiên nhn chu ng ca h 
trong vic tuân lnh Allah trên th gian nên 
gi ây trong Thiên àng Ngài s cho phép h 
n ung nhng gì tùy thích, h s c mc 
la là gm vóc, h s nm ngh trên nhng 
chic tràng k, h không còn phi chu cái 
nóng bc ca mt tri hay cái rét but ca mùa 
ông giá lnh, các cây trong Thiên àng luôn 
ta bóng mát vi nhng trái qu lng lng 
tng chùm gn tm tay hái. 
-Và nhng chic bình cha bng 
bc cùng vi nhng chic cc thy tinh 
tuyt p c di chuyn vòng quanh h. 
Và nhng chic ly bng bc trong nh pha 
lê c nh lng theo úng yêu cu. Và 
trong Thiên àng, h còn c cho ung 
vi chic cc cha dung hp Zanjabil. 
Trong Thiên àng, có mt ngn sui tên là 
Salsabil.. Trong Thiên àng s có nhng 
ngi phc dch i vòng quanh vi nhng  
ng thc n bng bc, nhng chic cc ng 
thc ung bng thy tinh trong sut nh pha 
lê. Thc ung trong Thiên àng là mt dung 
hp gng ngon tuyt có tên Zanjabil, và có 
mt ngn sui tên Salsabil thm ngon và mát 
lnh cho nhng ai ung nó. 

Và có nhng thiu niên mãi mãi ti tr 
i vòng quanh h. Và nu Ngi nhìn thy 
chúng thì Ngi s tng chúng là nhng 
viên ngc trai lp lánh.. Và nhng ngi 
phc dch ó là nhng thiu niên mãi mãi ti 
tr và xinh p, khi nào nhìn thy chúng c 
tng chúng là nhng viên ngc trai lp lánh. 
Và nu Ngi ngm nhìn, ri li ngm 
nhìn thì Ngi ch thy Thiên àng là mt 
nim hnh phúc và mt vng quc v i.. 
Nu ngi quan sát bt c ni nào trong Thiên 
àng thì ngi ch thy Thiên àng toàn là s 
huy hoàng, là nim hnh phúc và mt vng 
quc v i cha tng có trên th gian này. 
H s c mc y phc bng gm la 
có thêu tr tuyt p và h s c eo 
nhng chic vòng bng bc và Thng  
ca h s cho h ung mt loi nc tinh 
khit.. Nhng ngi trong Thiên àng, h s 
c mc qun áo bng gm la có thêu tr 
tuyt p, h c eo nhng chic vòng bng 
bc và Thng  ca h s cho h ung mt 
loi thc ung mát lành và tinh khit. 
Qu tht, ây là mt phn thng dành 
cho các ngi và phn công lao ca các 
ngi ã c áp tr.. H c bo là: Qu 
tht, ây là phn thng c chun b dành 
cho các ngi, y là phn n bù cho nhng 
vic làm ngoan o và c hnh ca các ngi, 
qu tht, nhng vic làm ca các ngi  trên 
trn gian ã c Allah hài lòng và chp nhn. 
Qu tht TA ã ban Qur’an xung cho 
Ngi theo tng giai on.. Này Thiên s 
Muhammad, qu tht TA (Allah) ã ban Qur’an 
xung cho Ngi theo tng giai on  nhc 
nh nhân loi v phn thng và s trng pht. 
Do ó, hãy kiên nhn chu ng vi 
Mnh lnh Thng  ca Ngi và ch 
ng nghe theo nhng tên ti li vô c tin t 
bn h. Và hãy tng nim i danh Thng 
 ca Ngi sáng chiu..Ngi Muhammad, 
hãy ón nhn các mnh lnh ca Thng  
Ngi và hãy thc s kiên nhn và chu ng, 
Ngi ch nghe theo nhng k th a thn 
lm lc và ti li, Ngi hãy thng xuyên 
tng nim i danh Thng  ca Ngi và 
cu nguyn n Ngài mi ngày sáng chiu. 
Và hãy cúi u qu ly Ngài trong êm 
và hãy tng nim tán dng Ngài trong 
êm dài.. Và trong êm Ngi hãy h mình 
qu ly Thng  ca Ngi, hãy dâng l 
nguyn Salah và hãy tng nim và tán dng 
Ngài tht nhiu trong êm dài. 
Qu tht, nhng ngi này yêu i sng  
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trn tc và không màng ti nhng gì ang  
phía trc h vào Ngày rt nng nhc.. Qu 
tht, nhng k th a thn này ch yêu i 
sng trn tc, h ch bit bn rn vi cõi trn 
mà  li sau lng nhng hành vi và vic làm 
ca Ngày Sau, nhng vic làm có th cu h 
thoát khi s trng pht ni Ha ngc vào 
Ngày khc nghit. 
TA ã to hóa chúng và làm cho c th 
chúng cng tráng và chc khe nhng nu 
mun, TA có th to nhng ngi khác thay 
th chúng toàn b.. Allah ã to hóa chúng 
và làm cho chúng khe mnh và an lành, và 
nu mun Ngài s hy dit chúng  Ngài to 
ra mt nhóm ngi khác bit tuân th và chp 
hành mi mnh lnh ca Ngài. 
-Qu tht, ây là mt s nhc nh. 
Do ó, ngi nào mun thì hãy tìm ly con 
ng mà n gn Thng  ca y. Tuy 
nhiên, nhng gì các ngi mun s không 
th thành tr phi ý mun ca các ngi 
thun theo ý mun ca Ngài. Qu tht, 
Allah là ng Toàn tri, ng Sáng sut. 
Ngài s thu nhn ngi nào Ngài mun vào 

s yêu thng ca Ngài và Ngài ã chun b 
cho nhng k làm iu sai quy mt s 
trng pht au n.. Qu tht, chng này 
là mt s nhc nh cho toàn nhân loi. Bi 
th, ai mun iu tt p cho bn thân mình  
i này và c i Sau thì hãy tin tng và 
kính s mà tìm ly con ng dn n s tha 
th và hài lòng ca Allah. Nhng bt c iu 
gì các ngi mun s không th thành tr phi 
nó thun vi ý mun ca Allah. Qu tht, 
Allah là ng am tng ht mi s vic trong 
to vt ca Ngài, và Ngài rt sáng sut và 
khôn ngoan trong viêc iu hành và cai qun. 
Ngài s thu nhn vào Thiên àng ca Ngài 
ngi nào Ngài mun, và h là nhng ngi 
có c tin, và Ngài chun b cho nhng k làm 
iu sai quy và vt qua gii hn ca Ngài 
mt s trng pht vô cùng au n. 
Chng (77)Al-Mursalat 
(Nhng Cn Gió) 
-Th bi nhng cn gió ni tip 
nhau. Theo nhng lung gió thi mnh. Ri 
tung i khp mi ni. Nhng iu phân bit 
gia chân lý và ngy to. Th bi nhng v 
ph bin Li nhc nh.  chng minh 
hoc  cnh báo. Qu tht iu mà các 
ngi c ha hn chc chn s xy ra.. 
Allah, ng Ti Cao th bi nhng lung gió 
ni tip nhau, bi nhng lung gió mnh, bi 
các thiên thn c Allah giao nhim v i 
khp mi ni Ngài mun, bi các thiên thn 
mang thông ip phân bit gia chân lý và 
iu ngy to, gia Haram và Halal, bi các 
thiên thn mang li mc khi ca Allah truyn 
khi xung cho các v Nabi  chng minh hay 
 cnh báo mc ích  h không th chi 
cãi. Qu tht, nhng gì các ngi c ha v 
Ngày Phc sinh cng nh s xét x và thng 
pht chc chn s xy ra. 
-Bi th, khi các vì sao b lu m. Và 
khi bu tri b ch làm ôi. Và khi nhng 
qu núi b thi i mt cách nh nhàng. Và 
các s gi c tp hp li vào cùng mt 
lúc. Vào Ngày ã c n nh. Ngày  
phân loi. Và ngi bit gì v Ngày phân 
loi? Ngày ó là Ngày thm hi cho nhng 
k ph nhn s tht!. Do ó, khi các vì sao 
không còn phát sáng na, khi bu tri b nt 
làm ôi, khi các qu núi b thi i mt, khi các 
v Thiên s c tp trung li cùng mt thi 
im vào Ngày c n nh, Ngày  phân 
loi gia toàn nhân loi. Và này con ngi, 
ngi bit gì v Ngày phân loi này? ó chính 
Ngày i ha cho nhng k vô c tin ã ph  
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nhn Ngày ha hn này. 
-Há TA ã không hy dit nhng 
k thi trc ? Ri sau ó, li có nhng k 
i theo bc ng ca chúng. TA s i x 
vi nhng k ti li và phn nghch ging 
nh th.. Chng phi TA ã hy dit nhiu 
cng ng trc kia vì chúng ã ph nhn các 
v Thiên s ca TA nh cng ng ca Nuh, 
Ad, và Thamud? Sau ó TA cng ã trng 
pht nhng cng ng sau chúng cng vì ti 
ph nhn c tin và nghch o. Cng ging 
nh th TA s trng pht nhng tên vô c tin 
xu xa  Makkah vì ti ph nhn Thiên s 
Muhammad . 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi cho 
nhng ngi ph nhn s tht!. Ngày Phc 
sinh s là Ngày hy dit, Ngày ca s trng 
pht nng n và khc nghit cho tng k ph 
nhn Allah là Thng  ích thc không có 
ng ng ng vi Ngài, ph nhn s mng 
Nabi c c phái n, ph nhn s phc sinh 
và thng pht. 
-Chng phi TA ã to hóa các 
ngi t mt cht lng rt tm thng. TA 
ã t nó trú ng trong mt ni an toàn. 
n mt thi gian n nh. Ri TA nh 
ot bi TA là ng toàn nng siêu vit.. 
Này hi nhng k vô c tin, chng phi các 
ngi không quan sát thy TA ã to các 
ngi t mt cht lng yu t rt tm thng – 
tinh dch – ri TA cho cht lng này ng ti 
mt ni an toàn ó là d con ca ngi ph n 
trong mt thi gian nht nh, sau ó TA nh 
ot hình th cho các ngi bi qu tht TA là 
ng Toàn nng trên mi th. 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi cho 
nhng ngi ph nhn s tht! . Ngày 
Phc sinh s là Ngày hy dit, Ngày ca s 
trng pht nng n và khc nghit cho tng k 
ph nhn Allah là Thng  ích thc không 
có ng ng ng vi Ngài, ph nhn s 
mng Nabi c c phái n, ph nhn s 
phc sinh và thng pht. 
-Chng phi TA ã làm cho trái t 
nh mt ni ón nhn ngi sng và ngi 
cht ó sao? Và TA ã  trên nó nhng 
qu núi cao sng sng và kiên c, và Ta ã 
ban cho các ngi ngun nc ngt ti 
mát.. Chng phi TA ã không làm cho trái 
t thành mt ni  các ngi sinh sng an 
lành hay sao? Chng l các ngi không thy 
trên lng ca nó là nhng sinh vt ang sinh 
sng và trong lòng nó là nhng xác cht ? 
Chng l các ngi không thy TA ã  trên 

lng ca nó nhng qu núi cao to và vng 
chc y sao? Chng phi TA ã ban cho 
ngi ngun nc ngt mát lnh ó sao. 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi cho 
nhng ngi ph nhn s tht! . Ngày 
Phc sinh s là Ngày hy dit, Ngày ca s 
trng pht nng n và khc nghit cho tng k 
ph nhn Allah là Thng  ích thc không 
có ng ng ng vi Ngài, ph nhn s 
mng Nabi c c phái n, ph nhn s 
phc sinh và thng pht. 
-Các ngi hãy i n iu mà các 
ngi ã tng ph nhn. Các ngi hãy i 
n ch ti tâm có ba tr. Không che mát 
cng chng che chn các ngi khi la 
ngn. Qu tht, nó hà ra nhng ngn la to 
nh nhng chic pháo ài. Nó ging nh 
nhng con lc à màu vàng.. Vào Ngày 
Phc sinh, nhng k vô c tin s c bo:  
Các ngi hãy i n s trng pht trong Ha 
ngc, cái mà các ngi thng ph nhn  trn 
gian trc kia; hãy i n Ha ngc vi khói 
ta mt mù có ba tr, nhng ám khói ó 
không che mát cng chng giúp các ngi 
tránh khi cái nóng ca la. Qu tht, Ha 
ngc hà nhng ngn la rt to, to nh chic 
pháo i, to nh nhng con lc à màu vàng. 
ây ch là mt s so sánh. 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi cho 
nhng ngi ph nhn s tht! . Ngày 
Phc sinh s là Ngày hy dit, Ngày ca s 
trng pht nng n và khc nghit cho tng k 
ph nhn Allah là Thng  ích thc không 
có ng ng ng vi Ngài, ph nhn s 
mng Nabi c c phái n, ph nhn s 
phc sinh và thng pht. 
ây là Ngày mà chúng s không nói 
c. Và chúng s không c khiu ni 
bt c mt iu gì.. Vào Ngày Phán xét, 
nhng k vô c tin s không th nói c 
mt iu gì  bin minh cho bn thân chúng, 
và chúng cng không c phép khiu ni bi 
l chúng không có lý do gì  khiu ni c. 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi cho 
nhng ngi ph nhn s tht! . Ngày 
Phc sinh s là Ngày hy dit, Ngày ca s 
trng pht nng n và khc nghit cho tng k 
ph nhn Allah là Thng  ích thc không 
có ng ng ng vi Ngài, ph nhn s 
mng Nabi c c phái n, ph nhn s 
phc sinh và thng pht. 
ây là Ngày phân loi, TA s tp 
trung các ngi và nhng ngi ca thi 
trc. Do ó, nu các ngi có mu  hãy 
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k hoch thì hãy dùng nó phá hng s trng 
pht ca TA xem.. ây là Ngày  Allah 
phân loi gia nhân loi xem ai là nhng 
ngi ca chân lý và ai là nhng ngi ca 
lch lc và ngy to. Này hi nhng k vô c 
tin trong cng ng này, TA s triu tp các 
ngi và nhng ngi thi trc các ngi. 
Do ó, ai trong các ngi có mt k hoch hay 
mt mu  chng li s trng pht ca TA thì 
các ngi c dùng, xem các ngi có th tránh 
khi s trng pht c không? 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi cho 
nhng ngi ph nhn s tht! . Ngày 
Phc sinh s là Ngày hy dit, Ngày ca s 
trng pht nng n và khc nghit cho tng k 
ph nhn Allah là Thng  ích thc không 
có ng ng ng vi Ngài, ph nhn s 
mng Nabi c c phái n, ph nhn s 
phc sinh và thng pht. 
-Qu tht, nhng ngi ngoan o 
s c  ni bóng mát có sui nc. Có  
loi trái cây mà h a thích. Hãy n và ung 
tha thích cho nhng gì các ngi ã làm! 
Qu tht, ó là phn thng mà TA ban 

tng cho nhng ngi làm tt. Ngày ó qu 
tht là ngày thm hi cho nhng ngi ph 
nhn s tht!. Qu tht, nhng ai s Thng 
 ca h, s s trng pht ca Ngài, luôn 
thc hin mi mnh lnh ca Ngài và luôn 
tránh xa nhng iu Ngài nghiêm cm thì vào 
Ngày Phc sinh h s c  ni có bóng mát 
vá sui nc, có trái cây tràn tr mà h a 
thích, và h c mi gi: Nào các ngi hãy 
n, hãy ung tha thích bi nhng gì mà các 
ngi ã làm tt trên th gian. Qu tht, ó là 
phn thng mà TA (Allah) ban thng cho 
nhng ngi ngoan o và làm tt. Tuy nhiên, 
ngày ó s là Ngày hy dit, Ngày ca s 
trng pht nng n và khc nghit cho tng k 
ph nhn Allah là Thng  ích thc không 
có ng ng ng vi Ngài, ph nhn s 
mng Nabi c c phái n vi h, ph nhn 
s phc sinh và thng pht. 
Các ngi c n ung và hng th vi 
cuc i ngn ngi ó, thc cht các ngi 
là nhng k ti li.. Allah hm da nhng k 
vô c tin, Ngài phán: Các ngi c mà n 
ung tha thích, c mà hng th nhng gì 
trên th gian vi mt thi gian tht ngn ngi, 
ri các ngi s quay v vi s trng pht ca 
TA  i Sau. Qu tht các ngi là nhng 
tên xu xa và ti li trong vic các ngi ã 
Shirk vi Allah. 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi cho 
nhng ngi ph nhn s tht! . Ngày 
Phc sinh s là Ngày hy dit, Ngày ca s 
trng pht nng n và khc nghit cho tng k 
ph nhn Allah là Thng  ích thc không 
có ng ng ng vi Ngài, ph nhn s 
mng Nabi c c phái n, ph nhn s 
phc sinh và thng pht. 
Bi khi chúng c bo cúi u dâng 
l nguyn thi chúng không cúi u.. Nhng 
k th a thn, khi chúng c bo rng hãy cúi 
u dâng l nguyn Salah ph phc Allah, hãy 
s Ngài thì chúng cao ngo không tuân theo. 
Ngày ó qu tht là ngày thm hi 
cho nhng ngi ph nhn s tht! Vy còn 
có li nói nào khác mà chúng tin tng sau 
Qur’an na chng!. Ngày Phc sinh s là 
Ngày hy dit, Ngày ca s trng pht nng n 
và khc nghit cho tng k ph nhn Allah là 
Thng  ích thc không có ng ng ng 
vi Ngài, ph nhn s mng Nabi c c phái 
n, ph nhn s phc sinh và thng pht. 
Qur’an ã trình bày rõ ràng mi iu mà 
chúng vn không tin, vy còn có li nói nào 
khác na khin chúng tin tng chng? 
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Chng (78) Annaba’ 
(Ngun Tin) 

-Chúng ang hi nhau v iu gì 
th? V ngun tin v i. Cái mà chúng 
ang bt ng quan im.. Mt s nhng k 
th a thn Quraish ang hi nhau v iu gì 
vy? Chúng ang hi nhau v ngun tin v i, 
ó là Qur’an thiêng liêng thông ip v s 
phc sinh mà chúng – nhng k vô c tin 
Quraish – ang nghi ng và ã ph nhn. 
Không phi nh vy, ri chúng s 
sm bit rõ. Không phi nh vy, ri ây chúng 
tht s s sm bit rõ.. Không phi nh 
nhng gì chúng – nhng k th a thn – ã 
khng nh. Ri ây chúng s sm bit kt qu 
ph nhn c tin ca chúng, chúng s sm bit 
Allah s làm gì vi chúng vào Ngày Phc sinh. 
Allah ã lp li hai ln nhm khng nh mt s 
chc chn rng chúng s b trng pht, và nhng 
gì mà Muhammad mang n u là s tht. 
Chng phi TA ã làm cho mt t tri 
rng ó sao?. Chng l các ngi không thy 
TA (Allah) ã làm cho trái t bng phng nh 
mt tm thm ? 
Và nhng qu núi y nh nhng cái tr.. 
Và TA làm cho nhng qu núi nh nhng cái 
tr ct gi cho mt t không b rung chuyn. 
Và ã to các ngi có cp có ôi.. Và TA 
ã to con ngi các ngi thành hai gii nam n. 
Và TA ã làm gic ng ca các ngi 
thành mt s ngh ngi.. Và TA ã làm gic 
ng ca các ngi thành mt s ngh ngi cho 
c th các ngi, giúp các ngi duy trì sc 
khe và an ngh mt cách yên bình. 
Và TA ã làm màn êm nh mt tm 
ph.. Và TA ã to ra ban êm nhng mt 
tm chn p che ph các ngi  các ngi 
ngh ngi mt cách yên lành. 
Và TA ã làm ban ngày cho các ngi 
tìm k sinh nhai.. Và TA ã to ra ban ngày 
 các ngi tn mát khp ni tìm thiên lc và 
phúc li cho cuc sng ca các ngi. 
Và TA ã dng phía trên các ngi 
by tng tri kiên c.. Và TA ã dng bên 
trên các ngi by tng tri vng chc, không 
b nt cng không b thng mt l nào. 
Và TA ã làm mt chic èn sáng 
chói.. Và TA ã to ra mt tri nh mt chic 
èn mang li ánh sáng cho các ngi. 
-Và TA ã ban xung t nhng ám 
mây cha nc các cn ma.  TA làm mc 
ra trái ht và cây ci. Và nhng khu vn xanh 
ti và a dng ..Và TA cho ma xung di 
do t nhng ám mây ma  làm mc ra cây 

ci và trái qu làm thc n cho con ngi và ng 
vt, và  TA cho mc ra cây ci thành nhng khu 
vn xanh ti và  loi cho các ngi. 
Qu tht, Ngày Phân loi ã c n 
nh. Ngày mà ting còi c h lên  các 
ngi l lt kéo n tng oàn.. Qu tht, 
Ngày Phân loi gia nhân loi là Ngày Phc 
sinh, ó là Ngày ã c n nh cho tt c loài 
ngi t thu bàn u cho n thi k cui cùng 
ca th gian. Ngày ó, khi v Thiên thn thi 
ting còi báo hiu gi phc sinh thì toàn nhân 
loi ln lt ng dy và i thành tng oàn. 
Và bu tri s c m toang nh các 
cánh ca c m.. Và bu tri s c m 
ra  các Thiên thn i xung. 
Và nhng qu núi b di i nh o nh.. 
Và nhng qu núi kiên c và vng chc b di 
di mt cách nh nhàng tng chng trc kia 
nhng qu núi ó ch là o nh không thc. 
-Qu tht, Ha ngc là mt ni mai 
phc. Dành cho nhng k ti li và sai quy. 
Chúng s  trong ó mãi mãi và mãi mãi.  
ni Ha ngc, h s không tìm thy s mát 
lnh cng nh không tìm thy thc ung. Ch 
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có loi nc cc sôi và cht m tanh hôi. Mt 
phn thng xng áng.. Qu tht, vào Ngày 
ó, Ha ngc s mai phc tt c nhng k vô 
c tin, bi ó lã ch  ca chúng, chúng s  
trong ó i i không có ngày tr ra, chúng s 
không c cho n ung ngoài cht m hôi tanh 
và nc cc sôi, chúng cng s không tìm thy 
s mát lnh ngoi tr cái nóng thiêu t tht d 
di. ó là kt qu cho nhng hành ng ti li 
và ph nhn c tin ca chúng trên th gian. 
-Qu tht, chúng ã không lo ngh 
n chuyn thanh toán. Và chúng hoàn toàn 
ph nhn các li mc khi ca TA. Và tt c 
mi iu ã c TA cho ghi vào quyn s. 
Do ó, các ngi hãy nm ly hình pht dành 
cho các ngi!. Qu tht, trên th gian trc 
kia, chúng ã không s cái Ngày thanh toán và 
xét x này bao gi, chúng ã ph nhn c tin, 
ph nhn nhng gì mà các v Thiên s ca Allah 
mang n. Và tt c mi vic làm, mi hành 
ng u c TA cho ghi chép vào quyn s 
mt cách y  và chi tit. Do ó, các ngi – 
nhng k vô c tin – hãy nm ly phn thng 
xng áng cho vic làm và hành ng ti li 

ca các ngi, TA s không bao gi thêm tht 
gì cho các ngi ngoài s trng pht au n. 
-Qu tht, nhng ngi ngoan o 
s thành t. Vi nhng ngôi vn ti xanh 
và các vn nho. Có nhng nàng trinh n 
vi b ngc cng tròn ng trang la. Và 
chic cc y ru. Ni ó, h s không còn 
nghe thy li sàm by và di trá.. Qu tht, 
nhng ai kính s Thng  ca h, h nng 
làm vic ngoan o thì h s giành c thng 
li ó là c vào Thiên àng vi nhng ngôi 
vn v i, có các trinh n ng trang la làm 
bn tình, h c tip ãi vi nhng ly ru 
ngon tuyt, và trong Thiên àng, h s không 
còn nghe thy li nói sàm by hay nhng li 
nói di la gt ln nhau na. 
-ó là mt phn thng t Thng 
 ca ngi, mt s ban tng ã c tính 
toán. Không ai c quyn ôi co tr phi 
Thng  ca tri t và mi vn vt, 
ng Nhân t cho phép. Ngày mà i Thiên 
thn Jibril và các thiên thn khác ng 
thành hàng ng chnh t. Không mt ai c 
nói ngoi tr ng Nhân t cho phép và y 
ch nói s tht. ó là Ngày ca s tht. Do 
ó, ngi nào mun thì hãy chn ly mt ni 
tr v vi Thng  ca y.. ó là phn 
thng v i mà Allah dành cho nhng b tôi 
ngoan o ca Ngài, Ngài là Thng  ca 
các tng tri và trái t và mi vn vt trong 
ó, Ngài là ng  lng i vi trn gian và 
i Sau, Ngài là ng mà vào Ngày Phán xét 
không ai c quyn ôi co ngoi tr có s 
cho phép ca Ngài. Vào Ngày Phán xét, i 
Thiên thn Jibril và các Thiên thn khác ng 
thành hàng ng, không ai c phép cu xin 
ân xá cho ai ngoi tr Ngài cho phép. Và ó là 
Ngày ca s tht, tc Ngày ó chc chn xy ra. 
Do ó, nu ai mun c cu ri thì hãy chn 
ly con ng quay v vi Thng  ca y 
bng các vic làm ngoan o và c hnh. 
Qu Tht TA ã cnh báo các ngi v 
mt s trng pht gn k. Ngày mà con 
ngi s thy iu mà y ã gi i trc và 
ngi vô c tin s nói: Ôi, c gì mình ch 
là cát bi.. Qu tht, TA (Allah) ã cnh báo 
các ngi v s trng pht gn k ca Ngày 
Sau, Ngày mà tt c mi con ngi s nhìn 
thy tt c vic làm ca h trên th gian, tt 
hay xu, ln nh th nào u c phi bày tt 
c. Và khi nhng k vô c tin nhìn thy s 
phán xét và thanh toán ca Ngày hôm ó thì s 
nói: Ôi, c gì mình ch mãi là ht bi, c gì 
minh không c phc sinh. 
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Chng (79) Anna-zi’at 
(Các Thiên Thn Rút Hn) 

-Th bi các Thiên thn rút mnh 
linh hn. Th bi các Thiên thn rút nh 
linh hn. Th bi các Thiên thn lt i 
nh bi. Th bi các Thiên thn luôn nhanh 
nhn và tiên phong. Th bi các Thiên thn 
thc thi các lnh truyn. Vào Ngày mà ting 
còi Ra-jifah c thi. Tip theo là ting còi 
Ra-difah.. Allah, ng Ti Cao th bi các 
v Thiên thn rút mnh linh hn ca nhng k 
vô c tin, bi các v Thiên thn rút nh linh 
hn ca nhng ngi có c tin, bi các Thiên 
thn lên xung gia các tng tri nh bi, bi 
các Thiên thn luôn tiên phong và nhanh 
chóng thi hành mnh lnh ca Allah, bi các 
Thiên thn phng mnh Allah trông coi và 
qun lý v tr - lu ý, to vt ca Ngài không 
c phép th bi ai (vt gì) khác ngoài Allah, 
ai làm vy là phm ti Shirk – rng tt c nhân 
loi s c phc sinh và c xét x thng 
pht công minh, vào Ngày có hai ting còi: 
ting còi th nht Ra-jifah là ting còi kt thúc 
mi s tn tài ca th gii trn gian, và ting 
còi th hai Ra-difah là ting còi phc sinh. 
Vào Ngày ó, trái tim s p mnh. 
Nhng cp mt s s hãi.. Vào Ngày ó, trái 
tim ca nhng k vô c tin p mnh vì lo s, 
cp mt ca chúng s s s hãi mt cách hèn 
h trc nhng cnh tng ca Ngày hôm ó. 
-Chúng thng bo:“Chng l chúng 
tôi tht s s tr li ca thu sinh tin sau khi 
chúng tôi ã là nhng khúc xng khô r 
mc ? Nu nh vy chng phi chúng ta s 
rt thit thân y sao?”. Nhng k ph nhn 
s phc sinh thng nói: Há sau khi cht xng 
ct chúng ta b r mc nhng vn có th sng 
li ln na ? Nu nh vy thì chúng ta thc 
s ã tht bi thm hi ri (mt s giu ct). 
Qu tht, lnh tp trung ch là mt 
ting còi h duy nht. Lp tc chúng s ra 
t trong lòng t.. Qu tht, ch cn mt 
ting còi duy nht c h lên thì tt c bn 
chúng s có mt trên mt t sau khi chúng ã 
 trong lòng ca nó. 
Há Ngi cha nghe câu chuyn ca Musa 
hay sao?. Này Thiên s Muhammad, Ngi 
có nghe v câu chuyn ca Nabi Musa cha? 
-Lúc Thng  ca Y gi Y ni 
thung lng linh thiêng, Tuwa: Ngi hãy i 
gp Fir’aun, bi qu tht hn ã quá mc 
tàn ác. Ngi hãy bo hn rng ngài có 
mun c ty sch ti li không? Và tôi s 
hng dn ngài n vi Thng  ca ngài 

mong rng ngài s bit kính s.. Ti thung 
lng linh thiêng Tuwa, Allah ã phán vi Nabi 
Musa: Ngi hãy i gp Fir’aun (bo chúa 
Pharaon), qu tht hn ã phm ti li quá mc. 
Ngi hãy nói vi hn: Ngài có mun c ty 
sch ti li không? Ngài hãy tin tng ni Allah 
và tôi s hng dn ngài n vi s tuân phc 
Ngài, mong rng ngài s bit kính s Allah. 
-Y cng ã cho hn thy phép l v i. 
Tuy nhiên, hn ã ph nhn và không theo. 
Ri hn quay mt b i và c tìm cách chng 
li.. Musa ã cho Fir’aun thy các phép l v 
i chng minh s mng ca y, ó là cây gy 
và bàn tay. Nhng tên bo chúa Fir’aun ã ph 
nhn Musa , không nhng th, hn còn tìm 
 mi cách  chng i li vi Musa. 
-Bi vy, hn ã triu tp và tuyên 
b. Hn tuyên b: Ta là Thng  ti cao 
ca các ngi ây. Th nên Allah trng pht 
hn vi hình pht ca i sau và ngay c  
i này. Qu tht, trong câu chuyn ó là 
mt bài hc cho ai bit kính s.. Fir’aun, hn 
ã triu tp ngi dân cùng vi quân thn ca 
hn li, hn nói: Ta chính là Thng  ca 
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các ngi, không có thng  nào khác trên 
ta na. Th là Allah ã trng pht hn trên th 
gian và c  i Sau. Ngài ly ó làm bài hc 
cho nhng ai bit kính s s trng pht ca Allah. 
-Há vic to các ngi khó hay vic 
TA ã dng bu tri khó hn? Ngài ã nhc 
nó lên cao và sp xp nó u n theo mt 
trt t. Và Ngài ã làm nó chuyn sang êm 
ti mt và cho nó sáng tr li vào ban mai. 
Và sau ó, Ngài ã làm mt t bng phng. 
Và t t Ngài làm cho nc phún ra và làm 
mc ra nhng ng c. Và nhng qu núi, 
Ngài ã cho nó nhô lên vng chc. Và Ngài 
ã làm nó thành ngun lng thc cho các 
ngi và gia súc ca các ngi.. Này hi con 
ngi, vic TA làm cho các ngi sng li sau 
cái cht khó hay vic TA to dng bu tri khó 
hn? TA a bu tri lên cao bên trên các 
ngi và cái trn ca nó là không khí không có 
mt l thng nào, TA làm cho nó thành êm 
ti khi mt tri ln khut và làm cho nó sáng 
tr li khi mt tri mc; và trái t TA làm cho 
nó bng phng và t trong nó nhiu iu hng 
phúc, TA làm nc phún ra và làm mc ra  
loi cây trái và hoa màu t nó, và TA cho 
nhng qu núi nhô lên nh nhng tr ct kiên 
c gi cho nó không b rung chuyn. Allah to 
ra tt c cây ci hoa màu  làm ngun lng 
thc cho các ngi và gia súc ca các ngi. 
Nh vy, Ngày Sau Allah làm cho các ngi 
sng li t cõi cht còn d dàng hn vic Ngài 
to ra nhng th nói trên. Qu tht, tt c mi 
s vic, mi iu i vi Allah luôn là iu 
n gin và vô cùng d dàng. 
-Bi vy, khi i ha xy n. ó là 
Ngày mà con ngi s nh li tt c nhng 
gì mà mình ã làm trên th gian. Và Ha 
ngc c phô bày cho nhìn thy.. Khi 
ting còi th hai c thi lên thì i ha xy 
n, con ngi s c cho thy tt c các vic 
làm và mi hành ng tt xu ca mình, khi 
h nhìn thy chúng h s nh và tha nhn, và 
Ha ngc s c mang ra ph bày trc mt. 
-i vi ai vt quá gii hn và bt 
tuân. Và yêu thích i sng trn tc này. Thì 
qu tht Ha ngc s là ni trú ng ca chúng.. 
i vi ngi nào nghch li mnh lnh và ch 
d ca Allah, ch yêu thích cuc sng trn gian 
mà quên mt i Sau thì s b ày vào Ha ngc. 
Còn ai kính s Thng  ca y và 
luôn ngn cn bn thân tránh nhng dc 
vng thp hèn. Chc chn Thiên àng s là 
ch  ca h.. i vi ai luôn lo s b thanh 
toán trc Allah vào Ngày Phán xét mà luôn 
gi gìn bn thân tránh xa nhng dc vng thp 

hèn ti li thì s c thu nhn vào Thiên 
àng hnh phúc. 
-Chúng thng hi Ngi v gi 
khc ca Ngày phc sinh khi nào s xy 
n. iu ó không phi là vic ca Ngi, 
ch Thng  ca Ngi bit thi hn ca 
nó mà thôi. Qu tht, Ngi ch là mt 
ngi cnh báo cho nhng ai có lòng kính 
s. Vào Ngày mà chúng thy nó chúng c 
tng nh chúng  trn gian ch trong mt 
bui chiu hay ch trong mt bui sáng 
ngn ngi!. Nhng k th a thn hi Ngi 
– Muhammad – v gi khc ca Ngày Phc 
sinh bao gi s n nh ã c ha. iu ó 
không nm trong kin thc ca Ngi mà là  
kin thc ca Allah, tht ra Ngi ch là ngi 
truyn t và cnh tnh nhng ai bit s Ngày 
y. Và khi mà chúng nhìn thy gi khc tn 
th ã n thì chúng c tng nh chúng ch  
trn gian mi ch c mt bui chiu hay mt 
bui sáng ngn ngi. 

Chng (80) ‘Abasa 

(Cau Mày) 
Y cau mày và quay mt sang phía 
khác. Vì mt ngi mù ã n gp y.. Mt 
s biu hin khó chu trên gng mt ca 
Thiên s Muhammad  trc mt ngi mù 
ã n gp Ngi, và ngi mù ó chính là 
Abdullah bin Ummu Maktum, y n gp 
Ngi  xin c ch dn nhng lúc ó 
Ngi ang bn thuyt ging và truyn t cho 
nhng ngi có a v ca Quraish v Islam. 
Ngi bit iu gì chng? Bit âu 
ngi àn ông ó s c ty sch. Hoc 
c nhc nh và iu nhc nh ó mang 
li iu hu ích cho y.. Và iu gì cho 
Ngi bit s thc ca s vic? Bit âu, y – 
ngi àn ông mù – s c ty sch khi y hi 
Ngi, có th y s c nhc nh và s nhc nh 
ó mang li cho y nhiu iu hu ích. (Mt s 
phê bình nhc nh Thiên s Muhammad ). 
-Còn i vi k t cho là mình giàu 
có và y . Thì Ngi li ân cn vi hn. 
Và chuyn gì s xy ra cho Ngi nu ngi 
mù ó không c ty sch.. i vi ngi 
giàu có và a v thì Ngi li ón tip ân cn, 
Ngi ân cn vi li l nh nhàng. Và iu gì 
s xy ra cho Ngi nu ngi mù kia không 
c ty sch s vô c tin ca y? (Li nhc 
nh cnh tnh cách c x ca Ngi ). 
-Còn i vi ai hi h chy n 
Ngi vì thc s kính s Allah thì Ngi li 
l là và hi ht vi y. Không, qu tht ây là 
nhng li cnh tnh. Do ó, ai mun thì hãy 
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ghi nh. Nhng iu trong các t kinh cao 
quý, uyên thâm, tinh khit. Do bàn tay ca 
các v Thiên thn Vinh d và o c.. i 
vi ai thc s mun gp Ngi vì kính s Allah 
thi Ngi li hi ht không quan tâm trong vic 
hng dn và ch o cho y, Ngi quay mt i 
vì lo chuyn khác, ó không phi là cách c x 
úng n này hi Thiên s! Qu tht, ây là 
iu dùng làm bài hc cho Ngi và cho nhng 
ai thu thp li khuyên. Bi th, ngi nào mun 
tng nh Allah thì hãy lu nh nhng li mc 
khi này trong các t kinh cao quý, uyên thâm, 
tinh khit – Kinh Qur’an – do bàn tay ca các v 
Thiên thn vinh d và c hnh ghi chép. 
-Con ngi tht áng cht, sao y 
dám ph nhn Ngài? T cái gì con ngi 
c to ra? Con ngi c to ra t tnh 
dch và c n nh hình hài. Ri, y c 
m cho con ng. Ri Ngài làm cho y cht 
i và cho y xung m. Ri khi mun, Ngài 
s làm cho sng li. Qu tht, con ngi 
không thi hành theo mnh lnh ca Ngài.. 
Li nguyn ra dành cho con ngi vô c tin, 
áng b trng pht. Ti sao hn li dám ph 
nhn Allah? Chng l hn không quan sát thy 
hn c Allah to ra t cái gì ? Ngài ã to 
hn t mt ít nc – tinh dch – và nh cho nó 
thành các giai on, sau ó Ngài vch ra cho 
hn con ng tt xu, ri làm cho hn cht và 
cho hn xung m, ri n khi Ngài mun, 
Ngài cho hn sông li, và ó là s phc sinh t 
cõi cht  Ngài phán xét và thng pht. 
S vic chc chn không phi nh nhng k 
vô c tin mong tng và khng nh, chúng 
s b trng pht bi s phn nghch và vô c 
tin ca chúng. 
-Con ngi hãy nhìn thc n ca y 
xem. Qu tht TA ã xi nc xung di dào. 
Ri TA ã làm t nt thành mnh. Th là 
TA làm mc ra các ht trong ó. Nho và rau 
ci xanh ti. Ô liu và chà là. Và nhng khu 
vn rm rp. Và trái qu và cây c.  làm 
lng thc cho các ngi và gia súc ca các 
ngi.. Này con ngi, ngi hãy nhìn ngm 
và suy ngm v vic Allah ã to ra thc n 
cho các ngi  các ngi dùng làm lng 
thc cho s sng ca các ngi. Qu tht, TA 
ã xi nc xung mt t làm mc ra  các 
loi cây ci, TA làm mc ra các loi ht, nho 
và các loi rau, ô liu và chà là, TA làm mc ra 
cho các ngi các vn tc xanh ti vi  
loi trái cây dùng làm thc n, lng thc cho 
các ngi và vt nuôi ca các ngi. 
-Nhng khi ting còi h chát chúa 
xy n. ó là Ngày mà mi ngi s chy 

b anh em ca mình, b m b cha, b v 
và con cái. Ngày ó, mi ngi quá lo âu 
cho bn thân mình n ni quên bng i 
ngi khác.. Khi ting còi h báo hiu Ngày 
Phc sinh c thi lên mt cách chát chúa 
làm chn ng mi vt thì ó là Ngày mà mi 
ngi s kinh hoàng và khip vía chy b anh 
em, cha m, con cái, v (chng). Bi quá lo âu 
cho bn thân trc s kin kinh hoàng ã 
khin mi ngi không còn nh n ai na, 
mi ngi ch bit lo cho bn thân mình mà 
không còn ngh n ai khác. 
-Vào Ngày ó, có nhng gng mt 
sáng r, ti ci vi nhng tin vui. Và vào 
Ngày ó cng có nhng gng mt sm ti, 
en úa và âu su. H là nhng k vô c 
tin và không lng thin.. Ngày ó, gng 
mt ca nhng ngi bit mình c vào 
Thiên àng s sáng r, h ti ci trên môi 
vì tin vui khôn t này, ngc li, gng mt 
ca nhng k bit mình b trng pht ni Ha 
ngc s sm ti, en úa và âu sâu vì lo s, h 
là nhng k ã ph nhn Allah và các Li mc 
khi ca Ngài, h ã ung dung trong ti li và 
lm lc. 
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Chng (81) Attakwir 

(S Cun Tròn) 
-Khi mt tri cun tròn và bin mt. 
Và khi các vì sao ri rng. Và khi nhng qu 
núi b di i mt dng. Và khi các con lc à 
cái mang thai b b bê không ai trông nom. 
Và khi các con dã thú t tp li. Và khi các 
i dng dâng trào. Và khi các linh hn 
c kt ôi. Và khi các a bé gái b chôn 
sng s c tra hi vì ti gì mà chúng ã b 
git? Và khi các t s c m ra. Và khi 
bu tri b nt ra. Và khi Ha ngc c t 
lên. Và khi Thiên àng c mang ti gn. 
Ri mi linh hn s bit rõ v nhng iu mà 
y mang theo.. Khi mt tri cun tròn và mt i 
ánh sáng ca nó, khi các vì sao b lu m và bin 
mt, khi nhng qu núi b thi i khi mt t 
nh cát bi, khi nhng con lc à cái mang thai 
không có ai chm sóc vì ch nhân ca chúng b 
ri chúng, khi các ng vt hoang dã tp trung 
li ti mt ni, khi các di dng dâng trào d 
di dng nh la t nóng  phía bên di 
chúng, khi nhng linh hn c nhp li, khi 
nhng a bé gái b chôn sng c xét hi 

nguyên nhân vì sao b chôn sng nh th, khi các 
t s ghi chép các vic làm tt xu c phi 
bày, khi bu tri b ch làm ôi, khi la Ha 
ngc c t lên  chun b cho s trng pht 
nhng k vô c tin và ti li, và khi Thiên àng 
hnh phúc c mang n gn nhng ngi 
ngoan o, lúc ó, mi linh hn con ngi s 
bit c nhng iu mà y mang n t nhng 
vic làm tt xu ca mình trc kia trên th gian. 
-Do ó, TA th bi các hành tinh ln 
khut. Di chuyn nhanh bin mt. Và th bi 
ban êm khi nó bao ph. Và bi ban mai khi 
nó th. Qu tht nó là li ca v Thiên s vinh 
d. c ng ch nhân ca Ngai vng trên 
cao ban cho quyn lc và a v. c tuân theo 
và c tin cy.. Allah th bi các hành tinh 
không ta sáng vào ban ngày, nhng hành tinh di 
chuyn rt nhanh và vi vàng bin mt, bi ban 
êm khi mang bóng ti n, bi ban mai khi nó 
soi sáng, rng qu tht Qur’an là li c truyn 
t v Thiên S Vinh d, ó là i Thiên thn Jibril 
, v có quyn lc trong vic thc hin mnh lnh 
c ch th, v có a vi cao  ni Allah, c các 
Thiên thn khác nghe lnh và c Allah tin cây 
giao phó truyn t li mc khi ca Ngài. 
-Và bn ca các ngi không phi là 
mt tên mt trí. Và qu tht, Y ã thy c 
i Thiên thn ti chân tri sáng t. Và Y 
không gi cho riêng mình iu huyn bí nào 
c. Và nó không phi là li nói ca Shaytan b 
tng kh.. Muhammad mà các ngi quen bit 
t bao gi không phi là mt ngi iên lon, 
qu tht, Ngi ã nhìn thy chân tng ca i 
Thiên thn Jibril ti chân tri sáng t khi Y mang 
li mc khi truyn cho Ngi, và Ngi không 
h che giu mt iu mc khi nào c, và Qur’an 
không phi là li ca Shaytan b trc xut khi 
s nhân t ca Allah mà Nó ích thc là li ca 
Allah mc khi xung cho Ngi . 
-Th các ngi i âu vy? Qu 
tht, Nó ch là li nhc nh và khuyên bo 
cho muôn to vt ca Ngài. Và nhc nh 
nhng ai trong các ngi mun i trên con 
ng Ngay thng. Tuy nhiên, nhng gì các 
ngi mun s không thành tr phi Thng 
 ca v tr mun và chp thun.. Vy 
u óc khôn ngoan ca các ngi i âu mt 
ri, sao li ph nhn Qur’an sau khi mi iu ã 
c minh bch? Qu tht, Qur’an ch là li 
nhc nh và cnh tnh cho toàn nhân loi, cho 
nhng ai mun i úng trên con ng ngay 
chính ca chân lý và c tin Iman. Nhng 
nhng gì các ngi mun s không thành  ngoi 
tr ý mun ca các ngi ng thun vi ý 
mun ca Allah, ng Ch T ca muôn loài. 
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Chng (82) Al-Infitar 
(S Ch ôi) 

-Khi bu tri b ch làm ôi. Và khi 
các vì sao ri rng tn mát. Và khi các i 
dng dâng trào. Và khi các ngôi m b 
qut lên. Con ngi s bit c nhng gì 
ã làm và nhng gì còn b li.. Khi bu tri 
b nt làm ôi và hn n, khi các vì sao ri, 
khi các i dng và bin c dâng trào cun 
cun ri khô hn hoàn toàn, khi các ngôi m b 
lt ngc lên  phc sinh nhng linh hn t 
cõi cht. y là lúc mi linh hn s bit c 
tt c mi vic làm tt xu ca bn thân mình. 
-Này hi con ngi! iu gì ã ánh 
la ngi v Thng  ca ngi, ng vô 
cùng qung i. ng ã to hóa các ngi, 
ban cho các ngi hình th và cân i các 
ngi. Ngài ã to hóa các ngi theo hình 
th nào mà Ngài mun.. Này hi con ngi 
ph nhn s phc sinh, iu gì khin các ngi 
ánh la Thng  ca các ngi, ng vi 
tm lòng rng lng bao la, áng  t n và 
vâng lnh. Chng phi Ngài là ng ã to 
hóa ngi và ban cho ngi hình th mt cách 
hoàn m và cân bng, chng phi Ngài ã to 
hóa các ngi và nh hình th cho các ngi 
theo ý ca Ngài ó sao? 
-Nhng các ngi ã ph nhn vic 
phán xét, thng pht. Và qu tht, các ngi 
luôn có các v canh chng và theo dõi. H là 
nhng v ghi chép áng tôn kính. H bit rõ 
mi iu các ngi làm.. Vic các ngi th 
phng nhng thn linh khác ngoài Allah ri 
các ngi cho ó là chân lý là iu sai lch. S 
vic không phi nh các ngi khng nh, mà 
ó là s ph nhn c tin vào Ngày Phán xét, 
thng pht. Qu tht, bên cnh các ngi 
luôn có các v thiên thn theo dõi, h là nhng 
v ghi chép áng tôn kính, h không b sót 
mt iu gì t các vic làm và hành ng ca 
các ngi, dù nh háy ln, dù công khai hay 
thm kín, h u ghi chép rt y  và t m. 
Qu tht ngi ngoan o chc chn s 
 ni Thiên àng hnh phúc.. Qu tht, 
nhng ngi ngoan o và c hnh luôn chp 
hành mi mnh lnh ca Allah s  trong 
Thiên àng hnh phúc. 
-Và qu tht nhng k ti li s b 
ày vào Ha ngc. Chúng s b t trong ó 
vào Ngày phán xét. Và chúng s không bao 
gi vng mt  ni ó.. Còn nhng k ti 
li, luôn không chp hành mnh lnh ca 
Allah thì chc chn s b ày vào Ha ngc, 
chúng s b la Ha ngc thiêu t và chúng 

s  trong ó mãi mãi và i i, h không 
cht cng không có ngày tr ra. 
-Và iu gì cho ngi bit th nào là 
Ngày phán xét? Ri iu gì cho ngi bit 
th nào là Ngày phán xét? ó là Ngày mà 
không mt linh hn nào có th giúp ích mt 
iu gì cho mt linh hn khác bi vì vào 
Ngày ó mi mnh lnh u thuc v Ngài.. 
Ngi bit gì v s v i ca Ngày Phán xét? 
ó là Ngày mà không có mt ai có th giúp  
cho ai. Mi s vic và mi quyn hành ca 
Ngày hôm ó u thuc quyn hn ca Allah. 

Chng (83) Al-Mutaffifin 

(Nhng K Gian Ln Trong Cân ong, o Lng) 
-Tht tai hi cho nhng k gian ln 
bòn rút. Nhng ngi mà khi nhn ca 
ngi thì òi cho . Còn khi ong hay cân 
cho ngi thì h li cân và ong thiu. Phi 
chng nhng ngi này ngh rng h không 
c phc sinh vào mt Ngày vô cùng v i 
? Ngày mà nhân loi phi ng trình din 
trc ng Ch T ca muôn loài.. Mt s 
trng pht rt nng dành cho nhng ai là k 
gian ln bòn rút khi cân ong và o c, nhng 
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k khi mua thì mun ngi cân ong tht  cho 
h còn khi bán cho ngi thì tìm cách và th 
on  cân ong thiu ht cho ngi. Nhng k 
gian ln nh th, chc chúng ngh rng chúng s 
không c phc sinh  Allah xét x mi vic 
làm ca chúng vào Ngày Phán xét hay sao? 
Ngày Phán xét là ngày toàn nhân loi s ng 
trc Allah  Ngài xét x và thng pht, và 
h s phi khúm núm h mình ph phc trc 
Allah, ng Ch T ca muôn loài. 
-Không. Qu tht h s ca nhng 
k ti li nm trong Sijjin. Và Ngi có bit 
Sijjin là gì không? ó là mt quyn s ghi 
chép.. Chc chn nhng k phn nghch và 
ti li s b ày trong Ha ngc, mt ni ca 
s trng pht au n. Và iu này ã c 
ghi trong quyn Sijjin, ó là quyn s ghi chép 
danh sách nhng ngi b ày trong Ha ngc. 
-Ngày ó s là mt thm ha cho 
nhng k ph nhn s tht. Nhng ngi ã 
ph nhn Ngày phán xét. Và không ai ph 
nhn nó ngoi tr nhng k ti li vt quá 
gii hn. Và khi các Li mc khi ca TA 
c c lên thì k ph nhn li bo: “Toàn 
là chuyn c nhân”. Không, tht ra trái tim 

ca chúng ã b ch ng bi nhng vic làm 
ti li ca chúng. Qu tht, vào Ngày ó 
chúng s b che khut không nhìn thy 
Thng . Ri chc chc chúng s sa vào 
Ha ngc. Ri s có li bo chúng: “ây 
chính là iu mà các ngi ã thng ph 
nhn.. Ngày hôm ó s là mt s trng pht 
khc nghit dành cho nhng k ph nhn s 
tht: nhng k ã không tin vào Ngày Phán xét 
và thng pht  – ch có nhng k phn nghch 
và ti li mi ph nhn s tht ó – , nhng k 
khi các li phán ca Qur’an c c lên thì 
chúng bo: “Toàn là chuyn c nhân”. Chc 
chn s vic không nh nhng gì chúng khng 
nh, mà Qur’an chính là li ca Allah c 
mc khi xung cho v Nabi ca Ngài. Tht ra 
chúng ph nhn s tht bi v trái tim ca chúng 
ã b ch ng bi ti li chng cht ca chúng. 
Ri ây, vào Ngày Sau chúng s không nhìn 
thy Thng , chúng s b che khut khi 
Thng , bi vì trc kia trên th gian chúng 
không tha nhn Thng  (và ây cng là 
mt bng chng nói lên rng ch có nhng 
ngi có c tin mi nhìn thy Thng  vào 
Ngày Sau  ni Thiên àng). Ri chúng s b 
ày vào Ha ngc  nm mùi v ca cái nóng 
thiêu t cha tng có trên th gian, và khi ó 
chúng s c bo: “ây chính là iu mà các 
ngi ã thng ph nhn  trn gian!”. 
-Qu tht, h s ca nhng ngi 
ngoan o nm trong ‘Ili-yin. Và Ngi bit 
gì v ‘Ili-yin? ó là quyn s ghi chép. c 
các thiên thn gn ni Allah xác nhn.. 
Chc chn, nhng ngi ngoan o và c 
hnh s  Thiên àng trên cao, và iu này 
c ghi trong quyn s ‘Illi-yin. ây là 
quyn s ghi chép danh sách nhng ngi 
c thu nhn vào Thiên àng do các v Thiên 
thn gn k Allah xác nhn. 
-Qu tht, nhng ngi ngoan o 
và c hnh s  ni Thiên àng hnh phúc. 
H s thng ngon trên nhng chic tràng 
k. Ri Ngi s thy v hnh phúc phn 
chiu trên gng mt ca h. Ri h s c 
cho ung mt loi ru tinh khit c y 
kín. Mùi v ca nó mang hng thm ca x 
hng. Và ó là phn ân thng cho nhng ai 
n lc thi ua và phn u. Và cht hòa tan 
vi nó s là Tasmim. c ly t ngn sui 
ch  dành cho nhng ngi gn Allah nht 
ung.. Qu tht, nhng ngi tin tng Allah 
và phng mnh Ngài s  trong Thiên àng vô 
cùng hnh phúc và sung sng. H s ngi, 
nm trên nhng chic tràng k  ngm nhìn 
cnh p vi v mt tràn y hnh phúc và 
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kiêu hãnh. H s c cho ung mt loài thc 
ung t ru c ct rt k mang mùi thm 
ca x hng –  ó là s huy hoàng và hnh 
phúc vnh hng cho nhng ai n lc thi ua và 
phn u làm iu ngoan o và c hnh – và 
thc ung t ru c nói là mt hn hp 
c pha vi nc sui ly t mt ngn sui 
trong Thiên àng có tên Tasmim, mt ngn 
sui ch  dành cho nhng ngi ngoan o. 
-Qu tht, nhng k ti li vô c tin 
ã thng ci ch nho nhng ngi có c 
tin. Và mi khi chúng i ngang qua ch h thì 
chúng thng nháy mt vi nhau. Và khi 
chúng tr li vi phe ca chúng thì chúng 
mang v iu ch giu và nho báng. Và khi 
nhìn thy h, chúng bo nhau: y mi chính 
là nhng k lm lc! Nhng chúng âu phi 
là nhng ngi c c phái i trông chng 
h. Bi th, vào Ngày ó nhng ngi có c 
tin s ci ch nho li nhng tên vô c 
tin.. Qu tht, lúc  trên th gian, nhng k 
vô c tin và ti li ã ci nho báng và t v 
khinh thng nhng ngi có c tin. Mi khi 
chúng i ngang qua h thì chúng nháy mt 
nhau giu ct v h. Và khi chúng tr v vi 
ng bn ca chúng thì chúng mang v iu 
ch giu nhng ngi có c tin. Mi khi 
chúng nhìn thy các v Sahabah ca 
Muhammad  thì chúng li buông li mit th: 
Bn theo Muhammad mi là nhng k lm 
lc. Qu tht, chúng âu phi là nhng ngi 
c Allah ra lnh theo dõi các v Sahabah ca 
Muhammad mà chúng c lnh phi tin và 
phc tùng mnh lnh ca Ngài. Do ó, vào 
Ngày Sau, nhng ngi có c tin s ci 
nho báng li nhng k vô c tin ging nh 
chúng ã tng ci nho báng h trên th gian. 
H Thng ngon trên nhng chic 
tràng k. Chng phi nhng k vô c tin ã 
c n bù rt xng áng cho nhng vic 
làm ca h ó sao?. Nhng ngi ngoan o 
và c hnh ngi trên nhng chic tràng k 
ngm nhìn cnh p và nhng gì c ban 
thng ni Thiên àng vi nim vui khôn t, 
và nim vui sng nht trong Thiên àng là 
c nhìn ngm Allah. Còn i vi nhng k 
vô c tin thì chúng c trng tr thích áng 
v nhng gì mà chúng ã làm trên th gian. 

Chng (84) Al-Inshiqaq 

(S Nt Ra) 
-Khi bu tri nt ra vì tuân lnh 
Thng  ca nó và thi hành nhim v. Và 
khi trái t c tri bng và qung nhng 
gì nm trong nó ra ngoài và tr thành trng 

rng vì tuân lnh và thi hành theo mnh 
lnh.. Vào Ngày Tn th, bu tri s ch thành 
ôi bi làm theo lnh Thng  ca nó, và trái 
t tri bng do các qu núi trên nó ã b thi i 
mt và nó s ném nhng gì trong lòng nó ra 
ngoài và tr nên trng rng vì Thng  ca 
nó ra lnh bo nó phi nh th. 
Này hi con ngi! Qu tht ngi ã 
vt v và nhc nhn  tr v vi Thng  
ca Ngi nên ngi s gp li Ngài.. Này 
hi con ngi, qu tht ngi s tr v vi Allah, 
các ngi ã vt v và nhc nhn làm iu tt 
hoc iu xu, sau ó, ngi tr v trình din 
Allah vào Ngày Phán xét  Ngài xét x vic 
làm ca ngi ri ban thng hay trng pht. 
-Bi th, i vi ai c trao cho 
quyn s t ni tay phi. Thì h s c 
thanh toán bng mt s thanh toán n 
gin. Và c tr v vi gia ình tht vui 
v.. Ngi nào nhn c quyn s ghi chép 
các vic làm ca mình t phía cánh tay phi thì 
h ch b thanh toan rt n gin ri sau ó 
c tr v vi ngi thân ca y ni Thiên 
àng mt cách vui sng và hnh phúc. 
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- Ngc li, i vi ai c trao cho 
quyn s t sau lng ca y. Thì s kêu gào và 
than thân. Và s sa vào ngn la cháy bùng. 
Qu tht, y ã tng rt vui sng và thích thú 
vi gia ình ca y. Qu tht, y ã thng ngh 
rng y s không bao gi tr li. Nhng không, 
qu tht Thng  ca y luôn nhìn thy y.. 
Nhng ngi nhn ly quyn s ghi chép các 
vic làm ca mình t phía sau lng, h là nhng 
ngi vô c tin và ti li. H s c mi gi 
n vi s trng pht, h b ày vào trong Ha 
ngc vi nhng ngn la cháy bùng bùng d 
di. Bi qu tht trc kia trên th gian h ã 
tng vui v bên ngi thân ca h mt cách 
kiêu hãnh và ngo mn mà không ngh gì n 
hu qu ca Ngày Sau, và  h luôn cho rng h 
s không b thanh toán vì vi h không có s 
phc sinh hay thng pht gì c. Nhng Allah 
luôn là ng am tng và bit ht mi iu. 
-Bi th, TA th bi hoàng hôn. Và 
bi ban êm và nhng iu yên ngh ca s 
vt. Và bi vng trng khi nó tròn y n. 
Chc chn các ngi phi tri qua nhng 
chn ng và giai on.. Allah th bi ánh 
hoàng hôn  ni chân tri khi mt tri ln 

khut, và Ngài th bi ban êm khi mi vt ã 
yên ngh, bi vng trng khi nó tròn vi ánh 
sáng hoàn ho rng con ngi các ngi phi 
tri qua tng giai on và nhng chn ng 
ni tip nhau: t git tinh dch n cc máu c 
ri n mt cc tht, sau ó c thi linh hn 
vào, ri sau ó là cái cht, ri c phc sinh 
tr li t cõi cht và cui cùng là s tp trung. 
Con ngi không c th tht bi ai (vt gì) khác 
ngoài Allah, ngi nào làm vy s phm vào i ti 
Shirk (gán vi Allah mt thn linh ng ng). 
-Nhng chuyn gì khin chúng 
không tin nh th? Và khi nghe c Qur’an, 
chúng ã không qu ly ph phc. Trái li, 
chúng, nhng k vô c tin ch bit ph nhn. 
Và Allah bit rõ nhng iu chúng giu gim. 
Do ó, hãy báo tin vui cho chúng v mt s 
trng pht au n. Ngoi tr nhng ai có 
c tin và làm vic thin thì h s c ban 
thng mt phn thng vi nim hnh phúc 
vô tn.. Bi iu gì mà chúng không có c 
tin ni Allah và Ngày Sau khi mà li mc khi 
ca Allah ã trình bày rt rõ ràng? Ti so 
chúng li không ph phc trc Allah khi 
chúng nghe c Qur’an? Sao chúng không ón 
nhn nhng gì n cho chúng? Qu tht, chúng 
là nhng tên phn nghch ch bit ph nhn và 
làm trái iu chân lý. Và Allah bit rt rõ nhng 
iu chúng che giu trong lòng ca chúng v s 
tha nhn Qur’an là chân lý, nhng chúng 
ngoan c không chu tin. Do ó, hãy báo tin 
mng cho chúng – Này Thiên s – rng Allah 
ã chun b cho chúng mt s trng pht rt au 
n  Ngày Sau. Còn nhng ai có c tin ni 
Allah và Thiên s ca Ngài, ng thi luôn 
chp hành theo mi ch o ca Allah ban hành 
thì h s nhn c mt phn thng vô cùng 
v i, ó là Thiên àng hnh phúc bt tn. 

Chng (85) Al-Buruj 
(Các Chòm Sao) 

-Th bi bu tri cha ng các 
chòm sao. Và th bi Ngày ã c ha hn. 
Và th bi ngi chng kin và iu c 
chng kin. ám ngi Ukhdud tht áng 
nguyn ra. La bng ci t. Chúng ngi 
bên trên cái hào nhìn ngm. Và chúng chng 
kin nhng gì mà chúng ang làm i vi 
nhng ngi có c tin. Và iu khin chúng 
hn thù h ch vì h tin tng ni Allah, 
ng Uy quyn ti cao và áng ca ngi. Ngài 
là ng ch ng và vn hành tri t, và 
Allah là Nhân chng cho mi s vic.. Allah 
th bi bu tri vi các chòm sao, bi Ngày 
Phc sinh c Ngài ha hn, bi ngi làm 
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chng và iu c chng kin. Allah mun 
th bi iu gì Ngài mun, còn nhng to vt 
ca Ngài không c phép th bi ai (vt gì) 
khác ngoài Ngài. S th tht bi ai (vt gì) 
khác ngoài Allah là phm vào i ti Shirk. 
Allah nguyn ra nhng k ã ào cái hào và 
thiêu t nhng ngi có c tin trong ó, 
nhng k ngi bn trên chng kin cnh tng 
hành hình nhng ngi có c tin trong cái 
hào ó, tt c bn chúng u áng b trng 
pht tht nng  Ngày Sau. Tht ra, lý do mà 
chúng i x dã man vi nhng ngi có c 
tin ch vì h tin tng Allah, ng Toàn nng 
và Ti cao, ng áng c ca ngi và tán 
dng, ng Ch T ca toàn v tr, ng 
làm chng cho tt c mi s vic, không có 
iu gì có th che giu c Ngài. 
Qu tht, nhng ai ã hành xác nhng 
ngi tin tng nam và n ri không bit 
n nn hi ci thì s b trng pht trong 
Ha ngc và s b hình pht thiêu t.. 
Chc chn nhng k b thiêu t nhng ngi 
có c tin nam và n bng la trong cái hào ó 
thì chúng s b trng pht au n trong Ha 
ngc, chúng s b thiêu t, ngoi tr nhng ai 
bit n nn và sám hi vi Ngài. 
Qu tht, nhng ngi có c tin và luôn 
làm vic thin tt thì h s c ban thng 
các ngôi vn ni Thiên àng bên di có 
nhng dòng sông chy. ó là mt thành tu 
v i.. Nhng ngi có c tin ni Allah và 
Thiên s ca Ngài và luôn làm iu thin tt 
thì s c thu nhn vào Thiên àng vi 
nhng ngôi vn bên i có các dng sông 
chy. ó ích thc là s thành công v i. 
-Qu tht, s túm bt ca Thng  
ca Ngi chc chn rt d di. Qu tht Ngài 
khi to và tái to. Và Ngài là ng hng tha 
th và tràn y tình thng. Ngài là ng ca 
chic Ngai vng oai nghiêm và v i. Ngài là 
ng hành ng theo ý ca Ngài.. Chc chn 
s trng pht ca Allah i vi k phn nghch li 
Ngài rt d di. Ngài là ng khi to con ngi 
ri sau ó s tái to h li mt ln na, Ngài là 
ng hng tha th cho nhng ai quay u sám 
hi, Ngài là ng tràn y tình thng i vi 
nhng ai theo ch o ca Ngài, Ngài là Ch nhân 
ca chic Ngai vng oai nghiêm và v i, và 
Ngài là ng hành ng theo ý Ngài, không có gì 
có th ngn cn mt khi Ngài mun. 
-Há Ngi ã nghe câu chuyn v 
các lc lng ca Fir’aun và Thamud 
chng? Không. Nhng ngi vô c tin 
luôn c ph nhn. Ri Allah s túm ly 
chúng t ng sau. Không. Nó là Qur’an v 

i và thiêng liêng. Trong Bn vn lu tr 
trên cao.. Này Thiên s Muhammmad, 
Ngi ã nghe câu chuyn nhng ám ngi 
trc ây ã ph nhn Nabi ca h cha, cng 
ng ca Fir’aun (Pharaon) và Thamud? Tt 
c b chúng ã không thoát khi s trng pht 
ca TA. Nhng dù nh th nào, nhng k vô 
c tin c luôn ph nhn. Và Allah s túm bt 
ly chúng t phía ng sau chúng. Và Qur’an 
không phi là nhng bài th cng không phi 
là mt trò ma thut nh chúng ã bo, mà nó 
là li kinh v i và thiêng liêng c ghi 
trong vn bn lu tr trên cao. 

Chng (86) Attariq 
(Khách Ving êm) 

-Th bi bu tri và khách ving 
êm. Và Ngi bit gì v khách ving êm? 
ó là vì sao chiu sáng. Qu tht, mi mt 
ngi u có v trông coi. Th con ngi 
hãy nhìn xem y c to ra t cái gì? Y 
c to ta t mt git nc xut ra. T 
xng lng và xng sn. Qu tht, Ngài 
tha kh nng tái to y tr li.. Con ngi 
vô c tin hãy quan sát xem y c to ra t 
âu?  bit rng vic con ngi c tái to 
mt ln na là không khó hn vic con ngi 
c to ra  ln u. Trong ln u con ngi 
c to ra t mt git tinh dch c th tinh 
trong d con, git tinh dch ó t gia xng 
lng ca ngi àn ông và xng sn ca 
ngi àn bà. Qu tht, ng ã to con ngi 
t mt loi nc c này s tái to li y mt 
ln na t cõi cht là mt vic n gin. 
Vào mt Ngày mà mi iu bí mt u 
c phi bày. Do ó, y s bt lc và không có 
ai giúp .. Ngày mà mi iu b mt s c 
công khai, ngi ngoan o và ngi phn 
nghch s c phân loi. Vào Ngày ó, con 
ngi s không tìm thy mt ngun lc nào có 
th giúp y thoát khi s trng pht ca Allah. 
-Th bi bu tri có s tr li. Và 
th bi t ai nt ra. Qu tht, nó là li 
phân bit. Và nó không là phi li bn ct 
vô ích. Qu tht, chúng ang nh mt âm 
mu và th on. Và TA cng vch mt 
mu k. Do ó, c b mc nhng k vô c 
tin, hãy tm tha cho chúng.. Qu tht, nhng 
k ph nhn Thiên s  và Qur’an ang bày 
mu k nhm chng phá iu chân lý và tip 
tc i trên con ng ngy to ca chúng. Và 
TA (Allah) cng có mt k hoch  gi vng 
iu chân lý cho dù nhng tên vô c tin cm 
ghét iu ó. Dó ó, Ngi – hi v Thiên s – 
ng hp tp và nôn nòng cu xin s trng 
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pht giáng lên chúng, c  mc chúng vui 
chi tha thích trong mt thi gian ngn ngi, 
ri Ngi s thy chúng s phi chu s trng 
pht au n và nghit ngã nh th nào. 

Chng (87) Al-‘Ala 
(ng Ti Cao) 

-Hãy tán dng vi i danh Thng 
 ca Ngi. ng Ti cao, ng ã to hóa 
và ban hình th. Là ng ã nh lng và 
hng dn. Là ng làm mc ra ng c 
xanh ti. Ri làm cho nó thành cng r 
khô.. Allah t xng Ngài là ng Ti Cao, Ti 
cao hn nhng thn linh mà nhng k th a 
thn ã gán ngang hàng vi Ngài. Ngài là ng 
ã to ra mi vn vt, là ng nh lng và ban 
hình th cho mi vn vt và hng dn mi to 
vt ca Ngài i úng chân lý, Ngài là ng làm 
mc ra cây c xanh ti và cng chính Ngài làm 
cho chúng tr nên nhng cng r khô. 
TA s làm cho Ngi c và s 
không bao gi quên ngoi tr nhng gì 
Ngài mun. Qu tht, Ngài bit rõ nhng 
iu c l bn ngoài và nhng gì c 
giu kín bên trong.. Này hi Thiên s 

Muhammad, TA (Allah) s làm cho Ngi c 
và s không bao gi quên, tr nhng gì Ngài 
mun cho Ngi quên vì mt ý ngha nào ó. 
Qu tht, Ngài là ng bit tt c nhng iu 
công khai và nhng iu thm kín t li nói và 
hành ng  ca ca các ngi và mi vn vt, 
không có iu gì che giu c Ngài. 
Và TA ã to s d dàng và thun li 
cho Ngi.. Và Allah ã to mi s d dàng 
và thun li cho Ngi trong tt c mi v 
vic, cng nh giúp Ngi hoàn thành s 
mng truyn t bc Thông ip mt cách d 
dàng, làm cho tôn giáo ca Ngi n gin 
không có gì khó khn trong nó. 
Do ó, hãy nhc nh nu s nhc nh 
ó có li.. Này hi Thiên s, Ngi hãy nhc 
nh mt cách n gin v nhng gì c mc 
khi cho Ngi, hãy hng dn h n vi iu 
tt, c bit hãy nhc nh nhng ai luôn hy 
vng v s nhc nh, Ngi ng quá nhc 
nhn, ng qua hao hi tn sc nhc nh nhng 
k mà li nhc nh chng ngha lý gì vi h. 
S tnh ng i vi ai bit kính s. 
Và nhng k khn nn thì s tránh xa nó. 
ó là nhng k s sa xung Ha ngc. Ri 
trong ó h s không cht cng không 
sng.. Ngi hãy cnh tnh nhng ai bit kính 
s Thng  ca h, còn nhng ai ri xa li 
nhc nh là nhng k bt hnh, nhng k 
không h bit s Thng  ca chúng, ri 
ây chúng s b ày vào Ha ngc và v thiêu 
t trong la ngn, chúng không cht nhng 
cng không th sng mt cách thoi mái. 
Qu tht, s thành t i vi ai 
c ty sch. Và tng nh n i danh 
ca Thng  ri chu áo dâng l nguyn 
Salah.. Chc chn, nhng ngi c ty sch 
khi nhng tính cách xu xa, luông tng nh 
n Allah, luôn tôn th Ngài duy nht và chp 
hành mi mnh lnh ca Ngài, và luôn dâng l 
nguyn Salah mt cách chu áo, s c thành 
t và c Allah hài lòng và thng yêu. 
Không. Các ngi thng yêu thích i 
sng trn gian này.. Này con ngi, qu tht, 
các ngi thng ch yêu thích cuc sng phù 
phim ca th gii trn giàn mà không màng 
ti cuc sng hnh phúc trng tn  i Sau.
Trong khi cuc sng i sau tt hn và 
trng tn vnh vin.. i sng  cõi i 
Sau mi là cuc sng hnh phúc hn, tt p 
hn cuc sng ca th gii trn gian, và nó s 
là cuc sng trng tn vnh vin. 
Qu tht, iu này có ghi trong các 
t kinh trc ây. Các t kinh ca Ibrahim 
và Musa..  Qu tht, nhng gì c nói trong 



71



  

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

chng này cng c nói trong các t kinh 
c ban xung trc Qur’an, ó là các t 
kinh ca Ibrahim  và Musa . 

Chng (88) Al-Ghashiyah 
(S Bao Trùm) 

Ngi có nghe câu chuyn v s bao trùm 
chng?. Này hi Thiên s, Ngi có nghe v 
Ngày Tn th, ngày bao trùm tt c toàn nhân loi? 
-Và Ngày ó, có nhng gng mt 
sm ti. ã cc nhc và vt v. Chúng s sa 
vào trong Ha ngc cháy bùng. Chúng s 
c cho ung nc t mt ngn sui cc 
nóng. Chúng s không có thc n ngoi tr 
mt loi cây ng y gai góc. Không dinh 
dng cng chng làm vi i cn ói.. Vào 
Ngày ó, tc Ngày Phc sinh, gng mt ca 
nhng k vô c tin s sm ti bi lo s mt 
s trng pht mà h sp phi i mt, mc dù 
trc kia trên th gian h cng ã nhc nhn 
và vt v hành o theo con ng lch lc. 
H s b ày vào trong Ha ngc vi ngn la 
cháy d di, và s c cho ung nc ly t 
mt ngn sui cc nóng. Ngi trong Ha 
ngc s không tìm thy bt c loi thc n nào 
ngoài mt loi cây ng y gai góc, và ó là 
mt loi thc n ti t nht ch có  ni Ha 
ngc, và cây ng này không mang li dinh 
dng cng chng làm cho ht cn ói. 
-Và Ngày ó, có nhng gng mt 
s hân hoan. Bi s n lc ca h c hài 
lòng. Trong mt ngôi vn trên cao. Trong 
ó, h s không còn nghe thy li sàm by. 
Trong ó có sui chy. Trong ó, có các b 
ngi cao. Vi các cc thc ung dn sn. Vi 
nhng chic gi ta c sp thành hàng. 
Vi các tm thm tri tuyt p.. Vào Ngày 
hôm ó, gng mt ca nhng ngi có c 
tin s sáng ngi vì tràn y vui sng khi bit 
mình c thu nhn vào Thiên àng. ó là 
phn thng dành cho h vì ã n lc hành 
o  trên th gian theo con ng ngay chính 
ca Allah. Trong Thiên àng có các ngôi 
vn trên cao, không có li nói sàm by, có 
sui chy, có các b ngi cao, có nhng cc 
ung dn sn vi nhng loi thc ung ngt 
tuyt và ho hng, có nhng chic gi  ta 
mình êm ái, trên nhng b ngi c tri vi 
nhng tm thm c thêu tr xinh p. 
-Phi chng chúng không nhìn thy 
nhng con lc à c to hóa nh th nào 
? Và bu tri c nhc lên cao nh th 
nào ? Và các qu núi c dng ng 
vng chc và kiên c ra sao ? Và trái t 
c tri rng nh th nào ?. Há nhng 
k vô c tin ph nhn s tht không quan sát 

nhng con lc à c to ra nh th nào, bu 
tri c nâng lên trên cao ra sao, nhng qu 
núi c dng ng mt cách kiên cô và vng 
chc nh th nào, và trái t c tri rng 
thênh thang và bng phng nh th nào sao? 
Do ó, hãy nhc nh, qu tht Ngi 
ch là mt ngi nhc nh. Ch Ngi không 
phi là v cai qun h.. Này hi Thiên s, hãy 
nhc nh và khuyên bo nhng k chng i 
nhng gì Ngi mang n cho h, và Ngi 
ch ng bun phin vì s chng i ca h, 
bi qu tht Ngi ch là mt ngi nhc nh 
và cnh tnh, ch không phi là ngi cng 
ép bt h n vi c tin Iman. 
Nhng nu ai quay mt b i và 
không tin tng. Allah s trng pht y bng 
mt hình pht vô cùng au n.. Ngi nào 
quay mt vi nhng li nhc nh và cnh tnh 
ca Ngi mà ngoan c trên s vô c tin thì 
Allah s trng pht y vi mt s trng pht vô 
cùng au n ni Ha ngc. 
Bi chc chn h s quay v gp TA. 
Ri TA có nhim v tính s chúng.. Qu tht, 
chúng s phi quay tr li gp TA (Allah). Ri 
TA s thanh toán tc s trng pht chúng mt  
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cách thích áng v nhng gì chúng ã làm. 

Chng (89) Al-Fajr 
(Rng ông) 

-Th bi rng ông. Th bi mi 
êm. Và th bi s chn và l. Và th bi 
ban êm khi nó ra i. Chng l ó không 
phi là mt bng chng cho nhng ngi 
hiu bit trong các s vic ó ?. Allah ã 
th bi rng ông và mi êm u ca tháng 
Zhul-Hajj và nhng iu thiêng liêng trong các 
ngày ó, Ngày th bi s chn và l, và bi 
ban êm khi bóng ti ca nó ra i, rng chng 
l nhng gì c Ngài th không  thuyt 
phc cho nhng ngi khi óc bit suy ngh? 
-Há Ngi không thy Thng  
ca Ngi ã i x th nào vi Ad sao? Iram 
có nhiu tr ct cao. Ni mà không có ni nào 
c to ging nh nó c.. Này Thiên s, 
Ngi không thy Thng  ca Ngi ã 
trng pht ng ng ca Ad và thành ph 
Iram(1), ni có nhiu tr ct cao, ni mà không  

                              
(1) Iram là tên ni  ca ngi dân Ad, và ó là  

có ni nào hùng mnh ging nh nó c. 
Và ngi dân Thamud thì li c á làm 
nhà trong thung lng.. Và TA ã trng pht 
nh th nào vi Thamud, cng ng ca Salih, 
nhng ngi c á làm nhà trong thung lng. 
Và Fir’aun ch nhân ca các tr ct.. 
Và TA ã trng pht th nào vi Fir’aun 
(Pharaon), mt tên bo chúa ca Ai Cp, ch 
nhân ca các thành ph có nhng tr ct. 
-Chúng ã hành ng thái quá và 
tàn bo trong x s. Chúng ã làm nhiu ti 
ác chng cht. Bi th, Thng  ca 
Ngi ã giáng xung chúng nhng hình 
pht. Qu tht, Thng  ca Ngi luôn 
theo dõi và quan sát.. Tt c bn chúng ã 
tàn bo và gian ác trong x s ca Allah, a s 
bn chúng là nhng k xu xa và ti li. Do 
ó, Thng  ca Ngi – Muhammad – ã 
giáng xung cho chúng s trng pht. Qu 
tht, Ngài luôn quan sát và theo dõi nhng ai 
làm iu ti li  ri Ngài trng pht chúng 
mt cách bt ng và thích áng. 
Qu tht, con ngi khi c Thng 
 ca y th thách y vi danh d và ân hu 
thì y nói: Thng  ca tôi ã ban cho tôi 
nim vinh d. . Con ngi mi khi c th 
thách vi nhiu ân hu và nhiu bng lc thì y 
ngh rng ó là iu cao quý và vinh d mà 
Thng  dành cho y, và y nói: Thng  
ca tôi ã thc s ban cho tôi nim vinh d. 
Nhng khi y b th thách vi vic thu 
hp bng lc thì y li bo: Thng  ca 
tôi ã h nhc tôi.. Và khi con ngi c 
Thng  th thách vi s thu hp bng lc 
thì y ngh rng ó là s h nhc mà Allah dành 
cho y, y bo: Thng  ca tôi ã h nhc tôi. 
-Không. Tht ra các ngi không 
yêu quý tr m côi. Và các ngi cng chng 
khuyn khích nhau nuôi n ngi túng thiu. 
Các ngi ch bit yêu thích và tham giàu 
sang phú quý.. S vic không phi nh con 
ngi ngh. Ngi c ban cho nim vinh d 
i vi Allah là ngi bit phc tùng và tuân 
th mnh lnh ca Ngài, còn ngi b h nhc 
i vi Ngài là ngi phn nghch và trái lnh 
Ngài. Các ngi ã không i x t t vi tr 
m côi, không khuyn khích nhau nuôi n và 
giúp  ngi nghèo khó và túng thiu, các 
ngi ch bit chim ot quyn li ca ngi 

                                         
thành ph Damascus, nm  phía Tây Nam Syria 
và cng là th ô ca Syria, c xem là mt 
trong nhng thành ph c nht th gii vì t nm  
2000  trc công nguyên ã có ngi nh c. 
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khác  làm giàu cho bn thân, các ngi ch 
yêu thích tin tài và phú quý mà thôi. 
-Không th nh th c. Khi trái 
t b chn ng d di. Và khi Thng  
ca Ngi xut hin và các Thiên thn ng 
xp thành hàng chnh t. Và Ngày ó, Ha 
ngc c mang n. Ngày ó, con ngi s 
thc tnh nhng s thc tnh ó ch là vô 
ích.. Nhng k phn nghch và ti li s 
không th ung dung t ti nh th c. Ri 
ây, khi trái t b chn ng và tiêu vong, các 
Thiên thn s xut hin ng thành hàng ng 
chnh t. ó là Ngày Phán xét, Allah s xét x 
và phân nh ai s vào Thiên àng và ai s vào 
Ha ngc. ó là Ngày v i. Ngày ó, nhng 
k vô c tin và ti li s tnh ng nhng s 
tnh ng ó không giúp ích c gì na. 
Lúc ó, y s than: c gì mình ã gi 
i cho cuc sng này ca mình.. Vào Ngày 
ó, nhng k vô c tin và ti li ch bit than 
khóc trong s mun màng: Ôi, giá nh trc 
kia trên th gian mình làm iu thin tt và 
ngoan o dành cuc sng này! 
Ngày ó, không có ai trng pht 
ging nh Ngài trng pht. Và không có mt 
ai trói ging nh Ngài trói c.. S trng pht 
ca Allah dành cho nhng k vô c tin và ti 
li vào Ngày hôm ó là mt s trng pht mà 
cha có k nào có kh nng trng pht ging 
Ngài, cng không mt ai có kh nng trói buc 
ging nh cách trói buc ca Ngài. 
-Hi linh hn thanh thn và vng tin! 
Hãy tr v vi Thng  ca ngi mt cách 
hài lòng và toi nguyn. Hãy nhp cùng vi 
nhng b tôi c hnh ca TA. Và hãy i vào 
Thiên àng ca TA.. Này hi linh hn thanh 
thn và yên tâm trong c tin ni Allah và luôn 
tng nh Ngài, c tin ni nhng gì c Ngài 
chun b dùng làm phn thng cho nhng 
ngi có c tin! Hãy tr v vi Thng  ca 
ngi mt cách toi nguyn vi nhng gì Allah 
ban cho ngi và c Ngài hài lòng, hãy cùng 
vi nhng b tôi ngoan o ca Allah mà thanh 
thn bc vào Thiên àng ca Ngài. 

Chng (90) Al-Balad 
(X S) 

-TA th bi x s này. Và Ngi là 
mt c dân ca x s này. Và TA th bi 
ngi cha và nhng gì c sinh ra t y. 
Qu tht TA ã to hóa con ngi trong s 
cc nhc và au kh.. Allah th bi x s 
Alharam tc Makkah và Ngi – Muhammad 
– là c dân ca x s thiêng liêng này, th bi 
t ph ca loài ngi ó là Adam    và các 

th h dòng dõi ca Y, qu tht con ngi 
c to ra phi chu s nhc nhn và au kh 
v tâm trí và th xác trên th gian. 
Phi chng con ngi ngh rng không 
ai có quyn nng trên y ?. Há con ngi 
ngh rng vi s giàu sang phú quý ca y thì 
Allah s không th làm gì c y chng? 
Y bo: Tôi ã tiêu hao quá nhiu tài 
sn. Chng l con ngi tng rng không 
có ai nhìn thy y sao?. Con ngi thng nói 
mt cách kiêu ngo: Tôi ã chi dùng rt nhiu 
tài sn. Há con ngi ngh rng Allah không 
nhìn thy và bit ht tng hành ng ca y 
chng, há y ngh rng Allah không thanh toán 
tt c mi iu cho dù nh hay ln chng? 
-Chng l TA ã không to cho y 
cp mt? Cùng vi chic li và ôi môi? 
Và hng dn y hai con ng ?. Há TA 
ã không to cho con ngi cp mt  nhìn 
ngm và quan sát, chic li và ôi môi  nói 
chuyn, và vch ra cho y hai con ng tt 
xu và hng dn y i trên con ng tt? 
Chng phi ã có mt s tr ngi?. Há 
con ngi không bit rng y phi vt qua mt 
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s tr Ngi  Ngày Sau bng cách phi chi 
dùng tài sn ca y úng cách hay sao? Nu y 
chi dùng úng cách thì y s c an toàn. 
Và Ngi có bit s tr ngi ó là gì 
không?. Và Ngi có bit s tr ngi  Ngày 
Sau là gì không, và iu gì s giúp vt qua s 
tr ngi ó? 
ó là vic gii phóng nô l.. ó là tr 
t do cho mt ngi n nô l t các tù binh. 
-Hoc nuôi n vào mt ngày ói l. 
Mt a tr m côi thân thích. Hoc mt 
ngi khó khn túng thiu dính bi ng.. 
Hoc nuôi n vào mt ngày ói khát cho tr 
m côi thân thuc hoc cho ngi nghèo ói 
không có gì lót d. 
Ri nu ai tr thành mt ngi trong 
ám ngi có c tin, khuyên bo nhau kiên 
nhn, và khuyên bo nhau yêu thng và  
lng.. Nhng ngi luôn làm iu thin tt và 
luôn hng c tin ca mình ni Allah, khuyên 
nh nhau kiên nhn, vâng lnh Allah, tránh xá 
iu ti li, kt ni tình yêu thng nhân loi. 
Nhng ngi ó s là ngi bn ca 
tay phi.. Nhng ngi luôn làm nhng iu 
nói trên s là nhng ngi bn ca tay phi, 

vào Ngày Sau, h s cùng nhau i vào Thiên 
àng hnh phúc. 
Còn nhng k vô c tin vi nhng li 
Mc khi ca TA thì h là nhng ngi bn 
ca tay trái.. Nhng k vô c tin ph nhn 
Qur’an s là nhng ngi bn ca tay trái tc 
s phi b ày vào Ha ngc. 
Chúng s b la bao ph.. Phn thng 
ca chúng là b la bao vây và thiêu t. 

Chng (91) Ash-Shams 
(Mt Tri) 

-Th bi mt Tri và ánh nng ban 
sáng. Th bi mt Trng khi i theo nó. Th 
bi ban ngày khi nó phô bày ánh sáng. Th 
bi ban êm khi nó bi che khut. Th bi bu 
tri và ng ã dng nó. Th bi trái t và 
ng ã tri rng cho nó. Th bi linh hn và 
ng ã cân chnh nó. Ngài ã làm cho nó ý 
thc và cm nhn c iu ác và iu thin. 
Qu tht, chc chn s thành t i vi 
ngi nào bit ty sch nó. Và chc chn s 
tht bi thê thm i vi ngi nào làm nó d 
bn.. Allah th bi mt Tri và ánh nng chiu 
sáng ca nó to ra ban ngày, th bi mt Trng 
khi ui theo mt Tri, th bi ban ngày khi nó 
làm mt i bóng ti ca màn êm, th bi ban 
m khi nó b che ph ti mt, th bi bu tri 
mà ng ã to ra nó mt cách khéo léo, th bi 
trái t c ng làm cho nó tri rng thênh 
thang, th bi linh hn c Allah hoàn chnh nó 
và làm cho nó ý thc bit c iu xu và iu 
tt, rng qu tht, chc chn nhng ai bit gi 
linh hn trong sch vi nhng iu thin tt thì 
s thành công, còn nhng ai làm cho nó d bn 
bi nhng ti li thì s b thua thit và tht bi. 
-Vi s ngo mn và vt mc gii 
hn, b tc Thamud ã ph nhn chân lý. Khi 
mt nhóm ngi khn nn nht ca Thamud 
ng dy. Cho nên S gi ca Allah ã bo 
chúng: ây là con lc à cái ca Allah, các 
ngi hãy  cho nó ung nc. Nhng chúng 
ph nhn li nói ca Y và ã ra sc làm hi 
con lc à. Bi th, Thng  ca chúng ã 
phn n, Ngài ã trng pht và san bng 
chúng v ti li ca chúng. Và Ngài không s 
hu qu ó.. V s ngoan c trong ti li, b 
tc Thamud ã ph nhn v Nabi ca chúng, 
mt nhóm ngi trong bn chúng ng dy 
mun gây hi cho con lc à. Salih, v Nabi ca 
Allah  ã bo chúng: Hãy cn thn, ó là con 
lc à ca Allah, mt du hiu ca Ngài ban 
xung cho các ngi  chng minh s mng 
Nabi ca Ta, các ngi hãy  mc nó ung 
nc, hay theo quy tc c, mt ngày ca nó và 
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mt ngày ca các ngi. Nhng chúng không 
nghe theo mà c ra sc làm hi nó, nên Allah ã 
phn n và trng pht chúng vi mt s trng 
pht tht au n. Và Allah không h lo s hu 
qu cho vic trng pht chúng nh th. 

Chng (92) Al-Layl 
(Ban êm) 

-Th bi ban êm khi nó bao ph. 
Th bi ban ngày khi nó sáng t. Th bi 
ng ã to hóa nam và n, c và cái. 
Qu tht hành vi ca các ngi khác nhau. 
Nh vy, i vi ai thng cho ngi và 
ngoan o. Và luôn tin vào iu thin tt. 
Thì TA s to mi iu kin thun li và d 
dàng cho y.. Ngi nào chi tiêu tài sn ca 
mình trong vic kính s Allah và tin tng và 
xác thc câu nói “   ” “Không có 
Thng  ích thc nào khác ngoài Allah” 
thì Allah s luôn to iêu kin thun li và d 
dàng cho y trong mi v vic ca y. 
-Còn i vi ai keo kit và t cho 
mình giàu có. Và ph nhn iu tt. Thì TA s 
khin y luôn c thun li  n vi nhng 
iu khc nghit. Và tài sn, ca ci ca y 
chng giúp ích c gì cho y khi y b hy 
dit.. Nhng ai hp hòi không và bt cn n 
phn thng ca Thng , ph nhn câu nói: 
“” thì TA s làm cho h d dàng n vi 
s kh au và bt hnh  i Sau. Và vào Ngày 
ó, tài sn và ca ci ca h chng giúp ích c 
gì cho h khi h b trng pht trong Ha ngc. 
Qu tht, vic hng dn là nhim 
v ca TA. Và qu tht, i sau và i sng 
trn gian u là ca TA.. Allah mi là ng 
hng dn n con ng chân lý và thoát 
khi con ng ngy to và lch lc. Chính 
Ngài mi là ng có quyn chi phi th gii 
trn gian và i Sau. 
Bi th, TA cnh báo các ngi v 
ngn la cháy d di.. Này hi nhân loi, 
Allah cnh báo các ngi v ngn la cháy d 
di ni Ha ngc. 
Không ai b thiêu t trong nó ngoi 
tr nhng k bt hnh. Nhng k ã ph nhn 
và quay lng.. Trong Ha ngc, không ai b ày 
vào ó ngoài nhng k bt hnh. ó là nhng 
k ph nhn Nabi Muhammad , ph nhn 
c tin Iman ni Allah và Thiên s ca Ngài. 
-Còn ngi ngoan o s c  xa 
nó. ó là ngi ã dùng ca ci ca y  ty 
sch cho bn thân. Và y không h òi hi và 
mong mi c tr n khi y làm iu thin 
cho ngi .Y ch mong c ân hu t 
Thng  ca y, ng  trên cao. Ri ây 

chc chn y s c hài lòng và toi nguyn.. 
Nhng ai kính s Allah s c Ngài cu thoát 
khi Ha ngc, bi trc kia trên th gian h ã 
chi dùng tài sn cho con ng chính ngha ca 
Allah, h ã b thí cho ngi nhng không 
mong c tr n mà ch mong c Allah ban 
thng  i Sau. o dó, Allah s ban thng 
cho h Thiên àng, ni mà s sng trong ó 
mt cách toi nguyn hài lòng. 

Chng (93) Adh-Dhuha  
(Ban Mai) 

-Th bi ban mai. Th bi ban êm 
khi nó bao ph. Thng  ca Ngi 
không h b ri Ngi cng chng ghét 
Ngi.. Allah th bi bui ban mai, bi ban 
êm khi mi vt u tnh lng rng Ngài s 
không b ri Nabi Muhammad cng nh Ngài 
chng ghét b Ngi khi Ngài cho gián oàn 
li mc khi trong mt thi gian. 
Và chc chn cuc sng i sau s 
tt hn cho Ngi so vi cuc i này. Và 
chc chn Thng  ca Ngi s ban cho 
Ngi iu mà Ngi s hài lòng.. Cuc 
sng i Sau tt hn cuc sng trn gian này, 
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và Ngi – Muhammmad – s c Ngài ban 
cho nhiu ân hu và hng phúc  i Sau và 
chc chn Ngi s hài lòng và toi nguyn. 
-Chng phi Ngài thy Ngi m 
côi nên ã ban cho Ngi mt ch nng 
ta. Và chng phi Ngài thy Ngi lm lc 
nên ã hng dn Ngi. Và thy ngi 
nghèo nên ã cho Ngi giàu có.. Chng 
phi trc ó, Ngi là tr m côi và Allah ã 
ban cho Ngi mt ch nng ta và cu 
mang Ngi, trc ó ngi lm lc và Ngài 
ã hng dn Ngi, trc ó Ngi nghèo và 
Ngài ã ban cho Ngi nhiu bng lc và làm 
cho Ngi luôn bit kiên nhn chu ng. 
-Bi vy, i vi tr m côi Ngi ch 
ng bc ãi. Và i vi ngi n xin thì 
Ngi cng ng nên xua ui. Còn i vi 
nhng ân hu mà Thng  ban cho Ngi 
thì Ngi hãy công khai tuyên b.. i vi tr 
m côi Ngi i x t t vi chúng, i vi 
ngi n xin thì Ngi ng la mng và nhc 
m mà ngc li hãy b thí thc n và giúp  
h nhng gì h cn, và i vi ân hu mà Allah 
ban cho Ngi thì Ngi hãy công khai tuyên b. 

Chng (94) Ash-Sharh  
(M Lòng) 

-Chng phi TA ã không m lòng 
ca Ngi ? Và TA ã ly i khi Ngi 
gánh nng. Nhng gì ã è nng trên lng 
Ngi. Và TA ã nâng cao danh ting ca 
Ngi.. Này hi Nabi Muhammad, chng 
phi TA ã m lòng ca Ngi vi s mng 
tôn giáo cùng vi nhng c tính cao p, và 
TA ã ly khi Ngi nhng khó khn và 
gánh nng, và TA ã a Ngi lên cao vi 
danh ting và a v ca Ngi ó sao? 
Qu tht, i cùng vi s gian truân 
s là s th thái. Qu tht, i cùng vi s 
gian truân s là s th thái.. Nhng hãm hi 
và chng phá ca k thù ã không th ngn 
cn c Ngi truyn bá Thông ip ca 
Allah bi qu tht trong s gian truân s là s 
th thái và d dàng. 
Do ó, khi Ngi xong vic thì hãy 
ng dy. Và Ngi hãy hng n 
Thng  ca Ngi mà hy vng và 
nguyn cu.. Khi nào Ngi ã xong vic 
ca i sng trn gian và không còn bn bu 
na thì Ngi hãy nng hành o và cu 
nguyn Thng  ca Ngi. 

Chng (95) Attin 
(Cây Sung) 

-Th bi cây Sung và cây Ô-liu. Và 
th bi ngn núi Sinai. Và th bi x s an 
bình này. Qu tht, TA ã to hóa con 
ngi vi mt hình th tt p nht. Nhng 
ri TA s h y xung ni thp nht. Ngoi 
tr nhng ai làm vic thin tt thì h s 
c ban phn thng vô tn.. Allah th 
bi cây Sung và cây Ô-liu, và ây là hai loi 
cây rt ph bin, và Ngài th bi ngn núi 
Sinai ni Ngài ã nói chuyn vi Nabi Musa, 
và Ngài cng th bi x s bình an này ó là 
Makkah, cái nôi ca Islam, rng qu tht, Ngài 
ã to con ngi vi mt hình th tt p nht, 
sau ó, Ngài s ày h vào trong Ha ngc 
nu nh h không phc tùng Allah và vâng li 
Thiên s ca Ngài, ngoi tr nhng ai có c 
tin và làm vic thin thì h s c ban thng 
vi mt mt phn thng v i và vô tn. 
Th iu gì khin ngi ph nhn vic 
phán x? Này con ngi, nu mi vic c trình 
bày rõ nh vy thì iu gì ã khin ngi ph nhn 
c tin, ph nhn s phc sinh và thng pht? 
Chng l Allah không phi là ng 
phân nh công bng nht ?. Chc chn 
Allah là ng phân nh công bng, Ngài s 
thng và pht mt cách thích áng. 
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Chng (96) Al-‘Alaq 
(Hòn Máu c) 

-Hãy c vi nhân danh Thng  
ca Ngi ng ã to hóa con ngi t 
mt hón máu c. Hãy c bi Thng  
ca Ngi, ng rt Qung i. ng ã 
dy bng cây vit. ng ã dy con ngi 
iu y không bit.. Này hi Nabi, Ngi hãy 
c nhng li mc khi c ban xung cho 
Ngi t Qur’an, hãy m u bng cách nhân 
danh Allah, ng ã to hóa con ngi t mt 
hòn máu c. Này hi Nabi, Ngi hãy c 
nhng gì c ban xung cho Ngi bi 
Thng  ca Ngi rt rng lng và bao 
dung. Ngài là ng ã dy nhân loi vit bng 
cây vit, dy con ngi nhng iu y không 
bit, a con ngi t ni tâm ti ca s ngu 
dt n vi ánh sáng ca kin thc. 
-Nhng qu tht con ngi thng 
vt quá gii hn. Bi vì y luôn t thy mình 
giàu có và y . Qu tht, chc chn y s 
quay v vi Thng  ca y.. Thc t, con 
ngi thng vt quá gii hn ca Allah bi vì 
y tng y luôn giàu có và y  bt cn n 
Ngài. Nhng y phi nên nh rng y s phi quay 
tr li vi Allah  Ngài xét x và thanh toán. 
-Há ngi ã không thy mt k ã 
ngn cn mt b tôi dâng l nguyn Salah? 
Chng l Ngi thy y c hng dn hay 
sao? Hoc y ã khuyên bo ngi khác ngoan 
o? Há ngi không thy k ã ph nhn và 
quay lng vi s tht ? Chc y tng rng 
Allah không nhìn thy y chng? Nhng nu y 
không chu dng li thì chc chn TA s nm 
ly chùm tóc trên trán ca y. Mt chùm tóc 
láo khoét và ti li. Hãy  mc y kêu gi bè l 
ca y. TA s gi các cnh v Ha ngc. ng 
nghe theo y mà hãy cúi u qu li ph phc 
và hãy n gn Allah.. Chng phi ngi 
không thy mt k ã ngn cn (ý nói Abu 
Jahal) mt ngi b tôi (Muhammad) ang 
dâng l nguyn Salah th phng Allah ? 
Ngi cho rng k ngn cn ngi dâng l 
nguyn Salah là ngi c hng dn hay là 
ngi khuyên bo ngi khác kính s Allah?  
K quay lng vi s tht và ngn cn mi ngi 
n vi chân lý, chng l ngi ngh rng Allah 
không nhìn thy mi hành ng ca hn sao? 
Chc chn s vic s không nh tên Abu Jahal 
ã ngh, nu hn không chu dng li thì TA s 
túm mnh ly chùm tóc láo khoét ca hn và lôi 
hn vào Ha ngc. C  mc hn kêu gi ng 
bn ca hn, TA cho gi các Thiên thn trng 
pht trng phát hn. Nhng thc t, Abu Jahal 
s không th thc hin iu mà hn mun hãm 

hi Thiên s, do ó, Ngi – Muhammad – ch 
ng nghe theo nhng gì hn kêu gi mà b 
dâng l nguyn Salah mà hãy nng cúi u qu 
ly Thng  ca Ngi và hãy nng phc 
tùng Ngài  c n gn Ngài hn. 

Chng (97) Al-Qadr 
(nh Mnh) 

Qu tht, TA ã ban nó xung vào mt êm 
nh mnh.. Qu tht, Allah ã ban Qur’an 
xung vào êm thiêng liêng và hng phúc, ó 
là êm trong mi êm cui ca tháng Ramadan. 
Và Ngi bit êm nh mnh là gì 
không?. Này Nabi, Ngi bit êm nh mnh 
thiêng liêng này có hng phúc th nào không? 
êm nh mnh tt hn c mt ngàn 
tháng.. êm nh mnh là êm có hng phúc 
tt hn mt ngàn tháng. 
êm ó, các Thiên thn và i Thiên 
thn Jibril xung trn mang theo Quyt 
nh ca Thng  ca h di s cho 
phép ca Ngài.. Vào êm nh mnh, s có 
nhiu Thiên thn và i Thiên Thn Jibril 
xung tng tri h gii, mang theo Quyt nh 
ca Allah v mi iu cho nm ó. 
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êm ó ch có s bng an, nó kéo dài 
cho n hng ông.. Nguyên êm ó ch 
toàn là s bng an, không có mt iu xu nào 
xy n, nó kéo dài cho ti hng ông. 

Chng (98) Al-Bayyinah 
(S Minh Bch) 

Nhng ai không có c tin trong s 
ngi dân Kinh sách và nhng ngi th a 
thn ã không chu b cho n khi nào s minh 
bch n vi h.. Nhng k vô c tin trong 
s nhng ngi Do thái, Thiên Chúa, và nhng 
ngi a thn ã không chu t b s vô c 
tin ca h cho n khi nào nhng du hiu c 
nói trong các Kinh sách trc ây n vi h. 
ó là mt v s gi do Allah phái n 
c các t kinh trong sch.. ó là Nabi 
Muhammad, c Allah c phái n  c 
Qur’an trong các t kinh trong sch. 
Trong ó, gm các sc ch chính trc.. 
Trong các t kinh ó là nhng ngun tin trung 
thc, nhng mnh lnh công bng, s ch o 
n vi chân lý, vi con ng ngay chính. 
Và nhng ai c ban Kinh sách ã 
không chia r nhau cho ti sau khi mt s 

minh bch n vi h.. Nhng ngi c 
ban cho Kinh sách: Do thái và Thiên chúa ã 
không bt ng và chia r nhau v thông tin xut 
hin mt v Thiên s tên Muhammmad c báo 
trc trong các Kinh sách ca h cho ti khi v 
Nabi Muhammad xut hin thc s theo nh các 
Kinh Tawrah (Cu c) và Injil (Tân c) ã nói 
thì chúng mi ph nhn và chia r nhau. 
Và h ch c lnh phi th phng 
mt mình Allah, phi toàn tâm và tuyt i 
ht lòng thn phc Ngài, phi dâng l nguyn 
Salah và óng Zakah. Và ó mi là tôn giáo 
ngay chính.. Tc c các h thng giáo lut t 
Allah u ra lnh bo phi th phng mt 
mình Ngài duy nht, phi toàn tâm hng v 
Ngài trong th phng, phi tuyt i loi tr 
Shirk  n vi c tin Iman, phi chu áo 
dâng l nguyn Salah, và phi óng Zakah. 
Nh th mi là tôn giáo ngay chính tc Islam. 
Qu tht, nhng ai không có c tin 
trong s ngi dân Kinh sách và nhng 
ngi th a thn s b ày vào Ha ngc, h 
s  trong ó i i. H là nhng sinh vt 
xu xa và ti t nht.. Nhng Do thái, Thiên 
chúa và nhng ngi a thn ph nhn c tin 
Iman s b trng pht trong Ha ngc, h s  
trong ó i i không có ngày tr ra, h là 
to vt xu xa nht trong các to vt ca Ngài. 
Qu tht, nhng ai tin tng và làm vic 
thin tt thì h là nhng sinh vt tt p nht.. 
Nhng ai tin Allah và vâng li Thiên s ca 
Ngài và làm vic ngoan o và thin tt thì h là 
to vt tt p nht trong các to vt ca Ngài. 
Phn thng ca h  ni Thng  
ca h là nhng ngôi vn ni Thiên àng 
bên di có các dòng sông chy. H s sng 
trong ó vnh vin. Allah s hài lòng v h và 
h s toi nguyn v nhng gì mà Ngài ban 
cho. ó là phn thng xng áng cho nhng 
ai ã bit s Thng  ca h.. Phn 
thng ca h vào i Sau là Thiên àng vi 
nhng ngôi vn xanh ti bên di có các 
dòng sông chy, h s c sng trong ó i 
i vi ngun ân hu và bng lc vô tn, h s 
c Allah hài lòng và h s toi nguyn vi 
nhng gì Ngài ban cho. y là phn thng tt 
p dành cho nhng ai kính s Allah. 

Chng (99) Al-Zilzilah 
(ng t) 

-Khi trái t rung chuyn bi cuc 
ng t. Và trái t s trút ht gánh nng ca 
nó ra ngoài. Và con ngi s bo: Có chuyn gì 
xy ra th?. Khi trái t b chn ng d di và 
s trút ht gánh nng ca nó tc trút ht nhng 
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xác cht và mi vt trong lòng nó thì lúc by gi 
con ngi s hong s, nói: Có chuyn gì th này? 
Vào Ngày ó, nó s nói ht v mi 
s vic xy ra trên lng nó. Bi Thng  
ca Ngi ã mc khi cho nó.. Vào Ngày 
Phc Sinh, Trái t  s tng thut li ht mi 
s vic ã xy ra trên lng ca nó, bi Allah 
bt nó phi làm iu ó. 
Vào Ngày ó, con ngi s i ra và 
phân thành tng oàn n  c cho thy 
vic làm ca h.. Ngày ó, con ngi s 
ng dy và i ra khi ngôi m và phân thành 
tng oàn n trình din trc Allah  Ngài 
cho h thy mi vic làm tt xu ca h và s 
thng pht h mt cách công bng. 
Bi vy, ai làm vic thin tt dù ch 
nh bng ht bi thì cng s thy nó. Và ai làm 
vic xu và ti li dù ch nh nh ht bi thì 
cng s thy nó.. Do ó, ngi nào làm vic tt 
dù ch nh bng ht nguyên t thì vào Ngày ó 
cng s c ban thng xng áng, còn ngi 
nào làm vic xu dù ch nh nh ht nguyên t 
thì cng s b xét x và b trng pht thích áng. 

Chng (100) Al-‘Adiyat 
(Nhng Con Chin Mã) 

Th bi nhng con chin mã hùng hu 
ra trn.. Allah th bi nhng con nga chin 
ang hùng hu song pha trên sa trng giao 
chin vi k thù. 
Vi nhng móng chân bn ra tia la.. 
Các móng chân ca nhng con nga chin hùng 
hu chy trên sa trng ã c xát mnh vào á 
làm bn ra nhng tia la. Hình nh miêu t v s 
hùng dng ca nhng con chin mã khi ra trn. 
Tn công vào bui hng sáng.. Hn hái 
tn công vào bui sm mai. 
Làm tung bi mt mù.. Chúng xông 
mnh vào k thù làm tung bi mt mù. 
ng lot xông thng vào lòng quân 
ch.. Tt c u tin thng vào lòng quân 
ch mt cách hùng hn. 
-Qu tht, con ngi ã không bit n 
Thng  ca y. Và chính y s làm chng cho 
iu ó. Và qu tht y quá i yêu thích tin tài 
và ca ci.. Qu tht, con ngi ã vô n vi 
bit bao ân hu mà Allah ban cho y, và s vô 
n ca y s bn thân y xác nhn và làm chng, 
và y thng ch bit yêu thích tin tài và ca ci. 
Chng l y không bit rng ri ây 
nhng gì nm trong m u b qut lên ?. 
Há con ngi không bit là ri ây vào Ngày 
Phc sinh, Allah s cho tt c sng li và i ra 
t cõi m n mt ni trình din trc Allah 
 Ngài xét x và thng pht ? 

Và mi iu trong lòng u c phi 
bày.. Tt c mi iu tt xu c che giu 
trc kia s b phi bày tt c. 
Qu tht, vào Ngày ó, Thng  ca 
h rt am tng mi iu.. Qu tht, Allah 
bit rõ ht mi iu, vào Ngày ó, không có 
iu gì có th che giu c Ngài. 

Chng (101) Al-Qari’ah 
(S Kinh Hoàng Khip Vía) 

Al-Qari’ah! ây là tên gi trong các tên 
gi ca Ngày Phc sinh. Nó c gi nh vy 
bi vì vào Ngày Phc sinh, con ngi s vô cùng 
s hãi hoc vào Ngày ó k thù ca Allah s 
kinh hoàng bt vía khi thy hình pht ca Allah. 
Al-Qari’ah là gì th? Al-Qari’ah s nh 
th nào? 
Và Ngi bit gì v Al-Qari’ah?. iu 
gì cho Ngi bit v Ngày ó? 
ó là Ngày mà con ngi s nh bm 
bm bay tán lon.. Vào Ngày ó, con 
ngi hong s chy tán lon nh nhng con 
bm bm bay. 
Và nhng qu núi nh nhng si lông 
cu b bn tung lên.. Nhng qu núi s bin 
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mt, hình nh ca nó ging nh nhng si 
lông cu b thi tung lên và mt dng. 
 Do ó, i vi ai mà chic cân ca y 
nng.Thì y s c hng mt i sng hài 
lòng và toi nguyn.. i vi ngi nào mà 
nhng vic làm thin tt ca y có trng lng 
nng trên chic cân thì s sng mt cuc sng vô 
cùng hnh phúc và toi nguyn ni Thiên àng. 
Còn i vi ai mà chic cân ca y nh. 
Thì ch  ca y s là Ha-wiyah.. i vi ngi 
nào mà vic làm thin tt ca y có trng lng 
nh trên chic cân thì s b ày vào Ha-wiyah. 
Và Ngi bit gì v Ha-wiyah?. Này 
Thiên s, Ngi có bit Ha-wiyah là gì không? 
ó là ngn la cháy d di.. ó là ni 
ca nhng ngn la cháy d di. 

Chng (102) Attakathur 
(Nhiu Tin Tài Và Con Cái)  

Vic mun có c nhiu tin tài và con 
cái ã làm các ngi bn rn.. Các ngi ã 
bo bê và l là vic tuân lnh Allah bi vì quá bn 
rn vi vic mun có nhiu tin ca và con cái. 
Cho n khi các ngi i ving cõi m.. 
Các ngi c bn bu vi con cái và tin tài cho  

n khi các ngi phi b chôn  ni cõi m. 
Nht nh các ngi s sm bit.. Ri 
ây, các ngi chc chn s sm bit rng l ra 
không nên quá bn rn vi con cái và tin ca 
mà quên mt Allah nh vy, các ngi s sm 
bit nhng gì  i Sau s tt hn nhng gì 
trên th gian này. 
Ri ây, chc chn các ngi s sm 
bit.. Li lp li nhm  nhn mnh rng ri 
ây các ngi s sm bit hu qu ca vic 
bn rn vi con cái và tin ca mà quên mt 
bn phn vi Allah. 
-Không. Phi chi các ngi bit vi 
mt s hiu bit kiên nh. Thì chc chn 
các ngi s thy la ca Ha ngc. Ri ây 
chc chn các ngi s nhìn thy nó bng 
mt mt cách khng nh. Ri vào Ngày ó, 
chc chn các ngi s b tra hi v nhng 
lc thú.. áng l ra, các ngi không nên quá 
bn rn vi con cái và tin ca nu nh các 
ngi thc s bit v s tht mà các ngi 
phi i mt  Ngày Sau. Ri các ngi s 
thy Ha ngc bng mt tht ca các ngi, 
ri các ngi s b hch hi ht tt c nhng 
lc thú mà các ngi ã hng th. 

Chng (103) Al-‘Asr 
(Thi Gian) 

Th bi thi gian. Qu tht, con 
ngi luôn  trong s thua thit.. Allah th 
bi thi gian rng con ngi, tc con cháu ca 
Adam chc chn s b tht bi và hy dit. 
Tr nhng ai có c tin và làm vic 
thin tt, khuyên bo nhau n vi chân lý 
và khuyên bo nhau kiên nhn.. Ngoi tr 
nhng ngi có c tin ni Allah và Thiên s 
ca Ngài ri làm vic thin tt  và khuyên bo 
nhau gi gìn và duy trì Chân lý cng nh 
khuyên bo nhâu kiên nhn trong vic tuân 
lnh Ngài. 

Chng (104) Al-Humazah 
(K Vu Khng) 

Tht tai hi cho k vu khng và nói xu 
ngi khác.. Nhng k vu khng và nói xu 
ngi khác s b nguyn ra và s b trng pht. 
K ã v vét tin bc và luôn tay m 
nó.. K ch bit lo toan cho vic thu nht tin tài 
và ch bit m tin  xem c bao nhiêu ri. 
Y c tng rng tin tài s làm cho y 
sng mãi.. Y tng rng bn thân y s c 
tin tài m bo c sng mãi  ni trn gian 
và tránh khi s thanh toán  i Sau. 
Chc chn là không nh vy. Chc 
chn y s b qung vào Hutamah.. Chc 
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chn s không nh y ã tng. Chc chn y s 
b ày trong Hutamah, mt ni ca s au n. 
Và Ngi có bit Hutamah là gì 
không?. Này Thiên s, Ngi có bit s tht 
ca Hutamah là th nào không? 
ó là la ca Allah, c t cháy 
lên. Nó s t cháy cao lên tn các qu tim.. 
ó là ngn la ca Allah c t cháy lên rt 
d di  thiêu t thân th n tn trái tim. 
Qu tht, nó s bao vây chúng. Bên 
trong các ct la cháy ta rng.. La s bao 
vây xung quan chúng, và chúng s b xing 
xích không th thoát ra c. 

Chng (105) Al-Fil 
(Voi) 

Chng l Ngi không thy Thng  
ca Ngi ã i x vi oàn quân ci voi 
nh th nào ?. Này Thiên s, há Ngi 
cha tng nghe v vic Thng  ca Ngi 
ã trng pht oàn quân ci voi do Vua ca 
x s Alhabashah tên Abrahah ch huy tin v 
Makkah mun hy hoi ngôi n thiêng liêng 
Ka’bah nh th nào ? 
Chng phi Ngài ã phá hng k hoch 
ca bn chúng ó sao?. TA ã p tan k 
hoch xu xa ca chúng. 
Và Ngài ã cho àn chim bay n 
thành tng on tiêu dit chúng. Ném 
chúng vi nhng viên á Sijjil.. Ngài ã gi 
xung nhng àn chim gp nhng viên á 
c un nóng tip ni nhau th xung. 
Th là, chúng b tiêu dit cht la lit 
nh nhng cng ra khô sau mùa gt hái.. 
Chúng b trúng nhng viên á và b tiêu dit 
tt c, chúng nm la lit ging nh nhng cng 
r khô sau mùa gt hái. 

Chng (106) Al-Quraish 
(B Tc Quraish) 

 bo v b tc Quraish c yên 
bình. TA ã làm bng an cho h trong 
chuyn i vào mùa ông và chuyn i vào 
mùa h..  ci thin cuc sng ca b tc 
Quraish, TA (Allah) ã to iu kin thun li 
cho h di chuyn n Yemen vào mùa ông và 
n Sham (nay c chia thành ba quc gia: 
Jordan, Sirya và Palestine) vào mùa hè. 
Do ó, h phi th phng Thng  
ca Ngôi n thiêng này.. Do ó, h nên t 
n mà th phng Thng  ca Ngôi n 
thiêng này – ó là Ka’bah – ng ã ban cho 
s cao quý và vinh d qua ngôi n ó. 
ng ã cho h n khi h ói và ban 
cho h an lành khi iu s hãi.. ng ã 
cung cp thc n cho h khi h ói và làm cho  

h an toàn khi nhng tai ách. 

Chng (107) Al-Ma’un 
(Nhng Vt Dng Cn Thit) 

Ngi thy chng k ph nhn s Phán 
xét?. Ngi có thy không nhng k ph 
nhn s Phc sinh và thng pht? 
Bi th nên hn ã ht hi tr m côi.. Bi 
không tin s Phc sinh và thng pht  Ngày 
Sau nên hn mi i x không t t vi tr m côi. 
Và hn cng chng h thúc gic vic 
nuôi n ngi túng thiu.. Ngay c vic 
thúc gic ngi khác nuôi n ngi túng thiu 
mà hn cng không làm thì làm sao hn có th 
t mình làm iu ó vi ngi nghèo. 
Tht thm hi cho nhng ngi 
dâng l nguyn Salah, nhng ngi mà h 
thng l là trong vic dâng l nguyn ca 
h.. Nhng ngi không chu áo dâng l 
nguyn Salah, thng l là và bê tha thì s b 
trng pht môt cách nghiêm khc. 
Nhng ai ch mun phô trng cho 
ngi nhìn thy.. Và cng b trng pht 
nghiêm khc i vi nhng ai làm vic thin 
tt ch mun c ngi i nhìn thy mà khen  
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ngi và lu danh. 
Và h thng t chi giúp  nhng 
vt dng cn thit.. Và cng s b trng pht 
i vi nhng ai thng không cho mn 
nhng vt dng cn thit nu ai ó thc s có 
nhu cu, h là nhng ngi keo kit và hp hòi. 

Chng (108) Al-Kawthar 
(Sông Kawthar) 

Qu tht, TA ã ban cho Ngi Al-
Kauthar.. Này hi Nabi Muhammad, qu 
tht TA (Allah) ã ban cho Ngi nhiu ân 
hu tt p  trên th gian và cõi i Sau, và 
mt trong nhng ân hu ó là con sông 
Kawthar ni Thiên àng, ni có chic lu làm 
bng ngc trai và t có mùi thm x hng. 
Do ó, hãy hng v Thng  ca 
Ngi mà dâng l nguyn Salah và git t.. 
Do ó hãy thành tâm vì Allah mà dâng l 
nguyn Salah và hãy vì Ngài mà git t súc vt 
và nhân danh Ngài. 
Qu tht, ngi xúc phm n Ngi 
mi là k b mt ht mi hy vng..Qu tht, 
nhng ai ghét b nhng gì mà Ngi mang 
n cho h t s Ch o và Ánh sáng chân lý,  

mi là nhng k mt h mi iu tt p. 

Chng (109) Al-Kafirun 
(Nhng K Vô c Tin) 

Hãy nói: Này hi nhng k vô c tin!. 
Này hi Thiên s Muhammad, Ngi hãy nói 
vi nhng không tin ni Allah và Thiên s ca 
Ngài: Này hi nhng k ph nhn Allah! 
Ta không th nhng gì mà các ngi th 
phng.. Ta không th các pho tng và các 
thn linh ngy to mà các ngi ang th phng. 
Và các ngi cng không th phng 
nhng gì  mà Ta th phng.. Và các ngi 
cng không th phng Thng  duy nht, 
ó là Allah, ng Ch T ca muôn loài, 
ng áng  mi vn vt th phng. 
Và Ta cha bao gi là ngi th 
phng nhng gì mà các ngi ã tôn th.. 
Và t nào n gi Ta cha tng th phng 
các pho tng cng nh các thn linh ngy to 
mà các ngi ã th phng. 
Và các ngi s không th phng ng 
mà Ta ang th phng.. Trong tng lai 
các ngi cng s không th phng ng mà 
ta th phng nu các ngi vn th phng các 
thn linh ca các ngi và vn ph nhn chân lý 
mà ta mang n cho các ngi. Và câu kinh này 
c mc khi nói v nhng k a thn mà Allah 
bit chúng s không bào gi có c tin. 
Các ngi có tôn giáo ca các ngi và 
Ta có tôn giáo ca Ta.. Các ngi c ngoan 
c trên tôn giáo không úng n ca các 
ngi, con Ta i theo tôn giáo ca Ta, Ta s 
không theo bt c tôn giáo nào ngoài nó c. 

Chng (110) Annasr 
(S Ban Cho Thng Li) 

Khi Allah ban cho thng li n.. Này 
hi Thiên s ca Allah, khi nào TA (Allah) 
ban thng li cho Ngi, giúp Ngi ánh bi 
nhng k vô c tin Quraish, và giúp Ngi 
chinh phc Makkah. 
Và Ngi thy thiên h tng oàn, tng 
oàn gia nhp tôn giáo ca Allah.. Và khi 
nào Ngi thy thiên h vào Islam rt nhiu. 
Thì Ngi hãy tán dng Thng  
ca Ngi và hãy xin Ngài tha th cho Ngi. 
Qu tht, Ngài là ng Hng Tha th.. Thì 
Ngi hãy tán dng Thng  ca Ngi tht 
nhiu  ng thi xin Ngài tha th cho Ngi bi 
vì Ngi sp tr v gp li Ngài. Hãy sám hi 
cùng Ngài bi vì Ngài là ng nhân t và bao 
dung, Ngài s luôn ón nhn s sám hi thành tâm. 

Chng (111) Al-Masad 
(Si Dây c Xe T X) 
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Abu Lahab, hn và ôi tay ca hn s  
b hy dit.. Abu Lahab s b trng pht vi 
ã làm hi Thiên s Muhammad . Mt li 
ha hn t Thng , ng trng pht rt 
nghiêm khc.  
Ca ci, tin tài và nhng gì hn có 
c s chng giúp ích gì cho hn.. S giàu 
sang phú quý ca hn s không th gii thoát 
cho hn khi s trng pht ca Allah mt khi 
Ngài giáng xung cho hn. 
Hn s b thiêu t trong la ngùn 
ngt cháy.Và ngay c v ca hn, k ã vác 
ci gai.. Hn s b ày trong Ha ngc, v 
ca hn cng th s cùng hi cùng thuyn vi 
hn trong Ha ngc bi m ta ã vác ci gai 
làm hi Thiên s . 
C ca m ta s b tht bi si dây 
c xe t x.. M ta s b trói c bi si 
dây c xe t x rt cng và chc ri b lôi i 
và ném vào di áy ca Ha ngc. 

Chng (112) Al-Ikhlas 
(S Thành Tâm) 

Hãy nói: Ngài là Allah, ng duy nht.. 
Này Thiên s Muhammad, Ngi hãy nói: 
Allah là ng duy nht c tôn th, không ai 
(vt gì ) có th chia s cùng Ngài. 
Allah là ng t hu.. Allah là ng 
không cn bt c th gì cng chng l thuc 
bt c iu gì. 
Ngài không sinh  ai và cng không 
do ai sinh.. Ngài không có con cng chng có 
ng sinh thành và cng không bn bè. 
Và không có mt ai (cái gì) có th so sánh 
cùng Ngài.. Thuc tính ca Ngài, tên ca Ngài 
và các hành ng ca Ngài u là siêu vit, 
không có mt ai (cái gì) có th so sánh vi Ngài. 

Chng (113) Al-Falaq 
Hãy nói: B tôi cu xin Thng  ca 
Al-Falaq che ch.. Này Thiên s 
Muhammad, Ngi hãy nói: B tôi cu xin s 
che ch và cu ri t ni Thng  ca Al-
Falaq, Al-Falaq có ngha là bình minh. 
Tránh khi iu xu mà Ngài ã to.. 
Tránh khi tt c mi iu xu mà Ngài  to hóa. 
Và tránh khi mi iu xu ca bóng 
êm khi nó bao ph.. 
Và tránh khi mi iu xu trong êm ti. 
Và tránh khi mi iu xu t nhng k 
phù phép vào nhng chic gút tht.. Tránh 
khi mi iu hãm hi ca các bù phép và ma 
thut c thi vào trong nhng cái gút tht. 
Và khi s hãm hi ca nhng k ganh 
ghét và  k.. Khi nhng s ganh ghét và 

hãm hi ca ngi i khi c Allah ban cho 
nhng ân hu. 

Chng (114) Annas 
(Nhân Loi) 

Hãy nói: B tôi cu xin Thng  ca 
Nhân loi che ch.. Này hi Thiên s 
Muhammad, Ngi hãy nói: B tôi cu xin s 
che ch t Thng  ca nhân loi, ng 
duy nht có quyn nng cn tr mi iu d. 
V Vua ca Nhân loi.. V Vua ca toàn 
nhân loi có quyn chi phi mi vic và không 
l thuc n mt iu gì. 
Thng  ca Nhân loi.. ng áng 
c nhân loi th phng, không có ai (vt 
gì) khác ngoài Ngài có quyn ó. 
Khi mi iu xu ca k thì thào quy 
nhiu.. Tránh khi s hãm hi và quy nhiu 
ca Shaytan, nhng iu mà nó thì thào xúi by. 
K thng thì thào vào lòng ca nhân 
loi.. Tránh khi nhng li thì thào xúi by 
làm iu xu và nghch o. 
T loài Jinn và loài ngi.. T nhng 
Shaytan thuc loài Jinn và loài ngi. 
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1  Nim tin Imam ca ngi Muslim bt ngun t âu ? Da vào Kinh Sách ca 

Allah tc Thiên Kinh Qur’an và da vào Sunnah Saheeh (ưng li chính xác) ca 

Nabi  mt Ngưi không m li theo s thích hay lý trí: Mà qu tht nó là iu 
mc khi ã c khi th xung. Al-Najm: 4 (chơng 53), nhưng c hai (Qur’an và Sunnah) 

phi da vào s hiu bit và s phân tích ca Sahabah (gii bng hu ca Rasul ) 

và gii U’lama tin bi c hnh ngoan o - cu xin Allah hài lòng v tt c h -. 

2  Khi có s bt ng ý kin gi ngi Muslim vi nhau thì da vào âu phân x 
úng sai ? Bt buc ngưi Muslim quay tr v vi giáo lý úng tht ca Islam, ó là 

da vào Thiên Kinh Qur’an và Sunnah ca Nabi , bi Allah ã phán: Mt khi các 
ngi có s bt ng ý kin v bt c vic gì thì hãy cùng nhau quay tr li vi 
Allah (qua Qur'an) và Rasul (Muhammad qua Sunnah ca Ngi). Al-Nisa: 59 (chơng 4). 

Và Nabi  ã nói: “Ta ã  li cho các ngi hai báu vt, s không bao gi 
làm cho các ngi b lm lc min các ngi hãy còn bám ly hai báu vt ó: 

Kinh Sách ca Allah (tc Thiên Kinh Qur’an) và Sunnah ca Ta.” Hadith c ghi 

li trong quyn Al-Muwatto ca Imam Malik. 

3  Nhóm ngi nào mi là nhóm ngi chin thng trong ngày phán x cui 
cùng ? Nabi  nói: “Tín  ca cng ng Ta s t phân chia ra thành by 
mơi ba nhóm, tt c bn h u b sa vào ha ngc, ch ngoi tr mt nhóm 

ngi duy nht (c vào thiên àng).” Nhóm Sahabah ngc nhiên hi: Vy, 

nhóm ngưi ó là ai, thưa Rasul ca Allah? Ngưi áp: “Nhóm ngi ó ch làm 
theo nhng gì Ta và các bng hu ca Ta ã làm.” Hadith do Ahmad ghi li. 
úng vy, chân lý ch nm trong giáo hun ca Rasul  và s hiu bit và hành ng 

ca các bng hu ca Ngưi mà thôi.  ưc chin thng,  ưc chp nhn vào 

thiên àng thì bn phi làm theo s ch o và tuyt i không to ra bt c iu gì mi 

m hay ưc gi là cái tân trong s tôn th mà thông thưng gi là Bid-a’h. 

4  iu kin  vic làm c hnh c chp nhn là nh th nào? iu kin 

như sau: 1) Nim tin vào Allah duy nht: tc phi là ngưi Muslim, bi Allah 

không chp nhn vic làm ca ngưi Kafir (ngưi ngoi o). 2) Thành tâm: tc 

tuyt i hành o và làm vic c hnh ch vì làm hài lòng Thưng  Allah.     

3) Noi theo Sunnah ca Nabi : tc vic hành o phi nm trong khuôn kh li 

giáo hun ca Nabi .  

Mt khi vic hành o hoc vic làm thin b mt mt trong ba iu kin này thì 
vic làm ó b khưc t, bi Allah ã phán: Và khi TA (Allah) nhìn li nhng gì 
mà chúng (nhng ngi Kafir) ã làm thì TA bin tt c hành ng ó tr thành 
tro bi bay t tung. Al-Furqaan: 23 (chơng 25). 

5  Trong tôn giáo gm bao nhiêu cp bc? Trong tôn giáo gm có ba cp: Islam, 

Iman và Ehsaan. 

6  Islam là gì và nó gm có bao nhiêu Rukun (Rukun, tr ct) ? Islam là s 

thun phc Allah duy nht trong vic tôn th, thi hành tt c mi mnh lnh ca 

Ngài, vì Ngài và hoàn toàn không liên quan n tính a thn hoc s t hp 

(Shirk). Rukun Islam gm có nm như Nabi  nói: “Islam c xây dng trên 
nm Rukun: li tuyên th La i la ha il lol loh và Muhammad là Rasul ca Allah, 
dâng l Salah, xut Zakat bt buc, hành hơng (Haj) ti ngôi n Ka'bah và 
nhn chay tháng Ramadan.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 CÁC CÂU HI QUAN TRNG 
DÀNH CHO NGI MUSLIM 



85



 

7  Iman là gì, và nó gm có bao nhiêu Rukun (nn tng, tr ct) ? Imam là 

nim tin vào Allah nm trong tim, nói ra bng li, hành ng bng tay chân, ưc 
tng khi qui phc Ngài và b gim khi xâm phm gii lut cm, như Allah ã phán: 

 làm cho nim tin ca h ngày càng c gia tng. Al-Fath: 4 (chơng 48). 
Nabi  nói: “Iman gm by mơi ba n by mơi chín nhánh, nhánh tt nht 
là câu nói: La i la ha il lol loh, nhánh thp nht là nht gai (hot bt c gì có 
hi) nm  trên ng (b vào thùng rác) và c tính h thn e dè thuc v 
Iman.” Hadith do Muslim ghi li.  

Nhm  chng tht cho c tính Iman cn phi tht nng n hành o, làm 

vic thin trong nhng cơ hi vàng (như: tháng Ramadan, mưi ngày u ca tháng 
Zul Hijjah (tc tháng 12 theo lch Islam) . . .) và luôn quay li làm vic tt sau khi 

ã phm ti li, bi Allah ã phán:  Qu tht, nhng vic thin s xóa sch 
nhng ti li ã phm trc ó.  Hud: 114 (chơng 11). V Rukun Iman gm có sáu 

như Nabi  ã nói: “Là anh tin tng nơi Allah, vào các Thiên Thn ca Ngài, 
vào các Kinh Sách ca Ngài, vào các Rasul ca Ngài, vào ngày tn th và vào 
nh mnh tt xu (là do Allah duy nht nh ot).” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

8  Câu: “   
” (La i la ha il lol loh) mang ý ngha gì ? Là s ph nhn ht 

tt c mi s tôn th khác ngoài Allah ng thi ch khng nh rng Allah mi là 
Thưng  duy nht xng áng ưc th phng. 

9  Có phi Allah luôn  gn vi chúng ta ? úng vy, Ngài luôn  gn vi chúng 
ta bng kin thc, bng s nghe, bng s thy, bng s bo v, bng s qun lý, 

bng kh nng và bng ý mun ca Ngài, còn th xác ca Ngài thì không bao gi 
hòa hp ln ln vi to vt và cng không mt to vt nào bao quanh Ngài. 

10  Con ngi có th tn mt nhìn thy Allah – ng Hùng Mnh & Ti Cao – 
không ? Tt c ngưi Muslim ng nht rng con ngưi không th tn mt nhìn 

thy Allah  cuc sng trn gian này nhưng s ưc chiêm ngưng Ngài vào ngày 
phc sinh và trong thiên àng, bi Allah – ng Hùng Mnh & Ti Cao – ã phán:  

Vào ngày phán x có mt s gơng mt s sáng r * H s c ngm nhìn 
Thng  h. Al-Qiyaamah: 22 – 23 (chơng 75). 

11  Nhn thc v tt c i Danh & Tính Cách tuyt i ca Allah có li ích gì? 
Nhim v u tiên mà Allah bt buc ám by tôi ca Ngài là phi nhn thc v Ngài, 

mt khi hiu bit ưc Ngài thì h s tôn th Ngài úng vi ý ngha tht s ca nó, 
như ng Vinh Quang & Ti Cao phán rng: Phi bit rng: qu tht, không có 
Thng  nào khác mà ch có Allah duy nht, (bi th, Ngơi Muhammad) hãy 
cu xin Allah tha th ti li. Muhammad: 19 (chơng 47). Allah thông báo rng Ngài rt 

mc khoan dung  con ngưi hy vng s tha th, Ngài thông báo rng Ngài rt 
mnh bo trong vic trng tr  con ngưi bit mà s hãi khi phm lut, Ngài 

thông báo rng ch Ngài duy nht ban phát bng lc  con ngưi bit mà t ơn. 
Ý ngha ca vic tôn th Allah bng các i Danh và Tính Cách tuyt i ca Ngài: 

Tc con ngưi phi công nhn tt c mi i Danh và Tính Cách tuyt i ca 
Allah, ri miêu t, ri cu xin Ngài bng nhng i Danh và Tính Cách tuyt i ó. 

12  Các i Danh tt p ca Allah nh th nào? Allah phán bo: Allah có các 
Danh xng tt p nht, do ó hãy cu xin Ngài bng các i Danh ó. Al-

A'raaf: 180 (chơng 7). Có mt Hadith ưc xác thc, Nabi  nói: “Qu tht, Allah có 
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như sau: 1) Nim tin vào Allah duy nht: tc phi là ngưi Muslim, bi Allah 

không chp nhn vic làm ca ngưi Kafir (ngưi ngoi o). 2) Thành tâm: tc 

tuyt i hành o và làm vic c hnh ch vì làm hài lòng Thưng  Allah.     

3) Noi theo Sunnah ca Nabi : tc vic hành o phi nm trong khuôn kh li 

giáo hun ca Nabi .  

Mt khi vic hành o hoc vic làm thin b mt mt trong ba iu kin này thì 
vic làm ó b khưc t, bi Allah ã phán: Và khi TA (Allah) nhìn li nhng gì 
mà chúng (nhng ngi Kafir) ã làm thì TA bin tt c hành ng ó tr thành 
tro bi bay t tung. Al-Furqaan: 23 (chơng 25). 

5  Trong tôn giáo gm bao nhiêu cp bc? Trong tôn giáo gm có ba cp: Islam, 

Iman và Ehsaan. 

6  Islam là gì và nó gm có bao nhiêu Rukun (Rukun, tr ct) ? Islam là s 

thun phc Allah duy nht trong vic tôn th, thi hành tt c mi mnh lnh ca 

Ngài, vì Ngài và hoàn toàn không liên quan n tính a thn hoc s t hp 

(Shirk). Rukun Islam gm có nm như Nabi  nói: “Islam c xây dng trên 
nm Rukun: li tuyên th La i la ha il lol loh và Muhammad là Rasul ca Allah, 
dâng l Salah, xut Zakat bt buc, hành hơng (Haj) ti ngôi n Ka'bah và 
nhn chay tháng Ramadan.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 CÁC CÂU HI QUAN TRNG 
DÀNH CHO NGI MUSLIM 
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c chín mơi chín i Danh xng, ai Ahsa tt c s c vào thiên àng.” 

Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li.  

Ch “Ahsaa” mang nhng ý ngha sau:  
1) m ưc tt c các i Danh ó. 2) Thu hiu và tin tưng tt c các i Danh 

ó, thí d: Khi nghe nhc “Al-Hakeem” thì xác nh ây là i Danh ca Allah và 

trong nó hàm cha s sáng sut tuyt i ca Ngài, khi ưc nhc n “Al-

Quddoos” thì xác nh rng ây là i Danh ca Allah, Ngài là ng Thiêng Liêng. 

3) Cu xin Allah bng tt c các i Danh này, và li cu xin gm hai loi: a- Cu 

xin mang ý ngha ca ngi và tôn th. b- Cu xin mang ý ngha khn cu và khn vái. 

Qua nghiên cu k lng trong Qur’an và Sunnah Saheeh rút ra c các i 
Danh ca Allah nh sau: 

ST i Danh Ý Ngha 
1  

Allah
Thưng  ca vn vt, ng ưc tôn sùng, ưc kính cn, ưc s 
hãi, ưc qu ly, ưc vn vt hành o vì Ngài. 

2      
Ar-Rahmaan 

i Danh th hin s  lưng vô cùng trưc tt c vn vt, vi i 
Danh này ch dành riêng cho Allah, không ưc gán ghép cho bt c 
to vt nào khác. 

3      
Ar-Rahim 

ng Nhân T, ng Khoan Dung trưc tt c ngưi Muslim chân 
chính  trn gian và ngày sau,  trn gian Ngài ã hưng h gia nhp 
Islam và  ngày sau Ngài trng thưng cho h thiên àng ca Ngài. 

4          
Al-A’fu 

ng xóa b, tha th mi ti li và không trng pht k áng b trng 
pht.  

5              
Al-Ghafoor 

ng bao dung ti li ca b tôi sai phm, Ngài không truy cu cng 
không trng tr y. 

6          
Al-Ghaffaar 

i Danh th hin s qung i vô cùng ca Allah trưc b tôi phm 
ti và ngưi cu xin tha th. 

7      
Ar-Ra-uf 

ng Thương Xót tt c vn vt  trn gian và  ngày sau ch thương 
xót mt s nht nh, ó là nhóm hin nhân ngoan o. 

8  
Al-Halim 

ng Kiên Nhn, Ngài s không vi vàng trng phtj ám by tôi khi 
phm ti trong khi Ngài tha kh nng làm th, nhưng Ngài s chp 
nhn tha th cho nhng ai cu xin s tha th nơi Ngài. 

9      
At-Tawwaab 

ng khin bt c b tôi nào Ngài mun quay li sám hi và luôn chp 
nhn s sám hi ca y. 

10      
As-Satir 

ng Giu Che, Ngài không phô bày cho thiên h bit, bi th Ngài rt 
yêu thưng b tôi luôn khiêm tn, không phô bày bn thân trưc bàn 
dân thiên h và cng không soi mi im xu ca ngưi. 

11      
Al-Ghany 

ng Giàu Có, Ngài bt cn n bt c to vt nào khác trên ci i, 
bi Ngài là ng hoàn m tuyt i, ngưc li tt c vn vt u l 
thuc vào Ngài, h luôn nghèo khó trưc Ngài rt cn n s ban b, 
s che ch ca Ngài. 

12  
 
 
 
  

Al-Karim 

ng Rng Lưng, Ngài ã ban phát cho vn vt vô s thiên lc, cho 
bt c ai, như th nào, s lưng ra sao là tùy thuc vào Ngài, ban cho 
ngưi cu xin và ngưi không cu xin, Ngài ã b qua vô s li lm 
ca nhân loi và ã giu che vô s khuyt im ca h. 

13  

 

 

 

 

Al-Akram 

ng có s rng lưng n mc vô cùng, không th miêu t ng, ban 
thưng cho ngưi Muslim tin tưng bng ân sng và trng pht k 
nghch o bng l công bng. 
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14          
Al-Wahhaab 

ng ã ban tng hàng hà sa s mà không cn ánh i li gì cng 
không cn n li van xin. 

15  
Al-Jawaad 

ng ban phát rt nhiu nhưng ch dành riêng cho by tôi ngoan o, 
tin tưng. 

16  
Al-Wadood 

ng yêu thương ngưi hin nhân c hnh, luôn tha th, nhân t và 
chp nhn mi li cu xin và vic làm c hnh ca h. 

17          
Al-Mu’ti 

ng dùng kho tàng ca Ngài ban phát như th nào tùy ý, c bit là 
dành cho hin nhân c hnh. 

18      
Al-Waase’ 

ng Bao La, s bao la ca Ngài không th khái quát ưc, bao la v 
vương quyn, v quyn lc, v ân phúc, v tha th, v thiên lc. 

19          
Al-Muhsin 

ng Tt p v ngoi hình, v tính cách, v suy ngh và c hành 
ng, ng luôn i x tt p vi vn vt ca Ngài. 

20      
Ar-Raaziq 

ng Ban Bng Lc cho tt c to vt ca Ngài, Ngài qui nh s 
lưng bng lc cho tng to vt mt trưc khi th gii ưc dng lên. 

21      
Ar-Razzaaq 

i Danh th hin s ban bng lc vô gii hn, Ngài ban phát cho h 
trưc khi cu xin và ban phát cho c nhng ngưi làm phm ti vi Ngài. 

22   

  

  

  

 

Al-Lateef 

ng Tinh T, Ngài tn tưng chi tit tt c mi vt, mi vic, không 
gì có th che giu ưc Ngài, Ngài ã âm thm cung cp cho by tôi 
ca Ngài vi nhng iu h không ng. 

23 



 

Al-Khabeer 
ng Am Tưng khái quát vn vt t trong ra ngoài và ngưc li t 
ngoài vào trong. 

24      
Al-Fattaah 

ng M Toan bit bao là kho báu v vương quyn, v s thương xót, 
v bng lc bng s sáng sut và kin thc ca Ngài. 

25      
Al-A’leem 

ng Thu Hiu tt c vn vt ưc th hin bên ngoài hoc giu kín 
bên trong hoc trong quá kh,  hin ti và trong tương li, không gì 
giu che ưc Ngài. 

26      
Al-Bar 

ng Cư X tt p vi tt c vn vt mà không mt ai có th m ưc 
hoc tính ưc, Ngài rt mc uy tín trong li ha, Ngài luôn i lưng 
trưc sai lm ca by tôi, Ngài luôn bo v che ch by tôi ca Ngài. 

27      
Al-Hakeem 

ng Sáng Sut sp xp mi vt vào úng v trí ca nó và trong s sp 
t ó không chút sai sót hay sơ h. 

28      
Al-Hakam 

ng Phân X công bng liêm chính, Ngài không h bt công vi bt 
c ai, do ó Ngài ã mc khi xung kinh sách  nhân loi da vào 
nó mà phân x công bng. 

29      
Ash-Shaakir 

ng T Hào v s ban phát ca Ngài, ng ban thưng cho ngưi 
ngoan o dù vic làm chng là bao, ai t ơn s ưc Ngài ban thêm  
trn gian và trng thưng cho y  ngày sau. 

30          
Ash-Shakoor 

ng khen thưng vic làm ngoan o ca by tôi, Ngài s nhân bi 
phn ân phúc cho h và ban cho h lòng kiên nh hành o và sn 
lòng chp nhn tt c. 

31      
Al-Jameel 

ng p  toàn din t hình dng, tính cách, s suy ngh, hành 
ng, nói chung tt c tính p  u tp trung  Ngài. 

32  
 
 
 
 

Al-Majeed 
ng có s hùng mnh, rng lưng, t cao t i trên tt c tng tri 
và t. 

33          
Al-Waly 

 ng ng ra thi hành tt c mi vic, qun lý vương quyn và giúp 
chin thng, giúp hùng mnh ngưi hin nhân c hnh.  

34      
Al-Hameed 

ng ưc ca ngi bi các i danh xưng, các tính cách và hành ng ca 
Ngài, ng ưc ca ngi công khai, thm lng, lúc sung túc vui v, lúc hon 
nn khó khn, Ngài xng áng vi li ca ngi ó bi Ngài th hin s hoàn m. 
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55          
Al-Musawwir 

ng Nng To hình dng con ngưi như th nào tùy ý Ngài, nó th 
hin s vô biên và c tôn ca Ngài. 

56      
Ar-Rab 

ng Nuôi Dưng vn vt bng thiên lc ca Ngài, nh ó mà vn vt 
phát trin lên t t. ng thi Ngài nuôi nng nhng ngưi hin nhân 
ngoan o là ban cho lòng h luôn bình thn và minh mn. 

57      
Al-A’zhheem 

ng V i tuyt i t hình dng, i danh và tính cách, vì vy bt 
buc phi luôn kính trng Ngài và tt c mnh lnh ca Ngài. 

58 

59 

  

     

     

     

    

Al-Qaahirul 
Qahhaar 

ng  trên tt c, con ngưi và vn vt là nô l ca Ngài. 

60              
Al-Muhaimin 

ng Thi Hành vn  gì ó thì Ngài luôn bo v nó, làm nhân chng 
cho nó và qun lý nó. 

61  
 
 
 
 

Al-A’zeez 

ng Huy Hoàng tuyt i, s Huy Hoàng ó chin thng tt c cng 
vi s huy hoàng này Ngài bt cn n th lc nào khác, th nên tt c 
nht ng nht tnh ca vn vt u do Ngài quyt nh. 

62  
Al-Jabbaar 

ng có quyn lc tuyt i trưc vn vt, tt c vn vt phi khiêm 
nhưng Ngài, Ngài ban ngưi nghèo ưc giàu có, Ngài giúp ngưi 
hon nn thoát khó khn, Ngài ban cho ngưi bnh ưc lành mnh. 

63              
Al-Mutakabbir 

ng Xưng Tôn nên Ngài mun ban thưng hoc x pht ai tùy ý. 

64 



 

Al-Kabeer 
ng V i Nht, tt c vn vt u nh nhoi trưc Ngài. 

65      
Al-Hayi 

ng H Thn, s h thn ó úng mc và phù hp vi quyn hn ca 
Ngài. 

66      
Al-Hay 

ng Hng Sng, s sng ca Ngài là hoàn ho, s sng ó không có 
bt u cng như không có kt thúc. Tt c s sng trên a cu chng 
qua là phn nh trong s sng ca Ngài - ng Hin Vinh -.  

67      
Al-Qaiyawm 

ng T Hu, Ngài không cn n bt c vt th nào trong tri t 
này, ngưc li tt c vn vt trong tri t phi da vào Ngài mi có 
th sng ưc. 

68  
Al-Waarith 

ng Tn Ti sau khi vn vt b hy dit, tt c mi vt do con ngưi 
s dng chng qua là s y thác t Ngài, ri vào ngày nào ó tt c 
mi th s quay tr v vi Ch Nhân tht s ca chúng. 

69      
Ad-Daiyaan 

ng Thanh Toán, Ngài s ban thưng nhng ai qui phc và s trng 
pht thích áng hoc ân xá cho nhng ai pht ti ci lnh Ngài. 

70      
Al-Malik 

ng Thng Tr, con ngưi và vn vt u nm trong s qun lý ca 
Ngài. 

71          
Al-Maalik 

ng S Hu, Ngài s hu tt c vn vt hin tn ti trưc khi ưc 
tn ti, ngay khi ang tn ti và sau khi tt c b hy dit, u là vt s 
hu ca Ngài. 

72      
Al-Maleek 

i Danh th hin vương quyn tuyt i và bt tn, ý ngha nó bao la 
hơn i Danh Al-Malik. 

73      
As-Sabooh 

ng Vinh Quang n mc hoàn m tuyt i, bi tt Tính Cách ca 
Ngài là s p  và hoàn m tuyt i. 

74              
Al-Qudoos 

ng Trong Sch không tí bi dơ dù trên phương din nào, bi Ngài là 
ng c tôn có ưc phm cht tuyt i này. Cho nên không ưc 
mang Ngài ra thí d. 

75 


 


 


 


  
As-Salaam 

ng Bình An, tt c s bình an  trên trn i này và  ngày sau là 
xut phát t s bình an ca Ngài. 



   

35 


 


 


 


  
Al-Mawla 

Thưng , ng Chúa T, ng Ch Nhân, ng Tr Giúp nhóm 
hin nhân c hnh ngoan o. 

36      
An-Naseer 

ng H Tr bt c ai Ngài mun, ai ã ưc Ngài h tr s ánh âu 
thng ó và ai b h nhc s không tìm ưc chin thng. 

37          
Al-Same’ 

ng Nghe Thu tt c âm thanh ca vn vt t âm thanh chát chúa 
n âm thanh thì thm, ng áp li li cu xin ca ai van xin Ngài. 

38      
Al-Baseer 

ng Hng Thy tt c vn vt dù hình dng ca chúng ra sao, dù có 
nh hơn siêu vi trùng hoc nh hơn na Ngài u thy ưc nht ng, 
nht c ca chúng. 

39  
 
 
 
 

Ash-Shaheed 
ng Giám Sát tt c vn vt, ng t kim soát s c tôn ca Ngài 
và duy trì nn công lý, ng giám sát s tht thà ca nhóm ngưi 
Muslim chân chính trong vic tin tưng vào Rasul và Thiên Thn. 

40           
Ar-Raqeeb 

ng Tn Tưng tng chi tit mt ca by tôi t li nói n hành ng 
h, không mt hành ng nào ca vn vt li qua mt ưc Ngài. 

41      
Ar-Rafeeq 

ng luôn v tha nhân nhưng trong các vic làm ca Ngài, Ngài 
không bao gi ép buc mt b tôi nào làm vic quá sc chu ng ca 
bn thân y, vì vy Allah rt yêu thương s cm thông. 

42  
 
 
 
 

Al-Qareeb 
ng rt gn vi vn vt bng kin thc và hành ng ca Ngài, Ngài giúp 
h chin thng và hùng mnh trong khi Ngài ng tr trên ngai vương nm 
trên by tng tri và th xác ca Ngài không bao gi trà trn vi vn vt. 

43   
  
  
  
 

Al-Mujeeb 
ng Phúc áp li tt c thnh cu van vái ca nhân loi bng s sáng 
sut và kin thc bao quát ca Ngài. 

44          
Al-Muqeet

ng to hóa bng lc và cung cp cho vn vt, Ngài bo v s bng 
lc ó cho chúng tránh khi mt mác. 

45          
Al-Haseeb 

ng Sp Xp tt c mi vic  trn gian và ngày sau cho by tôi ca 
Ngài và ri tt c s b mang ra tính s trưc Ngài, riêng by tôi 
Muslim chân chính s ưc ân sng hơn. 

46              
Al-Mumin 

ng Tín Nhim tt c Rasul ưc c phái và tt c nhng ai i tin 
tưng i theo h, Ngài luôn cng c bng chng chng minh s tht 
v h, Ngài ban cho h ưc bng an  trn gian và Ngài sau, Ngài 
không bao gi bt công vi h. 

47      
Al-Manaan 

ng Cung Cp vô s bng lc và i x tt vi nhân loi. 

48          
At-Taiyib 

ng Hoàn M không tí thiu sót, Ngài ch chp nhn s b thí bng 
nhng ng tin Halal và phi tht thành tâm vì Ngài. 

49          
Al-Shaafy 

ng Cha Bnh tt c bnh tt cho nhân loi t ni tâm n th xác, tt 
c thuc than chng qua là lý do  ưc Allah ban cho khi bnh, ch 
tht s không do bác s tài hay thuc tt cng không phi do thuc t tin. 

50          
Al-Haafizh 

ng Che Ch sinh mng by tôi ngoan o ca Ngài và Bo Tn tt 
c vic hành o ca h tránh mi tht lc. 

51      
Al-Wakeel 

ng cho vn vt quyn tha k, s dng, qun lý th gii, và Ngài là 
ng Bo H cho nhóm Muslim chân chính vi Ngài h nương ta, 
cu xin, ca tng. 

52 











 
Al-Khallaaq 

i Danh th hin rng chính Allah ã to hóa ra hàng hà sa s vn vt 
không m xu, không lit kê ht. 

53  
Al-Khaaliq 

ng To Hóa ra vn vt bt u t không là gì c. 

54  
Al-Baary 

ng làm cho vn vt tr thành hin thc sau khi ã lên k hoch tin 
nh cho tt c. 
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55          
Al-Musawwir 

ng Nng To hình dng con ngưi như th nào tùy ý Ngài, nó th 
hin s vô biên và c tôn ca Ngài. 

56      
Ar-Rab 

ng Nuôi Dưng vn vt bng thiên lc ca Ngài, nh ó mà vn vt 
phát trin lên t t. ng thi Ngài nuôi nng nhng ngưi hin nhân 
ngoan o là ban cho lòng h luôn bình thn và minh mn. 

57      
Al-A’zhheem 

ng V i tuyt i t hình dng, i danh và tính cách, vì vy bt 
buc phi luôn kính trng Ngài và tt c mnh lnh ca Ngài. 

58 

59 

  

     

     

     

    

Al-Qaahirul 
Qahhaar 

ng  trên tt c, con ngưi và vn vt là nô l ca Ngài. 

60              
Al-Muhaimin 

ng Thi Hành vn  gì ó thì Ngài luôn bo v nó, làm nhân chng 
cho nó và qun lý nó. 

61  
 
 
 
 

Al-A’zeez 

ng Huy Hoàng tuyt i, s Huy Hoàng ó chin thng tt c cng 
vi s huy hoàng này Ngài bt cn n th lc nào khác, th nên tt c 
nht ng nht tnh ca vn vt u do Ngài quyt nh. 

62  
Al-Jabbaar 

ng có quyn lc tuyt i trưc vn vt, tt c vn vt phi khiêm 
nhưng Ngài, Ngài ban ngưi nghèo ưc giàu có, Ngài giúp ngưi 
hon nn thoát khó khn, Ngài ban cho ngưi bnh ưc lành mnh. 

63              
Al-Mutakabbir 

ng Xưng Tôn nên Ngài mun ban thưng hoc x pht ai tùy ý. 

64 



 

Al-Kabeer 
ng V i Nht, tt c vn vt u nh nhoi trưc Ngài. 

65      
Al-Hayi 

ng H Thn, s h thn ó úng mc và phù hp vi quyn hn ca 
Ngài. 

66      
Al-Hay 

ng Hng Sng, s sng ca Ngài là hoàn ho, s sng ó không có 
bt u cng như không có kt thúc. Tt c s sng trên a cu chng 
qua là phn nh trong s sng ca Ngài - ng Hin Vinh -.  

67      
Al-Qaiyawm 

ng T Hu, Ngài không cn n bt c vt th nào trong tri t 
này, ngưc li tt c vn vt trong tri t phi da vào Ngài mi có 
th sng ưc. 

68  
Al-Waarith 

ng Tn Ti sau khi vn vt b hy dit, tt c mi vt do con ngưi 
s dng chng qua là s y thác t Ngài, ri vào ngày nào ó tt c 
mi th s quay tr v vi Ch Nhân tht s ca chúng. 

69      
Ad-Daiyaan 

ng Thanh Toán, Ngài s ban thưng nhng ai qui phc và s trng 
pht thích áng hoc ân xá cho nhng ai pht ti ci lnh Ngài. 

70      
Al-Malik 

ng Thng Tr, con ngưi và vn vt u nm trong s qun lý ca 
Ngài. 

71          
Al-Maalik 

ng S Hu, Ngài s hu tt c vn vt hin tn ti trưc khi ưc 
tn ti, ngay khi ang tn ti và sau khi tt c b hy dit, u là vt s 
hu ca Ngài. 

72      
Al-Maleek 

i Danh th hin vương quyn tuyt i và bt tn, ý ngha nó bao la 
hơn i Danh Al-Malik. 

73      
As-Sabooh 

ng Vinh Quang n mc hoàn m tuyt i, bi tt Tính Cách ca 
Ngài là s p  và hoàn m tuyt i. 

74              
Al-Qudoos 

ng Trong Sch không tí bi dơ dù trên phương din nào, bi Ngài là 
ng c tôn có ưc phm cht tuyt i này. Cho nên không ưc 
mang Ngài ra thí d. 

75 


 


 


 


  
As-Salaam 

ng Bình An, tt c s bình an  trên trn i này và  ngày sau là 
xut phát t s bình an ca Ngài. 
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76  
Al-Haq 

ng Chân Lý tht s, ng không tí khuyt im không trong i 
Danh, không trong tính cách, không trong s tôn th và là Thưng  
duy nht xng áng ưc th phng. 

77 



 

Al-Mubeen 
ng Minh Bch, Ngài ã phân trn t m tn tưng cho by tôi ca Ngài 
hiu rõ v s c tôn, v lòng  lưng, v s thương xót ca Ngài, Ngài 
vch rõ cho h con ưng chân lý  h bưc i ưc thun li và cnh 
cáo nhng con ưng xu, nguy him  h bit mà tránh xa. 

78 



 

Al-Qawy 
ng Hùng Mnh, Ngài có nng lc và ý mun tht th mà không mt 
th lc nào thay i ưc.  

79      
Al-Mateen 

ng Vô Biên trong sc mnh và kh nng, vì vy mà bt vic gì cng 
không làm cho Ngài mt mi, nng nhc hoc khó khn. 

80          
Al-Qaadir 

ng Nng Lc, nng lc ca Ngài vưt bc tt c, không mt vt th hoc 
th lc nào t tri xung t có th làm Ngài trùng bưc hay nao lòng. 

81          
Al-Qadeer 

i Danh này ý ngha tương t như i Danh Al-Qaadir nhưng th 
hin nng lc mnh m hơn na. 
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Al-Muqtadir 

i Danh th hin nng lc vô gii hn ca Allah trưc vn vt, tt c 
u nm trong s xp t ca Ngài. 

83 
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Al-Aliyul A’la 
ng Cao C, cao c trong vương quyn, trong quyn lc, v hình 
dng và s ng tr, tt c mi vt u  dưi Ngài. 
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Al-Muta-aa’l 

ng h thp tt c vt nào th hin s t cao, bi Ngài là ng Cao 
C tuyt i. 

86              
Al-Muqaddim 

ng Sp Xp vn vt vào v trí trưc sau ca chúng bng s sáng sut 
và ân phúc ca ngài. 

87          
Al-Mu-akhkhir 

ng Trì Hoãn, tùy ý Ngài mun trì hoãn bt c vic, vt trưc hay 
sau bng tài trí ca Ngài. Ngài mun trì hoãn vic trng pht ngưi 
phm ti vi mong mun y quay u sám hi. 

88           
Al-Muse’-i’r 

ng Qui nh giá tr con ngưi hay vt th nào ó cao hay thp tùy 
theo ý mun ca Ngài. 

89  
 
 
 
 

Al-Qaabidh 
ng Rút Hn nhân loi, ng nm trong tay thiên lc ca vn vt, mun 
ban phát ra sao tùy ý nhm th hin kh nng và s th thách con ngưi. 

90          
Al-Baasit 

ng Ban Thêm bng lc cho bt c ai Ngài mun bng s rng lưng 
và thương xót ca Ngài và Ngài luôn rng m ôi tay tip ón s sám 
hi ca ai ã sai phm bit n nng hi ci. 
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Al-Awwal 
ng u Tiên không có s khi u và tt c vn vt u do Ngài 
duy nht to hóa ra chúng. 

92      
Al-Aakhir 

ng Cui Cùng, tt c vn vt ri b hy dit ch còn Ngài duy nht 
tn ti vnh cu không có kt thúc. 

92          
Azh-Zhaahir 

ng Cao Nht, không gì cao hơn Ngài c và Ngài bao trùm tt c vn 
vt. 

94      
Al-Baatin 

ng  trong tâm im ca vn vt bng kin thc bao trùm ca Ngài, 
không mt vt th nào dù nh tí ti hoc ln bao la li thoát ưc tm 
kim soát ca Ngài. 

95      
Al-Wit-r 

ng c Tôn không có i tác và là ng Riêng L không có tương 
ng. 

96      
As-Saiyid 

Ch Nhân ca muôn loài và tt c muôn loài là nô l qui phc dưi 
Ngài. 

97 

  

         
As-Samad 

ng tr giúp vn vt gii quyt khó khn, nn kip, bi tt c h luôn 
yu hèn trưc Ngài, phi nương ta vào Ngài mà sinh tn, Ngài luôn 
ban phát, cung cp vn vt mà không cn vin tr. 
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Al-Waahidul 
Ahad 

ng Duy Nht trong các mt n mc tuyt i, không có tương t, 
không có in hình v Ngài. 
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Al-I-laah 
Thưng  Duy Nht xng áng ưc tôn th, ưc th phng, ngoài 
Ngài ch là mng o. 

13 S khác nhau gia i Danh và Tính Cách ca Allah là gì ? Các i Danh và 

Tính Cách ca Allah ưc phép s dng chung trong vic nh cy và th nguyn. 

Nhưng li khác nhau vài c im sau: Th nht: ưc phép t tên và cu xin 

bng các i Danh mà không cn n Tính Cách. Thí d cách t tên là ch cn thêm 

ch Abdu (






), Abdul Kareem, Abdullah. Thí d cách cu xin thì gi Ya Allah (hi 

Allah), Ya Kareem (Hi ng Rng Lưng). Th hai: Các i Danh ưc rút ra t 

Tính Cách như i Danh Ar-Rahmaan ưc rút ra t Tính Cách Ar-Rahmah (lòng 

thương xót) và tuyt i nhưng không mang ý ngha ngưc li. Th ba: T hành 

ng ca Allah không ưc phép rút ra i Danh, thí d trong nhng hành ng ca 

Allah là th hin s gin d nhưng không ưc phép gi Allah là ng Gin D. 

Ngưc li, Tính Cách thì ưc rút ra t hành ng thí d hành ng gin d ca 

Allah thì rút ra ưc rng s gin d nm trong nhng Tính Cách ca Ngài. 

14 Tin tng vào Thiên Thn là tin tng nh th nào ? Là mt lòng tin tưng 

rng s tn ti ca Thiên Thn là có tht, chính Allah ã to hóa ra h  hành o 

th phng Ngài và thi hành thiên lnh ca Ngài khi giao phó cho h, Allah phán 

trong Qur’an như sau: H (Thiên Thn) u là nhng b tôi vinh d (ca 
Allah) * H không dám nói trc Ngài (dù mt li) và nht nht làm theo 
mnh lnh ca Ngài sai khin. Al-Ambiya: 26 – 27 (Chơng 21). 

Tin tng vào Thiên Thn là phi tin tng nh sau: 1) Tin tưng rng h tn ti. 
2) Tin tưng vào Thiên Thn nào mà chúng ta ã bit ưc tên như: Jibreel. 3)Tin 

tưng vào các thuc tính ca h mà chúng ta ã bit v h như s to ln. 4)Tin 

tưng vào nhim v ca h ã ưc giao phó như Thn Cht có nhim v rút hn. 

15  Qur’an là gì ? Là li phán ca Allah - ng Hùng Mnh & Ti Cao -, ưc bt 

ngun t Allah và nơi Ngài Nó s quay v, mi t mi ch trong Qur’an là li phán 

tht s ca Ngài, i Thiên Thn Jibreel thuc lòng li phán ó ri truyn li cho 

Nabi Muhammad  và vic xưng c Qur’an là s hành o. Ngoài Qur’an tt c 

Kinh Sách ưc mc khi trưc ó như Al-Zaboor, Al-Tawraah, Al-Injeel... cng 

là li phán tht s ca Allah nhưng nay ã b thay i, riêng Qur’an vn còn 

nguyên vn bt di bt dch. 

16 Ngi Muslim ch làm theo Qur’an mà không cn n Sunnah (tc Hadith) có 
c không ? Không ưc phép ch dùng Qur’an thay th hoàn toàn Sunnah. Bi 

chính Allah ã h thiên lnh trong Qur’an bo chúng ta phi làm theo Sunnah vi lnh: 

Và vt gì do Rasul ban cho các ngi thì hãy nhn nó và vt gì b Rasul cm các 
ngi thì hãy tránh xa nó ngay. Al-Hashr: 7 (chơng 59). Cho nên, Sunnah n là  phân 

tích,  gii thích Qur’an cho d hiu hơn, tưng tn hơn. Bi s không ai hiu ưc 

bt c giáo lý nào trong b lut Islam ngoi tr phi da vào Sunnah, thí d như Salah. 

Nabi  có nói:  “Chng phi Ta ã c (Allah) mc khi cho Qur’an và Sunnah 

tơng ng nhm h tr ln nhau? Ta khuyn cáo các ngi làm nh k n no 

chng bng nm lì ra ging mà bo: Các ngi hãy làm theo Qur’an, khi thy 
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trong Qur’an c iu Halal (c phép) thì ó là Halal và khi thy iu Haram 

(b cm) thì là Haram.” Hadith do Ahmad và Abu Dawood ghi li. 

17 Tin tng vào tt c Rasul là nh th nào ? Mt lòng tin tưng rng chính 

Allah ã c phái xung cho mi cng ng mt v Rasul xut thân t h, vi nhim v 

kêu gi cng quay li tôn th Allah duy nht, ph nhn ht tt c thn linh ưc th 

phưng ngoài Ngài. Tt c h là nhng ngưi tht thà, cht phát, nhân t, hưng thin, 

sùng o, áng tin, rng lưng, mt lòng hưng mi ngưi n chân lý, h ã hoàn 

thành xut sc nhim v truyn báo giáo lý, h là nhóm ngưi hoàn ho nht trong nhân 

loi, h không mt ln phm phi ti t hp vi Allah t ngày ra i n ngày cht. 

18 Bin h vào ngày phán x gm nhng th loi nào ? S bin h có rt nhiu 

th loi: Trng i nht là s bin h vào ngày phán x sau khi nhân loi ưc tp 

trung n mt nơi và ã ng ch i phán x vi thi gian rt dài nm mươi ngàn 

nm, lúc ó Nabi  mi dám mng phép thnh cu Allah phân x mi ngưi, ó 

chính là s ân in mà Allah ã ha ban cho Nabi .  
Th hai: Bin h yêu cu m ca thiên àng, ngưi ưu tiên ưc quyn yêu cu 

chính là Nabi  và nhóm cng ng u tiên ưc vào thiên àng ó chính là cng 

ng ca Nabi . Th ba: Bin h cho nhng ngưi xng áng b tn vào ha 

ngc thoát khi ti b thiêu t. Th t: Bin h cho nhng ngưi ang b t 

trong ha ngc nhưng trong lòng còn có nim tin nơi Allah ưc ra khi cc hình 

thiêu t. Th nm: Bin h cho nhng ngưi ã vào thiên ưc a v cao hơn. 

Th sáu: Bin h cho nhóm ngưi ưc vào thiên àng mà không cn tính s. 
Th by: Bin h cho ngưi Kafir ưc gim hình pht, ây là c ân mà Allah 

dành riêng cho Nabi  như ã bin h cho bác Mình ông Abu Taalib. Th tám: 
Bng lòng  lưng ca Allah, Ngài cu ri nhng ngưi trong lòng có s thun 

phc Ngài nhưng không ưc ai bin h thoát khi ha ngc và cho vào thiên àng 

vnh cu vi s lưng rt ln ch Allah mi tn tưng. 

19 Có c phép nh cy hoc yêu cu bin h t nhng ngi còn sng không ? 

ưc phép, trong giáo lý còn khuyn khích mi ngưi hãy luôn sn lòng giúp  

ngưi khác, Allah phán: Và hãy giúp  nhau trên phơng din o c và kính 
s Allah. Al-Ma-i-dah: 2 (chơng 5), Nabi  tng nói: “Allah luôn sn sàng giúp  con 

ngi min sao con ngi luôn bit giúp  ln nhau.” Hadith do Muslim ghi li. 

Riêng vic bin h s hưng ưc ân phưc rt ln bi nó mang ý ngha là ngưi trung 

gian, Allah phán như sau: Ai bin h vi li l (phong cách) nhã nhn tt p thì 
s c trng thng qua li bin minh ó. Al-Nisa: 85 (chơng 4), Nabi  tng nói: 

“Các ngi hãy bin h i s c trng thng.” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

Tuy nhiên, li bin h phi phù hp vài iu khon sau: 
1- Phi nh cy ngưi còn sng, nu nh cy ngưi cht thì ưc gi là van vái 

trong khi ngưi cht không nghe ưc li van vái ó, Allah phán: Nu các ngi 
cu nguyn chúng thì chúng s không nghe c li cu ca các ngi âu. 
Fatir: 14 (chơng 35), th ó, làm sao có th van xin ngưi cht ưc trong khi chính bn 

thân ngưi ã cht cng rt cn thit n li cu xin ca ngưi sng dùm h. Bi 

tt c mi hot ng ca con ngưi sau khi cht ã b t on ngoi tr ba iu 

ưc nhc trong Hadith ca Nabi :  “Mt khi con ngi t trn thì tt c mi 
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hot ng b ct t, ngoi tr ba iu: Di sn lu truyn cho hu th, kin thc 

Islam giúp ích cho i và a con hiu tho cu xin cho.” Hadith do Muslim ghi li. 

2- Hiu ưc li yêu cu. 3- Ngưi ưc nh phi ang có mt. 4- Trong tm kh 

nng giúp . 5- Vic yêu cu phi là s vic ca trn gian. 6- Phi là iu không 

gây hi n bt c ai. 

20 Vic khn nài gm my th loi ? Vic khn nài gm hai th loi: 

Th nht: Loi khn nài ưc phép và ưc chia thành ba loi nh: a- Khn nài 

Allah bng các i Danh và Tính Cách cao p ca Ngài. b- Khn nài Allah bng 

mt vài vic hành o c hnh ging như câu chuyn ca nhóm ba ngưi i vào 

trong hang núi. c- Khn nài bng li cn xin ca ngưi Muslim còn sng, ang hin 

din và li cu xin ó có kh nng ưc chp nhn. 

Th hai: Loi khn nài b cm và ưc chia làm hai loi nh: a- Khn nài Allah 

bng a v ca Nabi  hoc a v ca hin nhân ngoan o nào ó. Thí d nói: 

Cu xin Allah hãy n mt Nabi  ca Ngài hoc Al-Husain. . . , úng a v ca 

Nabi  và nhng hin nhân ngoan o rt có giá tr i vi Allah, nhưng hãy nhìn 

li tp th Sahabah không mt ai tng làm th trong khi h là nhng ngưi luôn là 

tm gương sáng giá cho th h sau noi theo và ngôi m ca Nabi  ang  gn h. 

Ngưc li, h ch nh n bác ca Ngưi ông Al-Abbaas khi h cu xin mưa. 

b- Cu xin Allah bng danh ngha ca Nabi  hoc ly danh ngha ai ó ra th, thí 

d: Th bi Nabi  ca Allah, bi vì con ngưi dùng li th bng danh ngha ca 

ai ó  nói chuyn vi ngưi khác là iu b cm trong giáo lý Islam và s ra sao 

khi cu xin Allah. 

21 Tin tng vào ngày tn th là nh th nào ? Là s tin tưng tht lòng rng 

ngày tn th chc chn s xy ra. Ngoài ra còn phi tin tưng vào nhng gì xy ra 

sau khi cht như: S th thách  trong m phn, ưc sung sưng hoc b y a 

tùy vào mi ngưi, ting còi phc sinh s ưc ct lên, tt c mi ngưi u ưc 

phc sinh sng dy trình din Thưng  Allah, quyn s ghi chép hành ng 

ưc trao cho mi ngưi, bàn cân công lý ưc t ra, cu Siraat ưc t ngang 

ha ngc (mà mi ngưi phi qua), ging nưc, li bin h và cui cùng là vào 

thiên àng hay ha ngc. 

22 Nhng s kin ln ca ngày tn th là gì ? Nabi  nói: “Ngày tn th s 
không c thit lp cho n khi các ngi thy c mi s kin ln xy ra: 

Khói bao ph, Dajjaal xut hin, ng vt bit nói, mt tri mc hng tây, s 

h th tr li ca Ysa con trai bà Mar-yam, Yajood và Majood xut hin, xy ra 

ba ln nguyt thc: mt ln  hng ông, mt ln  tây và mt ln  trên bán 

o  Rp, cui cùng xut hin chùm la khng l xut hin t Yamen xua a 

mi ngi i n nơi phc sinh.” Hadith do Muslim ghi li. 

23 S th thách nào nguy him nht xy ra cho nhân loi ? Nabi  nói: “T 

lúc Adam c to ra cho n ngày phc sinh, s xut hin ca Dajjaal là nguy 

him nht.” Hadith do Muslim ghi li. 
Dajjaal chng qua là mt ngưi thuc con cháu ca thy t Adam, y xut hin vào 

thi khc cui ca thi i, gia hai con mt ca y có khc ba ch cái “” “Ka 
Fa Ra”(tc k ph nhn Allah), vi ba ch cái ó bt c ngưi Muslim chân chính 
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u c ưc, mt phi ca y thì b uôi ta như cái hp ng cái phao bên trong 

vy. Khi mi xut hin y kêu gi phc hưng thiên h, ri t xưng y ưc mc khi và 

sau ó xưng là Thưng . Khi y kêu gi mi ngưi qui phc y thì b h khưc t 

th là y tch thu ht tài sn ca h và nhóm ngưi ó chng còn li gì c. Sau ó, y 

n vi nhóm ngưi khác kêu h qui phc thì ưc áp li,  chng minh quyn lc 

ca mình y ra lnh tri  mưa, t mc lên cây ci. T ó, c n bt c âu thì y 

u mang theo la và nưc, nhưng la ca y chính là ngun nưc mát lnh còn nưc 

ca y chính là ngn la nóng kinh khng. Là ngưi Muslim chân chính nên thưng 

xuyên cu xin Allah che ch khi nn kip này  cui mi ln hành l Salah và thuc 

lòng mưi câu u ca chương Al-Kahf  ưc bo v. Nhưng ai sng trong thi k 

Dajjaal xut hin phi tránh xa không tip xúc vi nó ko rơi vào cm by ca hn, 

Nabi  ã nói: “Ai nghe c Dajjaal ã xut thì hãy tránh xa nó tht xa, th bi 

Allah chng giám là mt ngi àn ông c tng rng bn thân là ngi có c 

tin tht th nhng cng phi i theo y là do b mù quáng bi nhng phép phù 

thy ca hn.” Hadith do Abu Dawood ghi li. Dajjaal  li th gian bn mươi ngày, ngày 

u tiên dài bng mt nm, ngày th hai dài bng mt tháng, ngày th ba dài như 

mt tun, còn nhng ngày sau ó thì tr li bình thưng như ngày tháng ca chúng ta 

vy (tng s ngày Dajjaal  li th gian là 1 nm 2 tháng và 3 ngày). Bt c lãnh a 

hay khu vc nào y u i n ngoi tr hai khu vc Makkah linh thiêng và Madinah 

cao quí, sau ó Nabi Ysa  giáng trn tiêu dit hn.
24 Thiên àng và ha ngc hin ang tn ti hay không ? Thiên àng và ha 

ngc hin ang tn ti, Allah ã to hóa ra c hai trưc khi to hóa ra loài ngưi và 

c hai không b hy dit cng như không thay i. Allah to ra nhóm ngưi  

ưc hưng th thiên àng, ó là ân sng ca Ngài dành cho h và Ngài to ra 

nhóm ngưi khác vào ha ngc, ó là s công bng mà h phi gánh chu và tt c 

s d dàng t ưc nhng gì thuc v mình. 

25 Tin tng vào nh mnh là tin tng ra sao ? Là phi tin tưng mt mc 

rng tt c mi vic xy ra cho con ngưi dù tt hay xu chng qua là do tin nh 

và nh mnh do Allah sp t sn và Ngài mun làm như th nào tùy ý, Nabi  ã 

tng nói:  “Nu Allah có trng pht tt c nhng ai  trên tri và c di t thì 

Ngài không h trng pht h mt cách bt công, nu nh Ngài nhân t i vi 

h thì s nhân t ó tt p hơn nhiu so vi s hành o ca h, nu nh mi 
ngi có b thí c núi vàng ta núi Uhud vì phc v chính ngha ca Allah 

cng s chng c Ngài chp nhn cho n khi các ngi mt lòng tin tng 

vào thiên tin nh, luôn bit rng tai ơng bn thân mc phi không phi là do 

ti li ã gây ra và cng chng phi ti li ã gây ra dn n gp phi nn kip 

và nu mi ngi cht mà vn không tin nh th thì chc chn ã bc vào ha 

ngc.” Hadith do Ahmad và Abu Dawood ghi li. 

Th nên, tin tng vào nh mnh là phi tin tng vào bn iu sau: 
1- Tin tưng rng Allah am tưng tt c mi s vic mt cách khái quát và tn 

tưng. 2- Tin tưng rng Allah ã vit sn mi vic trong Al-Lawh Al-Mahfoodh 

(quyn s m), như Nabi  ã nói:  “Allah vit sn nh mnh cho tt c vn vt 
trc khi tri t c to dng là nm mơi ngàn nm.” Hadith do Muslim ghi li. 
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3- Tin tưng rng mt khi Allah mun là không mt quyn lc hay th lc nào cn 

ni, kh nng ca Ngài là trên tt c không vic gì làm Ngài bt lc, nhng gì Ngài 

mun chc chn s thành và mt khi không mun s chng bao gi thành. 

4- Tin tưng rng chính Allah duy nht ã to hóa ra tt c vn vt t không là gì 

và tt c vn vt ch là to vt ca Ngài. 

26 Vn vt có tht s có c kh nng, ý mun và s la chn tht th 
không? Có, con ngưi hoàn toàn có kh nng, ý mun và s la chn tht th 

nhưng li nm trong tm kim soát ca Allah, Ngài phán: Và các ngi không 
mun bt c iu gì ng tr phi Allah mun. Al-Insaan: 30 (chơng 76). 

Nabi  ã nói: “Các ngi hãy bit rng tt c s rt d dàng t c nhng gì 

ã c sp t sn cho mi ngi.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li.  

Allah ã ban cho mi ngưi mt khi óc, mt ôi tai, mt ôi mt riêng bit  

phân bit âu là xu và âu là tt. Chng l li có mt ngưi có khi óc minh mn 

sau khi n cp li nói: Chng qua ây ch là nh mnh do Allah t  cho tôi ?! và 

cho dù có nói th thì mi ngưi chng chp nhn lý do này, ngưc li s mang y ra 

trng tr và áp li y rng: Vic trng tr anh âu cng là s mnh mà Allah ã t 

 cho anh y. Tóm li, theo giáo lý Islam cm  tha cho nh mnh, bi hành 

ng này là s ph nhn li mc khi ca Allah như sau: Nhng k a Thn s 
bo rng: Nu Allah mun thì chúng tôi và t tiên chúng tôi ã không t hp vi 
Ngài trong vic tôn th ri và Ngài cng chng cm chúng tôi iu gì. Tơng t  
th nhng k trc chúng cng ã ph nhn Ngài. Al-An-a'm: 148 (chơng 6). 

27 Ihsaan là gì ? Có ngưi hi Nabi  v Ihsaan ưc Ngưi áp như sau: “Là 

anh tôn th Allah nh th nhìn thy Ngài còn nu không nhìn thy Ngài thì qu 
tht Ngài luôn nhìn thy anh.” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

28 Tawhid gm my loi ? Tawhid gm ba th loi: Tawhid Al-Rububiyah, 

Tawhid Al-Uluhiyah và Tawhid Al-Asm & Al-Sifat. 

a) Tawhid Al-Rububiyah: Là tin tưng chc chn rng duy ch Allah là ng To 

Hóa ra tt c, qun lý tt c và tuyt i không có s cng tác cùng Ngài trong vic 

to hóa... trưc khi Nabi  lãnh s mng thì nhóm a Thn giáo ã chp nhn 

Tawhid này. 

b) Tawhid Al-Uluhiyah: Là mt lòng tin tưng tuyt i rng ch Allah duy nht 

mi xng áng ưc tôn th và tuyt i không ng ng vi Ngài trong s tôn 

th ó. Cho nên, tt c mi s hành o như hành l Salah, cúng ly, nhn chay, th 

nguyn, git t .v.v. và ch vì Allah mà hành o tht thành tâm vì Ngài, cng vì 

mc ích tôn th này mà Allah ã c phái xung các v Rasul và ban cho mi v 
Rasul mt quyn Kinh Sách làm b giáo lut. 

c) Tawhid Al-Asm & Al-Sifat: Là tin tưng tt c các i Danh & Tính Cách 

tuyt i ca Allah ưc nhc trong Qur'an hoc Hadith Saheeh ng thi xác nh 

tt c các i Danh & Tính Cách tuyt i ó cho Allah trên mt phi, mt tt p 

xng áng Allah có, không suy din, không hiu sai lch, không thí d. 

29 Waly là ngi nh th nào ? Waly phi là ngưi có c tin tht th vào Allah 

và là ngưi luôn kính s Ngài, như ưc phán: Chng phi rng Waly ca Allah 
là nhng ngi không gp phi s hãi cng nh bun t hay sao ? * H là 
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nhng ngi tin tng vào Allah và ht lòng kính s Ngài. Yunus: 62 - 63 (chơng 10), 

Nabi  nói  Hadith rng: “Ch có nhng ngi có c tin ngoan o mi là 

Waly ca Allah.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

30 Chúng ta cn phi làm gì vi danh d ca Sahabah (bng hu) ca Nabi 
? Chúng ta cn phi yêu thương h, hài lòng v h, không nói xu hay dèm pha, 

ngưc li phi luôn tuyên truyn giá tr ca h, bin h bo v danh d h mt khi 

b xúc phm bi h không phi là ngưi ging chúng ta ôi khi có li lm nhưng 

h là tng lp Mujtahid (nhng nhà nghiên cu v giáo lý Islam) nu úng h ưc 

hai ân phưc còn sai h ưc mt ân phưc do công sc nghiên cu h b ra, li 

lm ca h ã ưc tha th, h là nhng ngưi tt p nht và không ai nói xu h 

ngoi tr y là ngưi xu. Ngay c gia h cng có s trên lch nhau v cp bc và 

a v, tiêu biu nht là mưi v sau ây: u tiên là Abu Bakr, n U’mar, n 

Usman, n Aly, n Talhah, Al-Zubair, Abdur Rahman bin A’wf, Sa’d bin Abu 

Waqqaas, Sa-e’d bin Zaid, Abu U’baidah bin Al-Jaraah, n toàn th qun chúng 

Al-Mu-haa-ji-reen (dân di cư t Makkah), n nhng v tham chin trn Badr trong 

qun chúng Al-Mu-haa-ji-reen và qun chúng Al-Ansaar (th dân Madinah), n 

toàn th qun chúng Al-Ansaar còn li và cui cùng là nhng v Sahabah khác. 

Nabi  có nói: “Cm các ngi xúc phm n bng hu ca Ta. Th bi ng 

nm gia linh hn Ta trong tay Ngài, cho dù các ngi có b thí c núi vàng to 

nh núi Uhud thì cng chng ui kp mt nm tay thm chí na nm tay do h 
b thí.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li, Nabi  nói  Hadith khác: “Ai xúc phm 

n bng hu Ta y s b Allah, tt c Thiên Thn và nhân loi nguyn ra y.” 

Hadith do Al-Tabaraany ghi li. 

31  Chúng ta có c phép tân bc Rasul  vt quá gii hn v nhng phép 
mu c Allah ban cho ?  Không gì phi nghi ng rng v lãnh o ca chúng ta 

Nabi Muhammad  là to vt tt nht i vi Allah, Ngưi ưc Allah ân sng và 

ban cho nhiu c ân nht. Nhưng không vì l ó mà chúng ta li tân bc Ngưi 

vưt gii hn cho phép ging như nhóm Thiên Chúa giáo ã tân bc Ysa  con 

trai bà Mar-yam, bi chính Rasul  ã cm như th, Ngưi nói: “Các ngi ch 

có tân bc Ta ging nh nhóm Thiên Chúa giáo ã tân bc con trai bà Mar-

yam. Chng qua Ta ch là mt b tôi, mt nô l ca Allah mà thôi, các ngi hãy 

gi Ta là: B tôi ca Allah và là Rasul ca Ngài.” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

Tân bc là khen ngi quá s tht. 

32 Th dân Kinh Sách tc Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo có phi là nhng 
ngi Muslim tin tng vào Allah không? Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo hoc bt 

c tín  theo tôn giáo nào khác u là Kafir tc nhng ngưi ph nhn c tin vào 

Allah cho dù h có i theo mt tôn giáo có ngun gc úng n i chng na, bi 

bt c ai không chu t b tôn giáo ca mình và gia nhp Islam sau khi Muhammad 

 nhn ưc s mng làm Rasul làm Nabi thì y s: Không bao gi c (Allah) 
chp nhn và  i sau y s là mt trong nhng k b thua thit Ali I’mraan: 85 (chơng 3).  

Ngoài ra, bt c ngưi Muslim nào không khng nh trong lòng rng h là Kafir 

hoc còn nghi ng v tính chân tht ca tôn giáo h thì y là Kafir ging như h, bi 

chính y ã làm trái ngưc giáo lý ca Allah và ca Rasul  ã khng nh h là 
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Kafir, Allah phán: Và k nào ph nhn (Qur’an hoc mt phn trong ó) dù là 
thuc phe phái nào thì ha ngc chính là im hn cui cùng ca chúng. 
(Chơng 11 – Hud, câu 17), Nabi  có nói rng: “Th bi ng nm ly linh hn 

Muhammad Ta trong tay Ngài, không mt ngi nào trong nhân loi dù là Do 

Thái giáo cng nh Thiên Chúa giáo sau khi ã nghe c li kêu gi n vi 

Islam ca Ta mà n cht vn cha qui phc thì h là nhóm ngi ca ha 

ngc.” Hadith do Muslim ghi li. 

33 Có c phép bt công vi ngi Kafir không? Islam bt buc tín  phi công 

bng tuyt i, Allah ng Vinh Quang & Ti Cao phán rng: Qu tht, Allah 
ra lnh thi hành nn công lý và làm nhân c Al-Nahl: 90 (chơng 16). Vic bt công 

là iu cm ti k trong giáo iu Islam, bi Allah ã phán trong Hadith Qudsy rng: 

“TA ã t cm bn thân ca TA làm iu bt công và TA ã qui nh nó là iu 

Haram (b cm) vì th các ngi ch có bt công ln nhau.” Hadith do Muslim ghi li.  

Và ngưi b bt công s ưc tr công bng vào ngày phán xét như Nabi  nói:  

“Các ngi có bit ai mi là k trng tay.” Các v Sahabah áp: Thưa Rasul ca 

Allah, k trng tay trong chúng ta là k không tin tài hoc bt c vt giá tr nào 

khác. Ngưi nói tip: “Qu tht k trng tay trong cng ng ca Ta là k mà 

vào ngày phán x y có c ân phc ca s nhn chay, l Salah, xut Zakat bt 
buc nhng y ã chi mng ngi này, vu khng ngi này, n chng tin ca 

ngi này, xâm phm sinh mng ngi này và ã ánh ngi này. Th là y phi 
ly ân phc ca mình mà tr li cho nhng ngi ó, n khi ân phc ca y 

ã cn mà vn cha tr  thì y phi gánh chu ti li thay cho h, cui cùng y 

b qun vào ha ngc.” Hadith do Muslim ghi li. 

34 Bid-a’h là gì ? Ông Ibnu Rajab nói: Theo thut ng giáo lý ch Bid-a’h là 

nhng iu ci biên, nhng iu sáng to, nhng cái tân mà không có bt c c s 

giáo lý nào làm bng chng cho nó, còn iu nào có c s giáo lý làm bng chng 

thì nó không phi là Bid-a’h theo ý ngha thut ng giáo lý mà nó ch là Bid-a’h 

trong ý ngha ca ngôn t. 

35 Trong giáo lý có phân loi Bid-a’h tt p và Bid-a’h xu không ? Da vào 

các câu Kinh trong Qur’an và các Hadith trong Sunnah ng bát b, ph nhn iu 

Bid-a’h, bi nó là nhng iu mi l không ưc da vào ngun gc giáo lý sn 

có, như ưc nhc trong Hadith sau: “Ai làm iu gì mà không có lnh ca Ta thì 

vic làm ó ca y b tr li.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li, Rasul  nói  Hadith 

khác: “Qu tht, tt c mi iu ci biên, mi cái tân, mi iu sáng to chính là 

Bid-a’h và tt c Bid-a’h là s lm ng lc li.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

Imam Maalik nói v ý ngha ch Bid-a’h theo thut ng giáo lý rng: Ai ci biên, 

sáng to trong tôn giáo Islam mt iu Bid-a’h ri xem ó là iu tt lành thì chính 

y ã mt lòng khng nh rng chính Muhammad  là Ngưi phn bi không hoàn 

thành s mng truyn bá trong khi Allah ã chng nhn rng:Ngày hôm nay, TA 
ã hoàn tt cho các ngơi tôn giáo ca các ngơi và TA ã hoàn thành trn 
vn cho các ngơi ân hu ca TA. Al-Ma-idah: 3 (Chơng 5). 

Trên thc t có mt vài Hadith ã khen ngi vic Bid-a’h nhưng ch ưc hiu 

bng ngha ca ngôn t in hình như mt giáo lý nào ó b mi ngưi quên lãng 
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thì Nabi  ã khuyn khích ng viên mi ngưi nên tái to dng li bng câu: 

“Ai tái to li mt vic làm tt p trong Islam. Sau ó c mi ngi noi theo, 

thì y c hng tt c nhng phúc c ca ai làm theo cho n ngày tn th 
không h thiu sót v ân phc ó.” Hadith do Muslim ghi li. 

Vi ý ngha này mà U’mar ã nói: “Tht hng phúc cho vic làm Bid-a’h này” ý 

ông nói là Salah Al-Taraaweeh. úng Salah Al-Taraaweeh là hành ng th 

phưng mà giáo lý cho phép. Bi chính Nabi  ã khuyn khích mi ngưi v nó 

và Ngưi ã dn l này ưc ba ngày ri b do s l Salah tr thành vic hành o 

bt buc. T ó mi ngưi không còn hành l Salah Al-Taraaweeh tp th na n 

sau này U’mar mi h lnh mi ngưi tp trung hành l tr li. 

36  S gi to hay còn gi là o c gi hay ngy Islam có bao nhiêu loi ? S 

gi to có hai loi: 
Th nht: Gi to v c tin (i Nifa-q): là s th hin b ngoài là mt ngưi có 

c tin nhưng trong lòng li là k ph nhn Islam, theo giáo lý y là k Kafir b trc 

xut khi vành ai Islam, nu n cht vn chưa quay li Islam tht s thì y b i 

i trong ha ngc, Allah phán: Qu tht, nhng k o c gi, nhng k ngy 
Islam s muôn i  tn cùng áy ha ngc. Al-Nisa: 145 (chơng 4). Trong nhng 

tính cách ca chúng là: Chúng lưng gt Allah và nhng ngưi tin tưng, chúng 

nho bán chê bai nhng ngưi có c tin, chúng giúp  bn ngoi o chng i 

ngưi Muslim và h làm vic ngoan o là  i trác li lc  cuc sng hin ti. 

Th hai: S gi to v hành ng (tiu Nifa-q): Vi ti này không b trc xut khi 

vành ai Islam nhưng tính nguy him thì li rt cao do có th dn n i Nifa-q 

nu không chu sám hi. Trong nhng tính cách ca nhóm ngưi này là khi nói thì 

di trá, khi giao hn thì tht tín, khi tranh lun thì có thái  ngông cung không 

ng n, khi giao ưc thì phn li và khi ưc tín nhim thì bi tín. Do s nguy 

him khôn lưng này mà gii Sahabah  rt s bn thân vp phi loi gi to này.  

Ông Ibnu Mulaikah nói: Tôi ã gp ưc ba mưi v Sahabah ca Rasul , tt 
c h s bn thân mình là k gi to.Ông Ibrahim Al-Tamimy nói: Mt khi tôi 

th hin mt li nói hoc hành ng nào ó tôi u s hãi mình là k nói di. 
Ông Hasan Al-Basry nói: Không ai s hãi v nó c tr phi y là ngưi có c tin 

và không ai li an tâm c v nó tr phi y là k gi to. 

Ông U’mar hi ông Huzaifah: Th bi Allah chng giám tôi mun ông tr li 

tht, rng Rasul  có k tên tôi trong s nhng k ó không (tc nhng k ngy 

Islam) ? ông Huzaifah áp: Không, nhưng tôi s không khen bt c ai sau ông c. 
37 Ti li nào i vi Allah là v i nht ? Ti Shirk tc ti t hp mt thn linh 

hoc con nưi hoc mt vt th nào ó ngang hàng vi Allah trong th phng, 

trong cu xin, bi Allah ng Hùng Mnh & Ti Cao phán rng: Qu tht, t 
hp nhng thn linh khác cùng vi Allah là mt iu sai quy vô cùng to tác 

Luqmaan: 13 (chơng 31). Và có ln mt ngưi hi Nabi  v i ti ln nht, Ngưi áp: 

“Là anh to mt thn linh khác ngang hàng vi Allah trong khi chính Ngài ã 

to hóa ra anh.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

38 Shirk gm my loi ? Gm hai loi: Th nht: Shirk ln, vi ti này ngưi 

phm phi b trc xut khi vành ai Islam và y không ưc Allah tha th ti li 
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nu không sám hi trưc khi cht, Allah phán: Qu tht, Allah không bao gi 
tha th vic t hp (ai hay vt gì) cùng vi Ngài nhng Ngài li tha th nhng 
ti li khác ngoài nó cho bt c ai Ngài mun. Al-Nisa: 48 (chơng 4).  

Shirk ln c chia làm bn loi nh: 1- Shirk trong li cu xin và thnh cu. 

2- Shirk trong s nh tâm và ý mun, tc hành o hay làm vic thin nào ó 

không vì Allah. 3- Shirk trong qui phc, tc qui phc làm theo U’lama thay i 

giáo iu ca Allah, nhng iu Halal thì cho là Haram và nhng iu Haram thì 

cho là Halal. 4- Shirk trong tình yêu, tc ly mt thn linh hay thn tưng nào ó 

ri thương yêu nó ging như tình yêu dành cho Allah hoc nng hơn. 

Th hai: Shirk nh, vi ti danh này ngưi phm phi không b trc xut khi 

vành ai Islam, và ưc chia thành hai loi nh: 

1- Th hin b ngoài:  Th hin qua li nói như th tht bng danh ngha mà 

không phi là danh ngha ca Allah hoc câu nói “Allah và anh ã mun” và câu 

“nu không có Allah và ông ta...”. Th hin qua hành ng như: eo dây 

chuyn, vòng tay, vòng chân, si ch nhm mang li may mn hoc eo bùa ngãi  

tr tà dit qu hoc nhìn hưng chim bay, da vào tên tui, nơi  mà ón vn may. 

2- Tìm n bên trong như có ý mun khoe khoan, th hin ta ây. 

39 S khác bit gia Shirk ln và Shirk nh nh th nào ? 

áp: S khác bit gia hai loi này như sau: 

Shirk Ln Shirk Nh 
 Ngưi phm ti  trn gian b trc 

xut khi vành ai Islam, còn  ngày 

sau là muôn i trong ha ngc. 

 Tt c mi vic hành o và vic 

thin u b xóa sch. 

 Ngưi phm ti  trn gian không b 
trc xut khi vành ai Islam, còn  ngày 

sau không muôn i trong ha ngc. 

 Ch xóa b vic hành o nào có cha 

Shirk trong nó. 

n ây xut hin mt bt ng ý kin khác: Là ngưi phm Shirk nh phi 

sám hi mi ưc tha th ging như Shirk ln vy hay ch xem nó là i ti có th 

ưc Allah tha bng nu Ngài mun ? Trong vn  này có hai ý kin khác nhau. 

Tóm li ây là vn  rt nguy him. 

40  Làm gì  tránh phm Shirk nh hoc làm gì khi ã phm phi? 

  tránh phm phi ti Shirk nh thì mt khi hành o hoc làm vic thin nào 

ó ch thành tâm vì Allah mà thôi và thưng xuyên cu xin li cu xin sau ây như 

ưc nhc trong Hadith: “Này hi mi ngi, hãy coi chng loi Shirk này mà 

s tìm n ca nó còn mành hơn c du chân ca loài kin.” Mi ngưi hi: Vy 

làm sao tránh ưc nó trong khi nó li tìm n hơn c du chân kin, thưa Rasul ? 

Ngưi áp: “Các ngi hãy nói: (Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka anh ush ri ka bi 

ka wa a na a’ lam, wa as tagh fi ru ka li ma la a’ lam) 

“Ly Allah! Cu xin hãy che ch cho b tôi tránh khi ti t hp Ngài trong khi b 
tôi hiu bit và hãy tha th vi nhng gì b tôi không hiu bit.” Hadith do Ahmad ghi li. 

 Mt khi phm phi th tht dùng danh ngha ngoài danh ngha Allah thì làm 

theo li di hun ca Nabi  như sau: “Ai ã th tht bng danh ngha thn Al-

Laat và thn Al-U’zza thì hãy nói: La i la ha il lol loh (không có Thng  nào 
khác xng áng c th phng ngoi tr Allah.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 
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 Mt khi phm phi ti nhìn chim bay mà ón may mn thì làm theo li di hun 

ca Nabi  như sau: “Ai da vào chim bay mà gii quyt s vic (nên làm hay 

không nên) thì y ã phm ti Shirk.” Mi ngi hi: Vy bng cách nào  ra 

ti ? Ngưi áp: “Mi ngi hãy nói: (Ol lo hum ma la toi ro il la toi ruk, wa la 

khoi ro il la khoi ruk, wa la i la ha ghoi ruk.) 

“Ly Allah! Không có im xu nào c ngoi tr im xu ca Ngài gián 

xung, và cng không có im tt nào c mà ch có im tt ca Ngài ban tng. 

Và cng không có Thng  nào c xng c th phng ngoi tr Ngài.” 

Hadith do Ahmad ghi li. 

41  Kufr gm my loi ? Kufr là s ph nhn c tin nơi Allah và ưc chia thành 

hai loi: Th nht: Kufr ln, ngưi vi phm b trc xut khi Islam và ưc chia 

thành nm loi nh: 1- Không công nhn. 2- T cao, t mãn. 3- Nghi ng. 4- 
Chng i. 5- Ngy Islam. Th hai: Kufr do phm phi ti li nhưng vn là ngưi 

Muslim, như git ngưi Muslim khác. 

42 Giáo lý ra sao v chuyn Nazr tc nguyn nhn chay ba ngày chng hn nu 
nh c lành bnh hoc tai qua nn khi... ? Nabi  không thích chuyn Nazr 

dù vic làm có tht thành tâm vì Allah i chng, bi Ngưi ã nói: “Qu tht iu 

ó không mang n s tt p.” Hadith do Al-Bukhary ghi li.  

Còn nu Nazr vì ai khác ngoài Allah như vì ngưi ã cht hoc vì ngưi Waly nào 

ó thì qu là iu Haram cm ngưi Nazr thc hin nó. 

43 Giáo lý ra sao vic tìm n nhà chiêm tinh hoc thy bói ? ây là vic làm 

Haram, nhng ai tìm n h hi chuyn nhưng không tin vào tiên oán tương lai 

ca h thì l Salah ca y không ưc chp nhn trong bn mươi ngày nhưng phi 

hành l, bi Nabi  ã nói:  “Bt c ai tìm n ngi tiên oán (quá kh tơng 

lai)  hi y v bt c vn  gì (v cuc sng trn gian cng nh o giáo) thì l 
Salah ca ngi hi ó trong bn mơi ngày êm không c (Allah) công 

nhn.” Hadith do Muslim ghi li. 

Nhng ai tìm n h và tin tưng ht mi li tiên oán tương lai ca h thì y là 

Kafir, bi Nabi  ã nói: “Bt c ai tìm n thy bói toán hoc tìm n ngi 

tiên oán (quá kh tơng lai,  hi và) tin tng vào li nói ca y thì ngi hi 
ã ph nhn ht tt c mi li mc khi (ca Allah ã mc khi) cho 

Muhammad .” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

44 Khi nào vic da vào các vì sao tinh tú  ón ma tr thành Shirk ln 
hoc Shirk nh ? Ai mt lòng tin rng chính vì sao ó làm cho mưa ch không do 

ý mun ca Allah, ây là ti Shirk ln. 

Ai tin tưng rng do s xut hin ca vì sao ó mà Allah làm cho mưa, ây là iu 

Haram và là Shirk nh, bi y t ba t lý do mà không có bng chng thit thc 

nào chng minh cho s vic c. 

Nhưng nu dùng vì sao ó k phân bit gia các mùa trong nm hoc thi gian mùa 

mưa bt u là vic làm ưc phép. 

45 Nhim v ca tín  i vi cp lãnh o là ra sao ? Bt buc phi nghe li 

và tuân lnh h dù thích hay không, cm t tách nhóm cho dù h có bt công, cm 

cu xin li l ám hi h hoc chng i h. Ngưc li, hãy cu xin Allah ban cho 
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h sáng sut, công bng liêm chính và ưc hưng dn n chính o. Vic nghe 

li cp lãnh o là vic tuân phc lnh Allah ng Hùng Mnh & Ti Cao min 

sao h không ra lnh làm ti li. Nu h ra lnh làm ti li hoc cm hành o thì 

không nghe li h, ch nghe li trong khuôn kh phù hp giáo lý Islam, Nabi  có 

nói: “Hãy nghe li và tuân lnh cp lãnh o cho dù h có ánh vào lng và ly 

i tài sn ca anh, cng phi nghe và tuân lnh.” Hadith do Muslim ghi li. 

46 Có c phép tìm hiu lý do v nhng sc lnh ca Allah nh lnh cm 
hoc lnh phi làm hay không ? ưc phép, nhưng không quá xem trng vn  

tìm hiu lý do ti sao ri mi tin tưng tht s, bi vic bit ý ngha là lý do là  

cng c c tin thêm vng mnh hơn. Là mt ngưi Muslim tht th dù bit lý do 

hay không thì nim tin vn mt lòng kiên nh, tin tưng ht lòng vào Allah ging 

như gii Sahabah  trưc kia ã tin. 

47 Có câu Kinh Allah phán:   Câu Kinh 
này mang ý ngha gì ? Ý ngha câu Kinh là: Nhng gì tt p mà các ngơi có 
c là do Allah ban tng, còn nhng iu tai hi xy ra là do chính bn thân 
các ngi gây nên. (Chơng 4 – An-Nisa, câu 79). 

Ch tt p trong câu Kinh này mang ý ngha là hng phúc và ch tai hi 

mang ý ngha là th thách, tt c là do Allah duy nht ã sp t. Th nên, s tt 

p là xut phát t Allah bi Ngài là ng tt p nht và tt c mi hành ng ca 

Ngài là tt p và iu xu tai hi cng do Ngài to hóa, nó nói lên tính sáng sut 

ca Ngài  nhn bit s tt p, Nabi  ã nói: “Mi tt p u trong tay Ngài 

và mi iu xu xa không h n c Ngài.” Hadith do Muslim ghi li,  

mi hành ng ca con ngưi là to vt ca Allah và trong cùng thi gian ó con 

ngưi hot ng, Allah phán: i vi ai b thí và ht lòng s Allah * Và luôn 
tin tng vào hng phúc (do Allah ban cho) * Thì TA s ban cho y mi vic 
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48 Có c phép nói rng ngi àn ông nào ó là ngi Shaheed? Shaheed là 

ngưi hi sinh trong thánh chin vì Allah, mt khi nói mt ai ó là Shaheed tc ng 

ngha xác nh y là ngưi ca thiên àng. Theo phương châm ca nhóm Sunnah và 

Jamaa-a’h là không khng nh mt ai ó là ngưi ca thiên àng hay là ngưi ca 

ha ngc ngoi tr nhng ai ã ưc Nabi  khng nh là ngưi ca thiên àng 

hoc ha ngc, bi s tht là thiên cơ và con ngưi không mt ai bit mình s cht 

như th nào, s tt xu ca mi ngưi là nm  kt cuc và s nh tâm trong lòng 

ch có Allah duy nht mi rõ, nhưng chúng ta c hi vng tt p cho nhng ngưi 

ngoan o và s hãi dùm cho nhng ai chuyên làm iu sai quy. 

49 Có c phép khng nh mt ngi Muslim nào ó là Kafir ? Hoàn toàn 

không ưc phép cho rng ngưi Muslim nào ó là Kafir hoc là ngưi a Thn hoc 

là ngưi ngy Islam trong khi không có bng chng c th rõ rng nào chng minh s 

vic, chúng ta c  mc nhng tìm n trong lòng y cho Alalh ng Vinh Qang xét x. 

50  Có c phép i Tawwaah nơi nào ó không phi là Ka’bah ? Trên i này 

không có bt c nơi nào mà ngưi Muslim ưc phép Tawwaaf ngoi tr Ka’bah 

Thiêng Liêng, li càng không ưc phép so sánh Ka’bah vi bt c nơi nào khác 

cho dù có ưc tôn vinh ra sao, ai Tawwaaf ngoài Ka’bah thì y ã bt tuân Allah. 



   

 Mt khi phm phi ti nhìn chim bay mà ón may mn thì làm theo li di hun 

ca Nabi  như sau: “Ai da vào chim bay mà gii quyt s vic (nên làm hay 

không nên) thì y ã phm ti Shirk.” Mi ngi hi: Vy bng cách nào  ra 

ti ? Ngưi áp: “Mi ngi hãy nói: (Ol lo hum ma la toi ro il la toi ruk, wa la 

khoi ro il la khoi ruk, wa la i la ha ghoi ruk.) 

“Ly Allah! Không có im xu nào c ngoi tr im xu ca Ngài gián 

xung, và cng không có im tt nào c mà ch có im tt ca Ngài ban tng. 

Và cng không có Thng  nào c xng c th phng ngoi tr Ngài.” 

Hadith do Ahmad ghi li. 

41  Kufr gm my loi ? Kufr là s ph nhn c tin nơi Allah và ưc chia thành 

hai loi: Th nht: Kufr ln, ngưi vi phm b trc xut khi Islam và ưc chia 

thành nm loi nh: 1- Không công nhn. 2- T cao, t mãn. 3- Nghi ng. 4- 
Chng i. 5- Ngy Islam. Th hai: Kufr do phm phi ti li nhưng vn là ngưi 

Muslim, như git ngưi Muslim khác. 

42 Giáo lý ra sao v chuyn Nazr tc nguyn nhn chay ba ngày chng hn nu 
nh c lành bnh hoc tai qua nn khi... ? Nabi  không thích chuyn Nazr 

dù vic làm có tht thành tâm vì Allah i chng, bi Ngưi ã nói: “Qu tht iu 

ó không mang n s tt p.” Hadith do Al-Bukhary ghi li.  

Còn nu Nazr vì ai khác ngoài Allah như vì ngưi ã cht hoc vì ngưi Waly nào 

ó thì qu là iu Haram cm ngưi Nazr thc hin nó. 

43 Giáo lý ra sao vic tìm n nhà chiêm tinh hoc thy bói ? ây là vic làm 

Haram, nhng ai tìm n h hi chuyn nhưng không tin vào tiên oán tương lai 

ca h thì l Salah ca y không ưc chp nhn trong bn mươi ngày nhưng phi 

hành l, bi Nabi  ã nói:  “Bt c ai tìm n ngi tiên oán (quá kh tơng 

lai)  hi y v bt c vn  gì (v cuc sng trn gian cng nh o giáo) thì l 
Salah ca ngi hi ó trong bn mơi ngày êm không c (Allah) công 

nhn.” Hadith do Muslim ghi li. 

Nhng ai tìm n h và tin tưng ht mi li tiên oán tương lai ca h thì y là 

Kafir, bi Nabi  ã nói: “Bt c ai tìm n thy bói toán hoc tìm n ngi 

tiên oán (quá kh tơng lai,  hi và) tin tng vào li nói ca y thì ngi hi 
ã ph nhn ht tt c mi li mc khi (ca Allah ã mc khi) cho 

Muhammad .” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

44 Khi nào vic da vào các vì sao tinh tú  ón ma tr thành Shirk ln 
hoc Shirk nh ? Ai mt lòng tin rng chính vì sao ó làm cho mưa ch không do 

ý mun ca Allah, ây là ti Shirk ln. 

Ai tin tưng rng do s xut hin ca vì sao ó mà Allah làm cho mưa, ây là iu 

Haram và là Shirk nh, bi y t ba t lý do mà không có bng chng thit thc 

nào chng minh cho s vic c. 

Nhưng nu dùng vì sao ó k phân bit gia các mùa trong nm hoc thi gian mùa 

mưa bt u là vic làm ưc phép. 

45 Nhim v ca tín  i vi cp lãnh o là ra sao ? Bt buc phi nghe li 

và tuân lnh h dù thích hay không, cm t tách nhóm cho dù h có bt công, cm 

cu xin li l ám hi h hoc chng i h. Ngưc li, hãy cu xin Allah ban cho 
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Allah ã to hóa ra trong mi bn thân mt qu tim và bin nó thành v hoàng 

 và bin nhng phn còn li ca cơ th là quân lính. Mt khi v vua tha mãn thì 

quân lính ưc tha mãn theo, như Nabi  ã nói: “Chng phi trong mi ngi 

có mt cc máu nu nó tt lành thì c cơ th s tt lành còn nu nó h n thì c 
cơ th s h n theo, chng phi ó là con tim hay sao ?” Hadith do Al-Bukhary và 

Muslim ghi li.úng, con tim là nơi cha c tin, s kính s, s ph nhn c tin, ngy 

Islam và Shirk, bi Nabi  ã ch vào lòng ngc mình mà nói n ba ln câu: “S 

kính s là nm  ây.” Hadith do Muslim ghi li. 

 c tin Imam là s tin tưng bng con tim, nói ra li và hành ng bng tay 

chân. T con tim có ưc nim tin tht lòng tc thi s nói lên li tuyên th, sau ó 

con tim bt u hot ng như thương yêu, s hãi, hi vng, dn n cái lưi c 

ng nói lên li tng nim tán dương, c Qur’an, dn n tay chân t nguyn kính 

cn cúi gp ngưi, qu ly mp dưi t và c công hành o, làm vic thin  

kính dâng Allah ng Hùng Mnh & Ti Cao. Th nên, bn thân luôn làm theo s 

ch o ca con tim, mt khi con tim hài lòng v vic gì ó thì s ưc th hin ra 

b ngoài dù ch là mt mt nh nào ó. 

 Ng ý ca câu nhng hành ng ca con tim: Là tt c nhng hành ng ch hot 

ng ti con tim mà thôi, trong nhng hot ng v i nht ca tim là nim tin vào 

Allah, chân tht, thi hành, hài lòng. T ó làm cho mt b tôi bit thương yêu, s 

hãi, hi vng, cu cu, phó thác, kiên nhn, khng nh, tôn sùng Thưng  mình... 

và rt nhiu hành ng khác. 

 Mi hot ng ca con tim u có mt cn bnh chng i li nó: thành tâm phi 

i din vi khoe khoan, khng nh i din vi nghi ng, thương yêu i din 

vi khinh ghét... ch cn chúng ta lơ là không ánh bóng con tim bng vic hành 

o mà li làm cho nó rơi vào ti li thì chúng ta ã git cht con tim mình, Nabi  

nói: “Qu tht, khi mt b tôi phm phi ti li thì con tim y b chm lên mt vt 
nhơ. Nu y t b ti li, cu xin tha th và sám  hi thì vt nhơ ó c bôi b, 
nu y quay li làm ti li thì vt nhơ s tng thêm, tng thêm n khi c con tim 

tr thành ô u nh Allah ã phán: Không âu, vt nhơ ã dính vào qu tim 
chúng do nhng iu ti li mà chúng ã làm. Al-Mutoffifeen: 14 (chơng 83).”  

Hadith do Al-Tirmizhi ghi li, Nabi  nói  Hadith khác: “Con tim s b th 

thách bi ti li ta nh chic chiu c dt thành t cng lát mt. Bt c con 

tim nào tip nhn nó thì b chm lên mt vt en còn con tim nào ngn cn c 

thì c chm lên mt vt trng cho n khi tr thành hai con tim khác nhau: 

Mt con tim trng tinh trong sut s không còn b tn công bi ti li và trng 

tn theo tri t; con tim còn li thì en thui ging nh cái ca trơn tru b ln áy 

không bit c âu là thin và âu là sai lm, y ch còn bit làm theo s thích 

mà thôi.” Hadith do Muslim ghi li. 

 Vic hc hi v cách hành o bng con tim quan trng hơn nhiu so vi vic 

hc hi vic hành o bng tay chân, bi con tim là ngun và tay chân là nhánh, 

con tim là hoàng  còn tay chân là quân lính, là vt trang hoàng t im cho con 

tim thêm xinh p, thêm tráng l, thêm nguy trang, Nabi  nói:  “Qu tht, Allah 

không h nhìn vào hình dáng và tài sn ca các ngơi, Ngài ch nhìn vào con 

NHNG HÀNH NG 
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tim và hành ng ca các ngơi mà thôi.” Hadith do Muslim ghi li. Con tim là trung 

tâm ca kin thc, ca suy ngh và nghiên cu, t nó làm cho con ngưi có s 

chênh lch nhau tùy theo nim tin, tính khng nh và thành tâm ca mi ngưi 

dành cho Allah. Th nên ông Al-Hasan Al-Basry nói: Th bi Allah chng giám, 

Abu Bakr không phi vưt tri mi ngưi v vic hành l Salah hay do nhn chay 

nhiu mà ông ta vưt tri mi ngưi là do s hài lòng trong tim v c tin Iman. 

 Hành ng ca con tim tt hơn hành ng tay chân qua nhng im sau: 
1- Nu có l hng trong vic hành o ca con tim s hy ht mi hành o ca tay 

chân ging như Riya (khoe khoan). 2- Hành ng ca con tim là cơ s chính, bi 

bt c li nói hay hành ng nào không có s nh tâm t con tim thì không ưc 

công nhn hoc b trng tr. 3- Nó là lý do mà phân nh cp bc cao thp trên thiên 

àng ging như tính gin d. 4- Vic làm ca nó khó khn phc tp hơn nhiu so 

vi hành ng tay chân, ông Ibnu Al-Munzir nhn xét: Tôi t iu chnh bn thân 

tôi bn mưi nm dài mi tr thành ưc ngưi ngay chính. 5- Thành qu ca nó 

rt tuyt vi in hình như tình yêu dành cho Allah. 6- Phn thưng dành cho nó 

rt ư là trng hu, ông Abu Al-Darda  nhn xét: “Ngi suy ngm v Islam tt hn 

hành l Salah Sunnah sut êm.” 7- Nó là trung tâm iu khin tay chân. 8- Nó s 

làm cho vic hành o ca tay chân ưc thưng nhiu hay ít thm chí b hy b 

ging như s tnh tâm lúc hành l Salah. 9- Nó có th t hành ng mà vn ưc 

thưng không cn n tay chân như nh tâm b thí mà không cn tin. 10- Phn 

thưng dành cho nó vô gii hn in hình như s kiên nhn. 11- Phn thưng ca 

nó vn mãi ưc thưng cho dù tay chân có ngưng hot ng hoc bt lc. 12- Nó 

luôn xy ra trưc hành ng tay chân. 

 Hành ng ca con tim xy ra trc hành ng tay chân vài bc nh: 
1- Cht ngh, ây là s suy ngh u tiên thoáng qua. 2- Ý tưng, th hin ý nh 

mun thc hin. 3- T hi có nên làm hay không nên. 4- Ao ưc  ưc làm vic 

ó. 5- Cương quyt thc hin. 

Trong ba iu u tiên con ngưi không ưc ban thưng hoc b trng tr gì 

c.  bưc th tư ao ưc, nu ao ưc vic tt s ưc vit cho mt ân phưc nu ao 

ưc vic xu thì không b gì c. Khi ao ưc i n cương quyt nu tt s ưc 

thưng còn xu s phm ti bi lòng cương quyt cng vi kh nng s dn n 

hành ng, Allah phán rng: Qu tht, nhng ai trong hàng ng ca nhng 
ngi tin tng thích cho li gièm pha này c ph bin rng rãi thì s chu 
mt s trng pht au n. Al-Noor: 11 – 20 (chơng 24),  

Nabi  nói:  “Khi hai ngi Muslim cm kim i u nhau thì ngi cht 
và ngi git u vào ha ngc.” Mi ngưi hi: Thưa Rasul ca Allah, k git 

ngưi là phi ri th còn ngưi cht thì ti sao? Ngưi áp: “Bi vì y cng có lòng 

cơng quyt git ngi kia.” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

 Vic b không làm ti li sau khi ã có ý cơng quyt làm, c chia làm 
bn loi: 1- T b do s hãi Allah, vic làm này ưc thưng. 2- T b do s hãi 

mi ngưi, iu này làm y phm ti bi vic t b iu ti li cng là s hành o, 

bt buc phi vì Allah mà b. 3- T b do b cuc và cng không tìm cách t 

ưc mc ích, vic này cng có ti bi có ý nh cương quyt làm. 4- T b do 
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nu y quay li làm ti li thì vt nhơ s tng thêm, tng thêm n khi c con tim 
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chúng do nhng iu ti li mà chúng ã làm. Al-Mutoffifeen: 14 (chơng 83).”  
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hc hi vic hành o bng tay chân, bi con tim là ngun và tay chân là nhánh, 
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không h nhìn vào hình dáng và tài sn ca các ngơi, Ngài ch nhìn vào con 
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bt lc thc hin sau khi ã c gng, vi hành ng b xem là ã phm mt ti bi 

y ã có ý nh cương quyt và tìm cách thc hin nhưng không t mc ích. Sau 

khi phm ti xong và tip tc có ý nh thc hin nó li nu như có cơ hi hoc kh 

nng thì y b là ã phm ti ó xuyên sut cho dù vn chưa quay li làm ln hai. 

 Mt s vic làm ca con tim  
 nh tâm: Là ý mun, ý nh bi bt c vic làm hay vic hành o nào u 

cn n nó, Nabi  nói: “Qu tht, mi vic làm bt u bng s nh tâm.” 

Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

Ông Ibnu Al-Mubaa-rak nói: “Vic làm nh s ưc s nh tâm nuôi ln và vic 

làm ln s b s nh tâm bào mòn.” 

Ông Al-Fu-dhail nói: “Allah ch mun  anh s nh tâm, nu nh tâm vì Allah s 
ưc gi là thành tâm và tt c mi hành ng sau ó s thuc v Ngài, còn nu 

nh tâm vì mc ích nào ó ngoài Allah thì ưc xem là Riya (khoe khoan) hoc 

ngy Islam hoc là nhng tên gi khác.” 

Ý ngha: Nhân loi s b hy dit ngoi tr gii hiu bit; gii hiu bit s b hy 

dit ngoi tr gii thc hành; gii thc hành s b hy dit ngoi tr gii thành tâm. 

Th nên vic làm u tiên ca mt b tôi mun hành o vì Allah là phi hc hi 

cách nh tâm, ri tip tc rèn luyn cho nó tr thành tht thà và thành tâm tht s, 

bi vic hành o không có nh tâm ch thêm mt mi; s nh tâm không có thành 

tâm là Riya (khoe khoan); s thành tâm không xác nh ưc c tin là cát bi. 

 Hành ng c chia làm ba loi:  
1- Ti li: Ý nh tt ưc th hin qua vic làm ti li thì s nh tâm ó không 

ưc chp nhn, nu trong vic làm ti li cng nh tâm xu xa thì hình pht s 

ưc tng lên. 2- Mubaah: Tc vic làm bình thưng như n ung, ng... nu 

trong mi vic làm có nh tâm hành o vì Allah s ưc ban thưng. Thí d: n 

ung  có sc hành l Salah... 3- Hành o: Hành ng này bt buc phi có nh 

tâm mi ưc chp nhn và phn thưng s ưc nhân lên
(1)

. Nu trong lúc hành 

                              
(

1
) Nabi có nói:  “Cho nên ai d nh làm iu tt nhng cha làm s c Allah vit cho y 

mt iu tt hoàn ho và nu ai d nh làm iu tt ri thc hin luôn d nh ó s c Allah 
vit cho y t mi cho n by trm iu tt và nhân lên nhiu hơn. Còn nu ai d nh làm iu 
xu nhng cha làm s c Allah vit cho y mt iu tt hoàn ho và ai d nh làm iu xu 
ri làm iu xu ó thì ch b Allah vit cho mt iu xu.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li,  
Nabi  nói trong Hadith khác: “Cng ng này c so sánh ging nh b ngi àn ông: 
Mt ngi c Allah ban cho tin tài và kin thc (Islam), y áp dng nhng gì mình bit và 
dùng tin s dng trong mc ích úng; mt ngi khác ch c ban cho kin thc không 
c ban tin tài, y nói: “Nu tôi có tin nh ông ta là tôi cng s làm ging nh ông y vy.” 
Thì phn thng ca hai ngi h ging nh nhau; mt ngi khác ch c ban cho tin ti 
không c ban cho kin thc thì y li s dng tin tài ca mình không úng n; còn ngi 
cui cùng không c ban cho tin tài cng nh không c ban cho kin thc, y nói: “Nu 
nh tôi có tin thì tôi cng s làm ging nh ngi àn ông này (ngi có tin không có kin 
thc) ã làm.” Thì s trng pht ca c hai ging y nh nhau.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi li.  
Ngưi th hai và ngưi th tư trong Hadith ch có ý nh và mơ ưc rng: “Nu tôi có tin nh ông 
ta là tôi cng s làm ging nh ông y vy” nhưng h ưc ân phưc và ti li ging như ngưi 
hành ng ó. Ông Ibnu Rajab nói: “Câu: “Thì phn thng ca hai ngi h ging nh nhau” 
chng minh rng c hai ngưi h có phn thưng ging như nhau, riêng vic nhân phn thưng lên 
nhiu ln ch dành cho ngưi thc hành vic làm, còn ngưi ch có nh tâm thì phn thưng không 
ưc nhân lên, bi trong vn bn ca Hadith không ghi ai nh tâm làm thin nhưng không thc 



105



 

o hoc nh tâm ngay t u là khoe khoan tc Riya thì vic hành o ó tr 

thành tiu Shirk và ôi khi dn n i Shirk, s vic ưc th hin qua ba mt sau: 

A- Là ngưi hành o có ý nh khoe khoan vi mi ngưi ngay t khi bt u 

hành o, ây là ti Shirk và vic hành o ó vô hiu. B- Là ngưi hành o ban 

u vì Allah ri bng chuyn sang Riya (khoe khoan). Nu vic hành o không 

bt buc s nh tâm phn u và phn cui phi ging nhau in hình vic b thí 

thì s b thí ban u vì Allah úng ưc chp nhn và s b thí  phn sau vì Riya 

là không úng không ưc chp nhn. Nu là vic hành o bt buc toàn phn 

phi ging nhau ging như l Salah thì ưc chia làm hai trưng hp nh:  

 Ngưi hành o c gng ht mình gt b lý tưng Riya, thì tính Riya ó hoàn 

toàn không nh hưng gì n vic hành o c.  Ngưi hành o hài lòng vi 

bn tính Riya ó, thì tt c vic hành o ca y tr nên vô hiu, b hy b tt c. 

C- Ý nh Riya xy ra sau khi vic hành o kt thúc, ây chng qua là s quy 

nhiu ca Shaytaan hoàn toàn không nh hưng n vic hành o. Ngoài ra còn có 

rt nhiu con ưng nh khác dn n Riya mà ngưi Muslim cn phi hc hi và 

tìm hiu. 

i vi ai hành o ch vì li ích ca trn gian thì ân phc và ti li ca 
y tùy thuc vào s nh tâm ca bn thân, và c phân làm ba loi: 
1- Hành o ch v tư li ca trn gian, ging như làm Imam dn hành l Salah  

ly tin lương, thì y qu là ngưi ti li. Nabi  tng nói: “i vi kin thc 

(Islam) làm hài lòng Allah mà ai li hc hi ch vì c phúc li ca trn gian 

thì y s không ngi c mùi thơm ca thiên àng vào ngày phán x.” Hadith do 

Abu Dawood ghi li. 

2- Hành o vì Allah và vì phúc li ca trn gian, ây là ngưi có c tin Iman yu 

và thiu i s thành tâm, vic làm này ging như ngưi làm Haj mưn cho ngưi 

khác. Cho nên phn thưng ca y ph thuc vào s thành tâm ca y. 

3- Hành o vì Allah duy nht nhưng nhn tin h tr  ưc hành o thêm dài 

lâu, ngưi này s nhn ưc phn thưng trn vn không thiu xót, Nabi  ã có 

nói: “Qu tht, iu xng áng nht cho các ngi ly tin thng ó là Kinh 

Sách ca Allah.” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

Vic hành o thành tâm vì Allah c phân cp bc nh sau: 
 Bc thp: Là hành o vì mun ưc thưng hoc s b trng pht. 

 Bc trung: Là hành o nhm t ơn Allah và áp li mnh lnh ca Ngài. 

 Bc thng: Là hành o vì yêu thích, vì sùng bái, vì say mê, tt c vì mc 

ích phc dch Allah. ây là cp bc ca gii Al-Siddeeq.
(1)

 

                                                                                 
hin ưc s ưc vit cho mưi ln mà ch vit ngưi nào làm nó thì phn thưng s ưc nhân 
lên mưi ln.” 
(1) Allah phán:  (Musa) tha: “H bám theo du chân ca b tôi, nên b tôi vi n trình din 
Ngài, ly Thng  xin Ngài hãy hài lòng b tôi.” Taa-ha: 84 (chơng 20). Câu Kinh nói rng Nabi 
Musa  vi vàng n trình din Allah  ưc Ngài hài lòng v Ngưi ch không vì áp li mnh 
lnh. Tương t vic hiu tho cha m: Bc thp là hiu tho vi h vì s trng pht ti bt hiu hoc 
mong ưc ban thưng; bc trung là tuân lnh ca Allah mà hiu tho h và  n ơn h ã nuôi 
nng dưng dc, cng t h mi có ưc mình như ngày hôm nay; bc thưng là hiu tho vi h 
vì tôn trng mnh lnh ca Allah, yêu thích và say mê vic làm này, tt c ch vi Allah hài lòng. 
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 Sám hi: Là nhim v thưng xuyên phi làm ca con ngưi bi vic phm ti 

là l t nhiên xy ra hàng ngày, Rasul  có nói: “Tt c con cháu Adam u 
phm li lm và ngi tt nht trong s ngi lm li ó là ngi bit sám hi.” 

Hadith do Al-Tirmizhi ghi li,  

Nabi  nói  Hadith khác: “Nu các ngi không có phm ti là Allah ã 
hy dit ht các ngi ri, sau ó Ngài s mang n mt cng ng mi b phm 

ti, ri h cu xin tha th ti li, th là h c Ngài tha th.” Hadith Muslim ghi li. 

Vic ai ó lm li vn không chu sám hi, ngưc li tip tc phm li, qu là 

iu sai lm. Bi Shaytaan luôn mun nhn chìm con ngưi vào mt trong by k 

hoch ca chúng, mt khi tht bi k hoch này thì chúng s bt u k hoch khác 

và k hoch ca chúng là: 1- D con ngưi phm i ti a Thn và Kufr (ph 

nhn Allah) 2- Nu không thành thì d h làm iu Bid-a’h (ci biên tôn giáo), b 

i vic bt chưc theo Rasul  và Sahabah. 3- Nu bt thành thì lên k hoch d 

phm các i ti khác. 4- Nu tht bi thì d h phm nhng ti li nh. 5- Nu 

tht bi thì d h làm nhiu nhng vic tm thưng. 6- Nu tht bi thì d h hành 

o bng nhng hình thc làm h o tưng vic nào ó là tt p. 7- Nu tht bi 

na thì chúng dùng n ma qu mà khn ch. 

Ti li c chia làm hai loi: 1) i ti: Là tt c nhng ti li ưc lit kê 

v vic trng pht  trn gian, hoc gp phi trng pht  ngày sau, hoc b Allah 

gin d, nguyn ra hoc xóa i c tin Iman. 2) Tiu ti: Tt c nhng ti li 

khác. ôi khi tiu ti b bin thành i ti như: Phm tiu ti thưng xuyên hoc 

hài lòng hoc khi d, khinh khi hoc công khai làm tiu ti. 

Tt c mi ti li ưc quyn sám hi và thi gian sám hi kéo dài n trưc mt 

tri mc  hưng tây hoc trong lúc hp hi. Phn thưng dành cho ngưi sám hi tht 

lòng là ti li ưc bin thành ân phúc cho dù ti li có chc ng cao tn tri xanh. 

Mt s sám hi c chp nhn phi hi  nhng iu kin sau: 
1) T b ngay ti li ã phm. 2) Hi hn vic ã làm. 

3) Quyt tâm không tái phm ti ó trong tương lai. Nu liên quan n vt cht 

hoc danh d con ngưi thì cn phi tr li hin vt hoc xin li.
(1)

 

Ngi sám hi c chia làm bn loi: 
1- Tr thành ngưi ngay chính n cui i sau khi sám hi, y không mt ln ngh 
rng mình s quay li ti li ó, ngưi này ưc gi là ngưi ngoan o và s sám 

hi ca y ưc gi là sám hi tht lòng. Bn thân này ưc gi là Al-Nafs Al-
Mutma-in (lòng thanh thn). 

2- Sám hi và rt kiên trì hành o nhưng li vô tình phm phi ti li ó ln na 

tuy ã tìm rt nhiu cách tránh né, ri hi hn và quay li sám hi. Bn thân này 

ưc gi là Al-Nafs Al-Lawwaamah (lòng suy tư). 

                              
(

1
) Có Hadith Nabi  nói rng: “Allah có ba quyn s bên cnh: Mt quyn ghi ti li gia con 

ngi vi Allah nh b nhn chay mt ngày hoc b hành l Salah, Allah có th tha th b 
qua li lm này nu Ngài mun; mt quyn s Ngài s không tha th cho nhng ai phm i 
ti Shirk, bi Ngài ã phán: Qu tht, nhng ai th phng nhng thn linh khác bên cnh 
Allah thì chc chn Allah s cm y vào Thiên àng và nơi  dành cho y chính là ha ngc. (Al-

Ma-i-dah: 72 chơng 5); và mt quyn s ghi nhn s bt công gia con ngi vi nhau, vi ti li này 
bt buc phi tr công bng cho ngi b bt công.” Hadith do Ahmad ghi li và trong Hadith có phn thiu chính xác. 
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3- Sám hi và ngoan o ưc mt thi gian, ri b dc vng ln lưt dn n 

phm ti mc dù bn thân luôn hành o. Sau khi phm ti hi hn và ha ri s 

sám hi v ti li ó. Ngưi này có nguy cơ nguy him bi ôi khi cái cht n 

trưc khi sám hi thì gp phi s trng pht và mi ngưi quan trng lúc kt. 

4- Sám hi và ngoan o ưc thi gian. Sau ó, tip tc phm ti mà trong lòng 

không ngh rng s sám hi cng không ân hn. ây là bn thân Al-Nafs Al-
Amaa-rah Bis Su (lòng xu xa) và e rng s b kt cuc xu ó. 

 Tht thà: Trong nguyên thy tht thà là hành ng ca con tim và ch tht thà 

ưc s dng trong sáu ý ngha sau: 1- Tht thà trong li nói. 2- Tht thà trong ý 

mun, ý nh (thành tâm). 3- Tht thà trong cương quyt. 4- Tht thà trong giao 

ưc bng lòng kiên nh. 5- Tht thà trong hành ng tc b ngoài và bên trong 

ging nhau ging như vic bình thn hành l Salah. 6- Tht thà trong nhng biu 

hiu ca tôn giáo, ây là cp bc mnh nht trong sáu iu ging như tht thà trong 

kính s, k vng, sùng bái, gin d, hài lòng, phó thác, yêu thương và tt c nhng 

vic làm khác ca con tim. i vi ai tht thà trong tt c nhng tính cách va nêu 

thì y ã t ưc cp bt Siddeeq, bi Nabi  có nói: “Bt buc các ngi phi 
tht thà. Bi tính tht thà s hng n o c và o c s c a vào 
thiên àng. Khi mt ngi luôn tht thà mi nơi, mi lúc s c Allah ký cho y 

quyn s là ngi Siddeeq.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

Trái ngưc vi tht thà là di trá và di trá ưc th hin u tiên là trên u môi 

chót lưi ri dn n hành ng di trá, t t làm cho y tr thành mt ngưi di trá. 

 Thơng yêu: Tình yêu dành cho Allah, cho Rasul và cho các tín  có c tin 

khác s nm ưc s ngt ngào ca c tin, Nabi  ã nói: “Có ba iu ai nm 
trong ó s cm nhn c s ngt ngào ca nim tin: Tình yêu dành cho Allah 

và Rasul ca Ngài luôn t cao hơn tt c, thơng yêu (hoc ghét b) mt ai ó 
là ch vì Allah, cm thù vic phn o ging nh cm ghét vic b y vào ha 
ngc.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

Mt khi gieo trng cây tình thương trong tim, dùng nưc thành tâm và s noi 

theo ưng li Sunnah  tưi tiêu thì chc chn s kt trái rt có giá tr và nhng 

trái ó gm bn loi: 1- Thương yêu Allah, ây là gc ca c tin Iman. 2- Thương 

yêu và ghét b vì Allah, ây là iu bt buc.
(1)

 3- Yêu thương cùng vi Allah, ó 

                              
(1) Con ngi trong vn  yêu thơng và ranh ghét c chia làm ba loi: a) Thương yêu tht 
lòng không chút k th ging như nhóm Nabi, nhóm Siddeeq và ng u tt c là Nabi Muhammad 
 ca chúng ta, các bà v, các con gái và các bng hu ca Ngưi. b) Luôn luôn ranh ghét và h là 
nhóm ngoi o, nhóm a Thn và nhóm o c gi ngy Islam. c) Thương yêu mt mt và ranh 
ghét mt khác và h là nhng ngưi có c tin thưng hay phm ti. H yêu thương khi nim tin 
Iman trong lòng tng và ranh ghét khi phm phi ti li.  

Vic thơng yêu và kt thân vi ngi ngoi o c chia làm hai loi: 1/ Làm cho y ri 
khi vành ai Islam tr thành k phn o bi y kt thân vi h vì tôn giáo h. 2/ Phm phi lnh 
cm và vn là ngưi Muslim như qua h mt thit vi h trong cuc sng trn gian, lâu ngày làm 
cho ngưi Muslim ng nhn cho rng h là ngưi tt ri bên vc và ng h h. Tôn giáo không cm 
có quan h vi ngưi ngoi o nhưng phi gi khong cách không ly h làm thân tín hoc bn tri 
âm tri k, ưc phép nói nn t tn, nh nhàng hoc th hin s thương xót i vi h, bi Allah có 
phán rng: Allah không cm các ngi i x t t và công bng vi nhng ai không giao 
chin vi các ngi và cng không trc xut các ngi ra khi nhà ca ca các ngi vì vn 
 tôn giáo. Qu tht, Allah rt thơng yêu nhng ngi công bng. Al-Mumtahanah: 8 (chơng 60),  
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là ly tình thương bt buc chia ôi ging như nhng ngưi a thn yêu thương 

thn linh ca h. ây là ngun gc ca ti Shirk. 4- Tình yêu bm sinh như yêu 

thương cha m, con cháu, thc n... và  ưc tình yêu ca Allah dành cho bn thì 

hãy là ngưi gin d  trn gian, Nabi  nói: “Hãy gin d  trn gian bn s 
c Allah yêu thơng.” Hadith Ibnu Maajah ghi li. 

 Phó thác: Là t nim tin trn vn vào Allah  ưc Ngài che ch khi tai 

nn và thành công trong mi lnh vc,  ưc th cn phi có nim tin vào Allah 

tht lòng không tí ng vc cng thêm làm  mi lý do phù hp vi giáo lý Islam, 

hng có thành công m mãn. ó chính là thành qu ca lòng tin tuyt i.   

S phó thác c chia làm ba loi:  
1) Bt buc: Phó thác cho Allah mi vic ch có Ngài mi có kh nng như cha 

bnh.  

2) B cm và ưc chia làm hai loi nh: a) i Shirk: Tin hn vào iu gì ó có 

kh nng phù h, che ch hoc mang li may mn.
(1)

 b) Tiu Shirk: Da vào mt 

ngưi nào ó và tin rng y là lý do có ưc bng lc hoc iu gì ó. 

3) c phép: Nh mt ngưi nào ó giúp  trong tm kh nng như nh mua 

bán dùm, khuân vác dùm... 

 T ơn: Là biu hin ca b tôi i vi Thưng  bng con tim tin tưng, cái 

lưi nói li t ơn và tay chân thì hành o vì Ngài. Ý ngha ca vic t ơn là s 

dng hng phúc ưc ban cho trong vic hành o qui phc Allah. 

 Kiên nhn: Là b i li than van, k l vi ngưi khác mà ch than van và k 

l vi Allah, Allah phán: Chc chn nhng ngi kiên nhn s c ban 
thng vô gii hn. Al-Zumar: 10 (chơng 39).  

Nabi  nói: “Và ai kiên nhn s c Allah gia tng thêm cho y lòng kiên 

nhn, và không ai li c ban thng tt p và nhiu nh ngi kiên nhn.” 

Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

                                                                                 
còn chuyn ghét b h, xem h là k thù là vn n khác, bi Allah h lnh rng: Này hi nhng 
ngi có c tin! Các ngi ch kt thân vi k thù ca TA và k thù ca các ngi bng 
cách bày t thin cm ca các ngi vi chúng. Al-Mum-ta-ha-nah: 1 - 4 (chơng 60). Cho nên quan h vi 
h là luôn gi khong cách ging như Nabi  ã i x vi nhóm ngưi Do Thái giáo  Madinah. 
(1)

 Vic tìm lý do cùng vi s phó thác có trái ngc nhau không? Trong vn  gm bn mt: 
1) Tng sinh và ưc chia thành ba loi: a) Lý do chc chn như lp gia ình  có ưc con cái và 
ai mun có con mà b kt hôn là ngưi khùng và y chng làm gì liên quan n phó thác. b) Lý do 
chưa chc chn nhưng a phn nó là lý do t ưc mc ích như ngưi i ngoài sa mc không 
mang theo lương thc. Hành ng này không phi là phó thác ngưc li vic mang theo lương thc 
là mnh lnh, bi trưc kia Rasul  chun b y  lương thc, hành lý và mưn ngưi dn ưng 
 i Madinah. c) Nhng lý do mp m không rõ ràng ging như ngưi tính gi gic  lao ng, 
vic này không nm ngoài vic phó thác. Ngưc li không lao ng mi không liên quan n phó 
thác. U’mar nói: Ngưi phó thác là ngưi gieo ht ging xung t ri phó thác cho Allah. 2) Bo 
v sn có: Lưu tr lương thc Halal không nm ngoài vic phó thác c bit i vi ngưi có gia 
ình, bi trưc kia sau khi bán ưc chà là ca b tc Al-Nudhair Nabi  ã d tr lương thc cho 
gia ình Ngưi n mt nm. Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 3) Phòng nga: Trong 
nhng vic làm phó thác là phi tìm lý do  phòng nga ging như ra trn phi mc áo giáp, i 
nón st, trói ng vt cn thn... xong phó thác cho Allah và phi hài lòng kt qu t ưc dù có ra 
sao. 4) iu tr và ưc chia làm ba loi: a) Dt hn: Ung nưc  ht khát, nu b không liên 
quan n phó thác. b) K vng: Như giác n, co gió...  khi bnh và iu này không loi b ưc 
tính phó thác bi chính Rasul  ã tng cha bnh và ra lnh ngưi bnh phi cha bnh. c) Tiêm 
nga phòng bnh: Vic tiêm nga làm cho vic phó thác không ưc hoàn ho. 
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Ông U’mar nói: Mt khi tôi b th thách iu gì ó thì tôi s ưc hưng bn hng 

phúc t Allah: Trong tôn giáo hoc iu gì ó v i hoc ưc s hài lòng hoc hi 

vng ưc ban thưng vì nó. 

Kiên nhn c chia làm ba cp bc: Thp: Không than van nhưng trong lòng 

li mun. Trung: Không than van và cm thy hài lòng. Thưng: Là t ơn Allah v 

th thách ó. Nu b bt công thì cu xin ưc ly li công bng t k bo ngưc.  

Kiên nhn c chia làm hai loi: 1) i vi th xác: Chúng tôi không nói 

v ch  này. 2) i vi ni tâm: Lòng ham mun và s thích.
(1)

    

Cuc sng ca con ngi trong cuc sng trn i không thoát khi hai iu:  
1) Phù hp vi s thích: Cn lòng kiên nhn thi hành bn phn vi Allah, t ơn vi 

hng phúc ã ban và không vi phm lnh cm.  

2) Trái ngưc s thích và ưc chia làm ba loi: a) Kiên trì vi b phn i vi 

Allah: Bt buc thi hành nhim v và khuyn khích làm thêm Sunnah.  

b) Kiên trì không phm gii lut: Bt buc b mi iu Haram và khuyn khích b 

nhng iu không nên làm. c) Kiên nhn vi nh mnh: Bt buc cái lưi không 

than van, k l, trách móc, con tim không chng i, chê bai s mnh, tránh không 

làm mi iu làm pht lòng Allah như xé qun áo, t ánh vào mt và khuyn 

khích con tim luôn hài lòng v nh mnh do Alalh t . 

Ngi giàu bit t ơn và ngi nghèo bit kiên nhn, ai tt hơn ai ? Nu 

ngưi giàu s dng hoc lưu tr tài sn vì mc ích làm hài lòng Allah thì y tt hơn 

ngưi nghèo, còn nu ch làm nhng chuyn tm thưng không vì Allah cng 

không phm ti thì ngưi nghèo tt p hơn, bi Nabi  nói: “Ngi c n bit 
t ơn  ngang a v vi ngi b ói bit kiên nhn.” Hadith Ahmad ghi li. 

 Hài lòng: Là s tha mãn v iu gì ó và ch th là  sau khi ã làm úng 

kh nng. Vic hài lòng v nh mnh do Allah sp t là vic hành o tt p, là 

thành qu ca tình yêu và s phó thác. C cu xin Allah xóa mi suy tư phin não 

v s mnh hin ti. 

 Lòng sùng kính: Là s tôn sùng, kín cn, h thp mình, ông Huzaifah nói: 

Khuyn cáo ngưi v lòng sùng kính gi to. Mi ngưi hi: Lòng sùng kính gi 

to là gì? Ông áp:  Tc nhìn b ngoài rt sùng kính nhưng trong lòng chng có 

sùng kính tí nào. Và câu nói khác ca ông: Vic u tiên các ngưi ánh mt trong 

tôn giáo chính là lòng sùng kính. Tc vic hành o cn phi có lòng sùng kính và 

phn thưng cng tùy vào lòng sùng kính ca mi ngưi, ging như l Salah Nabi 

 ã tng nói vi ý ngha: Có ngưi hành l Salah ch ưc thưng có phân na, 

có ngưi ch ưc mt phn tư, có ngưi ch mt phn nm... mt phn mưi thm 

chí có ngưi chng có gì qua bui hành l bi lòng y chng có tí sùng kính nào c. 

 Hi vng: Là s nhìn vào s khoan dung bao la ca Allah và t trái ngưc là bi 

quan. Hành o da vào hi vng  a v cao hơn ngưi hành o mang lòng s 

hãi, bi y s tha hưng ưc c tính ngh tt v Allah, chính Ngài ã phán:  

                              
(1)

 i vi th loi này, nu kiên nhn vi dc vng ưc gi là c hnh, kiên nhn vi ánh nhau 
ưc gi là dng cm, kiên nhn vi chuyn bun phin ưc gi là chu ng, kiên nhân quyt 
giu che vic gì ó ưc gi là gi bí mt, kiên nhn không tham vt cht cuc sng ưc gi là 
gin d, kiên nhn không tham danh ting ưc gi là tha mãn. 
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“TA s nh iu b tôi TA ngh v TA.” Hadith do Muslim ghi li. 

Hi vng c chia làm hai cp bc: 1) Thưng: Là ngưi hành o luôn k 

vng vào phn thưng ca Allah, có ln bà A’-y-shah hi v câu kinh: Và h là 
nhng ngi b thí nhng gì h s hu nhng tim h li rung s. Al-Muminoon: 

60 (chơng 23). Thưa Rasul, có phi h là nhng ngưi trm cp, quan h tình dc tin 

hôn nhân và ung rưu ? Rasul  áp: “Này con gái ca ông Al-Siddeeq, không 

phi th âu, h li là nhng ngi nhn chay, hành l Salah và b thí nhng 

li s rng vic hành o ó ca h không c chp nhn ó là nhng ngi 
chuyên giúp nhau làm vic thin và h tranh nhau thi hành nó. Al-Muminoon: 61 

(chơng 23).” Hadith Al-Tirmizhi ghi li. 2) Thp: Ngưi phm ti quay li sám hi hi vng 

ưc tha th. Riêng k làm ti li vn không sám hi ri hi vng ưc ân xá, ây 

ưc gi là vng tưng ch không phi hi vng. i vi ngưi có c tin thì mi 

c tính và hành ng h là thin và kính s còn tt c c tính và hành ng ca 

k ngy Islam là xu xa vng tưng. 

 Kính S: Là s bun phin khi phm phi iu không nên làm và t trái ngưc 

là dng dưng. Mt ngưi Muslim cn phi hi t  ba iu: Thương yêu, kính s 

và hi vng, Shaikh Ibnu Qaiyim nói: Mt con tim tr v vi Allah  trên cưng v 
mt con chim, tình thưng là cái u, kính s và hi vng là ôi cánh. Mt khi s s 

hãi an v thì s thiêu ri mi dc vng và không màng n trn i. Vì vy, s hãi 

bt buc là ép bn thân làm trn nhim v và b hn iu Haram và s s hãi 

khuyên khích là ép bn thân thưng xuyên làm Sunnah và t b nhng iu không 

nên làm. 

S s hãi c chia làm ba loi:  1) S hãi bt buc như sùng bái: iu này 

ch dành riêng cho Allah nu thay i là phm ti i Shirk ging như s thn linh 

nào ó ca ngưi ngoi o hãm hi. 2) S hãi b cm: Là t b i nhim v và làm 

iu Haram vì s mi ngưi. 3) S hãi ưc phép: S hãi bm sinh như s rn, cp, 

nóng, lnh... 

 Gin d: H hng vi iu gì ó và tìm n iu khác tt p hơn, gin d  

trn gian làm con tim và th xác luôn thanh thn còn khi ham thích trn gian làm 

cho bn thân hay bun phin thiu não. Vic thương yêu trn gian là u mi ca 

mi ti li còn ghét b nó là lý do ngoan o.  ưc gin d tht cn phi y 

trn gian ra khi tim bn ch không phi ra khi tay bn nu không bn ch là 

ngưi kém kin thc, Rasul  nói: “Hng phúc ca ng tin thin là dành cho 

ngi c hnh.” Hadith do Ahmad ghi li. 

Mt ngi nghèo i vi tin bc c chia làm nm loi:  
1) Th ơ vi tin bc s phi bn rn vì tin và phn ng xu ca tin tài, ây chính 

là ngưi gin d. 2) Không mng r khi ưc tin tài và cng không bun phin v 

iu xu xut phát t nó, ây chính là ngưi tha mãn. 3) Vic có tin s yêu thích 

hơn là không có, nhưng không n ni tìm mi cách  t ưc tin tài. Nu có thì 

ly và vui v, nu cn phi lao ng ct lc mi có thì không màn n, ây là 

ngưi bng lòng. 4) Tìm mi cách  có tin không ngh gì khác min có tin là 

ưc, ây là k tham tin. 5) Ch cn s dng tin vào mc ích mong mun như 

ang ói, không qun áo mc, ây là ngưi túng thiu trm trng. 
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Mt anh tên Abdullah có ngha là “b tôi ca Allah” gp mt anh có tên Abdun 

Nabi có ngha là “b tôi ca Nabi”, mt cuc àm lun din ra rt thanh bình. 

- Abdullah: Có phi anh th phưng ai khác ngoài Allah chng ? 

- Abdun Nabi: Không, tôi không th phưng ai khác ngoài Allah âu. Tôi là ngưi 

Muslim, tôi ch th phưng Allah mt ng duy nht mà thôi. 

- Abdullah: Vy sao tên gi ca anh có cách gi ging cách gi tên ca nhng 

ngưi thiên chúa giáo là “Abdul Maseeh” có ngha là “b tôi ca Giê-su” tc Nabi 

I-sa (cu xin  Allah ban bình an cho Ngưi). Nhng ngưi thiên chúa giáo thưng 

gi nhau như th vì h th phưng Giê-su cho nên khi nghe tên ca anh mi ngưi 

chc chn s khng nh ngay là anh th phưng Nabi . Như vy là không úng 

cho cách nhìn nhn ca ngưi Muslim v Nabi ca y, ngưi Muslim ích thc là 

phi tha nhn rng Muhammad là b tôi ca Allah và là v Rasul ca Ngài. 

- Abdun Nabi: Nhưng Nabi Muhammad là ngưi tt p và cao quý nht trong 

nhân loi, Ngưi là v Rasul bc nht trong các v Rasul ca Allah.  Qua s cao quý 

nht ca Nabi i vi Allah, chúng tôi t tên như vy vì ch mun ưc hng phúc 

t Allah và mun ưc gn Ngài hơn và chúng tôi mun Nabi  xin ân xá cho 

chúng tôi  ngày sau. Do ó, chng có gì phi làm l âu, cng như em trai tôi tên 

là Abdul Husain (b tôi ca Husain), cha tôi i li thành Abudur Rasul (b tôi ca 

Rasul). Mà nhng cái tên như th này ã ưc ông bà ta t tên cho con cháu t 

thi xưa ri có gì to tát âu sao phi làm quan trng quá vn  trong khi o 

không gây khó khn cho tín  mà. 

- Abdullah: iu này còn sai lch nghiêm trng hơn ó là anh ã cu xin nhng ai 

khác ngoài Allah trong khi không mt ai hay mt vt gì có quyn nng ngoài Ngài 

cho dù ó là Nabi Muhammad  hay i thiên thn Jibreel i chng na, ây chính 

là giáo lý Tawhid (tính Duy nht) ca Allah mà chúng ta ưc lnh phi tha nhn 

và khng nh mt cách tuyt i: 

 


   “Không có Thưng  nào xng 

áng ưc th phng ngoi tr Allah duy nht”. 

Tôi s ưa ra cho anh mt s vn   anh thy ưc s nghiêm trng ca s vic và 

hu qu ca vic xưng tên như th này, tôi không nhm mc ích nào c mà ch mun 

iu chân lý  chúng ta i theo và phân bch âu là s lch lc  chúng ta tránh,và 

ây cng là vic bo ban nhau làm iu chân thin và ngn cn nhau làm iu sai 

lch, cu xin Allah phù h bi l không có quyn nng nào ngoài quyn nng ca 

Allah – ng Ti cao và V i, nhưng trưc khi vào  tôi mun nhc nh anh qua 

li phán ca Allah như sau: Qu tht, câu nói ca nhng ngi có c tin khi 
c kêu gi n vi Allah và Rasul ca Ngài  phân nh (úng sai) gia h 
là: “Chúng tôi xin nghe và vâng lnh.” Và ó chính là nhng ngi thành t. 
Al-Noor: 51 (chơng 24), Allah phán  chương khác: Mt khi các ngi có s bt ng 
ý kin v bt c vic gì thì hãy cùng nhau quay tr li vi Allah (qua Qur'an) 
và Rasul (Muhammad qua Sunnah ca Ngi) nu các ngi là nhng ngi 
luôn tin tng vào Allah và vào ngày phán x cui cùng. Al-Nisa: 59 (chơng 4). 

- Abdullah: Anh nói là anh theo giáo lý Tawhid (c tôn Allah duy nht) và anh ã 

chng nhn 

 


 , anh có th nói ý ngha ca nó cho tôi ưc không? 

- Abdun Nabi: Tawhid là tin rng Allah hin hu, tin rng Ngài là ng ã to ra v  

CUC ÀM LUN THANH NHÃ
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tr này, Ngài là ng làm cho sng và cht, Ngài iu hành và ch ng c v tr, 

Ngài là ng ban bng lc, ng Hiu bit, ng Am tưng, ng Quyn nng, ... 

- Abdullah: Nu Tawhid ch như anh nói thì qu tht Fir-a’wn và ng bn ca 

chúng cng như Abu Jahl hay nhng k ging như vy chc hn u là nhng 

ngưi theo giáo lý Tawhid c ri. Nhng ngưi th a thn tht ra âu phi h 

không bit iu này, Fir-a’wn vn tin và tha nhn s hin hu ca Allah, y vn tin 

s iu hành và ch ng v tr ca Ngài, bng chng là li phán ca Allah: 

Chúng ã ph nhn nó mt cách sai quy và ngo mn trong khi thâm tâm 
chúng kiên nh nó mt cách chc chn. (Chơng 27 An-Naml, câu 14) 

Nhưng ri mi vic ưc xác nhn khi chúng b nhn chìm trong bin c. Giáo lý 

Tawhid ích thc là mt iu duy nht ưc các v Rasul ca Allah mang n và 

ưc mc khi trong các kinh sách ca Ngài ó là: “Ch có Allah duy nht ưc 

th phưng”, “th phưng”  ây bao hàm tt c mi s vic, mi hành ng, li 

nói công khai hay thm kín ưc Allah yêu thích và hài lòng còn t  

 – “ilah” 

trong câu 

 


   - “la ila ha illolloh” có ngha là: “Không có Thưng  nào 

xng áng ưc th phng ngoi tr Allah duy nht.” 

- Abdullah: Anh có bit ti sao các v Rasul ưc c phái n trái t này không ? 

- Abdun Nabi:  kêu gi nhng k “Mushrikun” “th a thn”  quay v th 

phưng Allah duy nht và t b “Shirk” “gán i tác ngang cùng vi Allah trong 

vic th phưng”. 

- Abdullah: Vy anh có bit ng cơ nào khin cng ng ca Nabi Nuh li phm 

ti “Shirk” không? 

- Abdun Nabi: Không bit. 

- Abdullah: Allah ã c phi Nabi Nuh n vi cng ng ca Ngưi vì h ã yêu 

quý quá mc n tôn sùng các v hin nhân ngoan o như: Wada, Suwa', Yaghuth, ... 

- Abdun Nabi: Ý anh là Wada, Suwa' cùng các v khác là tên ca ca nhng ngưi 

ngoan o hiên nhân, không phi là tên ca nhng k bt tin ch ? 

- Abdullah: úng vy. ây là tên gi ca các v hin nhân ngoan o mà cng ng 

Nabi Nuh ã sùng bái h như ng th phưng và theo bưc ca h là cng ng 

ngưi  rp, bng chng cho s vic này là di ngôn ca ông Ibnu Abbaas: “Nhng 

bt tưng ca cng ng Nabi Nuh trưc kia gi ã tr thành các thn linh trong 

cng ng  rp như Wada tr thành thn linh ca b tc Kalb, Suwa' thành thn 

linh ca b tc Huzhayl, Yaghuth thành thn linh ca b tc Murad sau ó tip tc 

tr thành thn linh ca b tc Bani Ghutayf  vùng Jawf thuc th trn Saba', còn 

Ya-uoq là thn linh b tc Mahdan, và Nasr thành thn linh ca b tc Himyara lal 

zhil kila'; ây là các tên gi ca nhng v hin lưng ngoan o t cng ng Nabi 

Nuh, nhng ngưi này khi cht i, Shaytaan ã n th th vào tai cng ng ca h 
bo hãy làm nhng biu tưng và t tên cho nhng v ã khut  tưng nh n h, 
cng ng ca h ã làm theo nhưng không th phưng cho n khi nhng ngưi 

này cht i thì nhng th h sau không hiu và bt u th phưng.” (Al-Bukhary) 

- Abdun Nabi: Nhng li này áng ngác nhiên quá! 
- Abdullah: Tôi s cho anh thy nhng iu còn ngc nhiên hơn th na. Anh có bit 

là v Rasul cui cùng Muhammad  thc s ưc c n vi nhng ngưi mà h 
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cng khn cu van xin s tha th t Allah, h cng th phưng Ngài, h cng thc 

hin tt c các vic làm hành o như Tawaf, sa-i, i hành hương Haj và b thí 

Sadaqah, tuy nhiên h ã ly mt s to vt làm trung gian gia h và Allah như các 

v thiên thn, Nabi Ysa hoc nhng v ngoan o khác và h bo: Chúng tôi mun 

ưc gn Allah, mun ưc nhng v trung gian này cu xin ân xá nơi Ngài. Vì s 

lm lc này mà Nabi Muhammad  ưc Allah c n vi c nhim là khôi phc 

li tôn giáo tinh khit ca Nabi Ibrahim  (tôn giáo ch th phưng Allah duy nht) 

và thông ip vi h rng Allah không có i tác, mi iu hành và quyn nng ch  

nơi Ngài, Ngài thích làm gì Ngài mun không ai có quyn can thip hay chi phi và 

không ai có kh nng làm iu ó, tt c mi th ngoài Ngài u là to vt ca Ngài 

chúng nm dưi s kim soát và qun lý ca Ngài và chúng l thuc vào Ngài 

- Abdun Nabi: Nhng li này nghe tht nghim trng và rt ngc nhiên, anh có 

bng chng gì cho li nói ó không? 

- Abdullah: Có rt nhiu bng chng t li phán ca Allah, tiêu biu mt s li 

phán ca Ngài sau ây: Hãy hi h: “Ai cp dng cho các ngi t trên tri và 

di dt? Ai nm  quyn kim soát thính giác và th giác ca các ngi? Và ai 

a cái sng ra t cái cht và a cái cht ra khi cái sng? Và qun lý iu 

hành mi hot ng ca v tr và vn vt ?” H s tr li: “Allah”. Vy hãy 
bo h: “Th các ngi không s Ngài hay sao ?” (Chơng 10 – Yunus, câu 31),  

Allah phán  chương khác: (Hi Muhammad!) hãy bo chúng: “Trái t và mi 
ngi sng nơi ó thuc v ai nu các ngi bit ?”. Chúng s áp: “Ca Allah 

!” Hãy bo chúng: “Th các ngi không lu ý hay sao ?”. Hãy bo chúng: “Ai 

là Ch nhân ca by tng tri và chic Ngai vơng chí i ?”. Chc chn chúng 
s nói: “Allah”. Hãy bo chúng: “Th các ngi không s Allah hay sao ?”. Hãy 
hi chúng: “Ai là ng nm quyn thng tr mi vt trong tay Ngài và là ng 

bo v tt c? Nhng (chúng) không c ai bo v thoát khi (hình pht ca) 

Ngài nu các ngi bit ?”. Chc chn chúng s áp: “Allah !” hãy bo chúng: 
“Th ti sao các ngi con mê mui ?” Al-Muminoon: 86 – 89 (chơng 23). 

Qu tht nhng ngưi Mushrikun vn tha nhn s hin hu ca Allah và tha 

nhn Ngài là ng iu hành và qun lý tt c vn vt trong v tr nhưng h li 

khn vái, th tht và hin t các v thiên thn cng như các v Rasul.  

- Abdun Nabi: Như vy nu Tawhid không phi là xác nhn s hin hu ca 

Allah, không phi là s iu hành và qun lý v tr ca Ngài như anh ã khng 

nh thì nó là gì? 

- Abdullah: Tawhid ưc gi n cho nhân loi qua các v Rasul và b nhng k 

Mushrikun không tha nhn ó là: “Th phng Allah duy nht” tc không ưc 

phép có mt bt c hành vi mang tính th phưng nào i vi ai khác ngoài Allah 

và Du-a (cu xin), git t, khn vái là thuc hành vi th phưng. Nhng k 

Mushrikun thuc b tc Quraish trưc kia ã Du-a, git t, khn vái các thiên thn, 

các v Nabi, các v Awliya,.. thay vì h ch ưc phép Du-a, git t, hay khn vái 

ch duy Allah mà thôi. Tht ra h vn bit rt rõ là Allah mi là ng to hóa, 

ng cp dưng, ng iu hành mi vn vt. Do ó, Allah ã c phái Nabi  n 

 kêu gi h quay v vi Tawhid 

 


  “không có Thưng  nào xng áng  
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ưc th phng ngoi tr Allah duy nht”. 

- Abdun Nabi: Hình như ý anh là nhng ngưi Mushrikun Quraish hiu rõ ý ngha 

câu 

 


  hơn nhiu ngưi Muslim trong thi i ca chúng ta chng? 

- Abdullah: úng vy. iu ó tht s ang din ra mt cách au lòng. Nhng k 

Kafir bit rt rõ câu nói ó là th phưng Allah duy nht nên khi h nghe Nabi  

bo hãy nói: 

 


   thì h lp tc bo: Phi chng y (Muhammad) nhp các 

thn linh thành mt ng Thng  duy nht? ây tht là mt iu ht sc 
quái d! Sod 5 – 7 (chơng 38), trong khi trong thâm tâm h luôn tin rng Allah là ng 

cai tr và iu hành mi vn vt trong v tr. Trong khi nhng ngưi ngoi o 

bình thưng li hiu rõ vn  này, vy mà nhng ngưi cho rng mình là ngưi 

Muslim mà li không hiu phân tích ưc ý ngha này như thưng dân ngoi o, 

tht là iu ngc nhiên. H ngh rng nhng li nói ch nói ra li không cn cm 

nhn bng con tim v ý ngha ca nó, còn ngưi thông minh trong s h li bo 

không có ng To Hóa, ng Ban Phát, ng Qun Lý nào ngoài Allah. Th nên, 

s không ai tt hơn nhng ngưi nhn mình là Muslim và thưng dân ngoi o 

Quraish nu không thu hiu ưc ý ngha câu 

 


 . 

- Abdun Nabi: Nhưng tôi không t hp vi Allah trong th phng, ngưc li tôi 

tuyên th có không ng To Hóa, ng Ban Phát, ng giúp , ng gây hi 

nào khác ngoài Allah duy nht không có cng tác hay i tác cùng Ngài và tôi cng 

chng nhn Muhammad không nm trong tay iu li hay iu hi gì c, Ngưi tt 

p hơn Aly, Al-Husain, Abdul Qaadir và bt c ai khác. Do vì tôi là ngưi làm ti 

li còn nhng ngưi ngoan o c hnh h có a v nơi Allah nên tôi nh h bin 

h cho tôi trưc Allah. 

- Abdullah: Tôi s tr li anh iu ã nói. Chính Nabi  ã chin u vi nhng 

ngưi ã hài lòng rng tt c thn linh ca h tôn th không nm trong tay iu gì 

c, mà h ch mun nh nhng thn linh ó thay mt h bin h mà thôi ging như 

Qur’an ã dn chng. 

- Abdun Nabi: Nhưng nhng câu Kinh ó mc khi vì nhng k tôn th bt tưng, 

th ti sao anh li xem nhng v Nabi và nhng ngưi ngoan o li ngang hàng 

vi nhng bt tưng kia ch ? 

- Abdullah: Như chúng ta ã thng nht rng có mt s bt tưng ã t tên các 

bc hin nhân, ging như trong thi Nabi Nuh , nhóm ngưi ngoi o ch mun 

nh thn linh ca h thay h bin h trưc Allah, bi h cho rng nhng thn linh 

ó có a v vi Allah như ưc thut: Và nhng k chn ly thn linh khác tôn 
th bo rng: “Chúng tôi tôn th h ch vì nh h a chúng tôi n gn Allah 

hơn.” (Chơng 39 Az-Zumar, câu 3). 

Còn câu nói ca anh: th ti sao anh li xem nhng v Nabi và nhng ngưi ngoan 

o li ngang hàng vi nhng bt tưng kia ch ?  

Tôi tr li anh rng: Khi Nabi  c s gi n các b lc khác  truyn o trong 

h có ngưi cu xin các bc Waly, như ưc thut trong Qur’an:  Nhng (Waly) 
c cu xin, chính h cng luôn tìm cách  h c n gn Thng  
(Allah) hơn, h luôn hi vng lòng khoan dung  lng và s hãi lo lng v hình 
pht ca Ngài. Chc chn hình pht ca Thng  ca Ngơi (Muhammad)  
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rt là áng phi s. (Chơng 17 – Al-Isra, câu 57) 

Có ngưi cu xin m con Nabi Ysa , như ưc thut:  Và (hãy nh) lúc Allah 
s bo: Hi Ysa con trai ca Mar-yam! Có phi Ngơi ã nói vi nhân loi: “Hãy 

nhn Ta và m ca Ta làm hai Thng  bên cnh Allah ?” Al-Ma-i-dah: 116 (chơng 5). 

Có ngưi cu xin Thiên Thn, như ưc thut: Và vào ngày mà tt c ngi 
ngoi o c triu tp, xong Allah tra kho các Thiên Thn rng: “Có phi 
ây là nhng k ã tôn th các ngi không?” Sab: 40 (chơng 34). 

Hãy c k nhng câu Kinh này xem Allah ã ph nhn c tin ca tt c 

nhng ai tôn th bt tưng, tôn th hin nhân, tôn th Nabi, tôn th Thiên Thn, 

tôn th Waly tt c h u như nhau, tt c h u b Rasul  tiêu dit không phân 

bit ai trong s h. 

- Abdun Nabi: Nhng ngưi ngoi o mun nơi thn linh h vic li hoc hi 

còn tôi ch công nhn riêng Allah mi có kh nng to ra li hi và qun lý tt c, 

tôi ch tin vào Allah duy nht mà thôi. Tt c hin nhân c hnh không có thm 

quyn ó, tôi ch mong nơi h s bin h vi Allah mà thôi. 

- Abdullah: Li nói ca anh ging ht như li nói ca ngưi ngoi o không khác 

gì, vi bng chng là: Và bn h tôn th nhng thn linh khác thay vì Allah, 
chúng chng mang li li ích hoc gây tn hi h c tí nào và h bo: 
“Nhng v này là nhng ngi can thip giùm cho chúng tôi vi Allah”. (Chơng 

10 Yunus, câu 18). 

- Abdun Nabi: Tôi không tôn th ai ngoài Allah c còn vic hưng v h bng li 

cu xin không phi là s hành o. 

- Abdullah: Tôi hi anh mt iu, có phi anh bit rng Allah bt buc anh phi 

tht lòng thành tâm vì Ngài trong vic hành o và ó chính là nhim v quan 

trng mà anh phi làm như Ngài ã phán: Và h c lnh ch phi th phng 
riêng Allah, trit  thun phc Ngài mt cách chính trc. Al-Baiyinah: 5 (chơng 98). 

- Abdun Nabi: úng ri, Ngài ã bt buc tôi iu ó. 

- Abdullah: Tôi yêu cu anh gii thích cho tôi rõ v nhim v Allah ã bt buc 

anh thành tâm trong th phng là như th nào ? 

- Abdun Nabi: Tôi không hiu anh mun nói gì, mong nói rõ ràng hơn ?  

- Abdullah: ưc, tôi s nói rõ ràng hơn. Allah phán rng: Các ngi hãy cu 
xin Thng  các ngi tht trnh trng và t tn. Qu tht, Ngài không yêu 
thích nhng k làm iu quá áng. Al-A'raaf: 55 (chơng 7),  

vy vic cu xin có phi là s hành o dành riêng cho Allah hay không ? 

- Abdun Nabi: Tt nhiên, li cu xin là ngun gc vic hành o như ưc nhc  

Hadith: “Li cu xin chính là s hành o.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

- Abdullah: Anh ã hài lòng chp nhn rng vic hành o là ca Allah và anh ã 

cu xin Ngài ngày ln êm, song cng vi li cu xin ó anh mang i cu xin v 
Nabi hay mt Thiên Thn hay mt hin nhân nào ã cht, th anh có t hp trong 

li cu xin ó chng ? 

- Abdun Nabi: úng ri, tôi ã t hp trong li cu xin ó. Li nói anh rt chính xác. 

- Abdullah: Mt thí d khác: Khi anh bit ưc Allah phán rng: Bi th, hãy 
dâng l Salah và git t súc vt ch riêng TA thôi. Al-Kawthar: 2 (chơng 108),  
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th là anh phng mnh git t dành riêng Ngài, vy vic git t ó có phi là s 

hành o không ?  
- Abdun Nabi: úng ri, git t là vic hành o. 

- Abdullah: Vy, nu anh git t vì v Nabi hay ma qu hay bt c ai khác có ưc 

gi là phm phi ti Shirk không ? 

- Abdun Nabi: Tt nhiên là ã phm ti Shirk. 

- Abdullah: Tôi ã t hai thí d v cu xin và git t, bi cu xin là tưng trưng 

cho tt c vic hành o bng li và git t tưng trưng cho tt c vic hành o 

bng tay chân, bt c vic hành o nào cng nm trong hai loi hành o này 

ging như th nguyn, nguyn cu, cu xin giúp , cu xin che ch... và có phi 

nhng ngưi a Thn ã ưc Qur’an nhc n rng h ã tôn th Thiên Thn, 

hin nhân, Thn Al-Laat và bit bao thn linh khác ? 

- Abdun Nabi: úng ri, h ã làm như vy. 

- Abdullah: Chng phi nhng ngưi a Thn ó ã khn vái, th nguyn, nguyn 

cu, cu xin giúp , cu xin che ch... trong khi ó h hài lòng chp nhn tt c 

bn h u là by tôi ca Allah, chính Ngài mi là ng qun lý tt c nhưng h li 

da vào thn linh  ưc bin h trưc Allah. 

- Abdun Nabi: Chng l anh li ph nhn và vô can vi vic bin h ca Rasul  

hay sao? 

- Abdullah: Không, tôi không h ph nhn vic bin h ó, ngưc li chính Rasul 

 là ngưi ưc quyn bin h và tôi mơ ưc ưc li bin h ca Ngưi cho tôi, 

nhưng tt c mi li bin h là ca riêng Allah như ưc phán: (Hi 
Muhammad) hãy bo nhân loi rng: “Tt c s bin h (s phù h) là phn 

riêng thuc v Allah.” Al-Zumar: 44 (chơng 39). 

Không ai có quyn bin h ngoi tr ưc lnh Allah: Ai có th bin h 
c (cho bn thân hoc cho ngi khác) nu nh không c lnh ca Ngài 
? Al-Baqarah: 255 (chơng 2). 

Không ai ưc phép bin h ngoi tr ưc Allah hài lòng chp nhn: Và 
không mt ai có quyn bin h ngoi tr ã c Allah hài lòng cho phép. Al-

Ambiya: 28 (Chơng 21). 

Ch có nhng ai mt lòng Tawhid mi ưc Ngài cho phép bin h: Và ai 
tìm kim mt o nào khác ngoài tôn giáo Islam thì vic làm ó ca y s không 
bao gi c (Allah) chp nhn và  i sau y s là mt trong nhng k b 
thua thit. Ali I’mraan: 85 (chơng 3).  

Tóm li, li bin h tt c ca riêng Allah, ai mun ưc bin h phi ưc phép 

và s ưng thun ca Ngài cho dù Rasul Muhammad  cng không ngoi l và 

Ngài ch cho phép i vi ai mt lòng Tawhid. Mt khi bit rõ ràng như th thì tôi 

ch cu xin rng: Ly Allah xin ch cm b tôi hưng ưc li bin h ó, xin Ngài 

hãy cho phép Rasul Muhammad  bin h cho b tôi hoc nhng li l tương t. 

- Abdun Nabi: Chúng ta ã thng nht vi nhau rng không ưc cu xin ai ó 

không s hu ưc gì trong tay, nhưng Nabi  thì li ưc Allah ban cho quyn 

bin h và Ngưi ã s hu nó. Vì vy, tôi cu xin Ngưi iu có trong tay Rasul 

, nên không th gi ây là Shirk ưc. 
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- Abdullah: úng, ây là li nói úng nu Allah không cm anh iu này: Bi 
vy, ch cu nguyn mt ai cùng vi Allah (trong ó) Al-Jin: 18 (chơng 72),  

vic cu xin bin h là s van nài và ng ban cho Nabi  quyn bin h chính là 

Allah, cng chính Ngài ã cm anh van nài bt c ai khác Ngài. Bên cnh ó quyn 

bin h không nhng ưc ban cho Nabi  mà còn ưc ban cho nhiu ngưi khác 

như Thiên Thn, nhng a tr cht trưc trưng thành và Waly. Vy nu anh nói 

tôi ch cu xin nhng ai s hu quyn bin h trong tay tc thì anh ã gia nhp vào 

nhóm ngưi tôn th hin nhân c hnh như ưc nhc trong Qur’an. Bng ngưc 

li thì anh ã t nut câu nói ca mình khi ny là tôi ch cu xin nhng ai ưc 

Allah ban cho quyn bin h. 

- Abdun Nabi: Nhưng tôi vn không t hp vi Allah bt c gì và vic cu xin 

hin nhân c hnh không phi là ti Shirk. 

- Abdullah: Anh có bit ưc rng ti Shirk là i ti ã b Allah cm nghiên khc 

hơn c ti Zina và Ngài không dung th cho ngưi phm ti Shirk ? 

- Abdun Nabi: Bit, Allah ã cm ti này rt rõ rng trong Qur’an. 

- Abdullah: Bây gi anh ã ph nhn bn thân mình không phm ti Shirk, vy 

anh hãy chng minh cho tôi xem anh ã không phm phi Shirk  dng nào ? 

- Abdun Nabi: Shirk là s tôn th bt tưng, hưng v h  cu xin, khn vái, s 

hãi... 

- Abdullah: Tôn th bt tưng là sao? Anh tưng rng bn a Thn Quraish tin 

vào nhng bt tưng bng g, bng á có kh nng to hóa, ban phát, cai qun và 

áp li li thnh cu ca ai van vái chúng chng? H chng tin như th. 

- Abdun Nabi: Tôi cng không tin như th, ngưc li nhng ai hưng v bt tưng 

g hay á hay m phn mà cu xin hoc git t và nói: H s ưa chúng toi n gn 

Allah hơn và Allah s ban cho chúng tôi may mn. ây mi là s tôn th bt tưng 

mà tôi mun nói. 

- Abdullah: Rt úng, nhưng chính anh ã làm th. Anh c tưng rng ti Shirk là 

do tôn th bt tưng không chng? Không âu nó bao gm c vic nương ta vào 

hin nhân c hnh hoc van vái, khn cu h. 

- Abdun Nabi: úng vy, ý tôi là th. 

- Abdullah: Vy, anh s trc din làm sao vi nhng câu Kinh mà Allah ã cm 

nương ta vào Nabi, Thiên Thn, hin nhân c hnh và tt c vn vt khác, Allah 

ã ph nhn c tin ca nhng ai làm th như tôi ã dn chng cho anh ri ó? 

- Abdun Nabi: Nhưng cu xin Thiên Thn hay Nabi không phi là lý do tr thành 

Kafir, ch có k nào nói: Thiên Thn là con gái ca Allah, Maseeh Ysa là con trai 

ca Allah, trong khi tôi không nói: Abdul Qaadir là con trai ca Allah và Zaynab 

cng không phi là con gái ca Allah. 

- Abdullah: Ai nói Allah có con là Kafir rt hin nhiên, Allah phán rng: (Hi 
Muhammad) hãy nói (vi nhng ngi Do Thái, ngi Thiên Chúa Giáo và 
nhng k th a thn): “Ngài là Allah, ng duy nht * Allah là ng t hu, 

ng c lp mà tt c (vn vt) phi nh v * Ngài không sinh  ra ai và cng 

không do ai sinh ra.” Al-Ikhlaas 1 – 3 (chơng 112), ai dám nói ngưc li s vic này thì y 

là Kafir cho dù không trc tip chng i vi câu Kinh. Allah phán  chương khác: 
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Allah không h chn bt c ai làm con và cng không có bt c Thn Linh 
nào chia s vơng quyn ca Ngài. Nu nh có nhiu Thn Linh (nh mi 
ngi nói) thì mi Thn Linh ch c qun lý nhng gì mình to ra và ri 
mi Thn Linh ó s u á nhau xem ai mnh hơn. Al-Muminoon: 91 (chơng 23). 

Th nên Kafir có hai th loi: Ai van vái Thn Al-Laat (hoc bt c ai khác) nhưng 

không xem h là con ca Allah trong khi Thn Linh ó lúc sng ch là con ngưi c 

hnh là Kafir, ai van vái ma qu và cng không xem h là con ca Allah cng là Kafir. 

Do ó, theo bn trưng phái ln ng nói v chương giáo lý ngưi phn o rng: 

Khi ngưi Muslim khng nh Allah có con cái thì y là k phn o và nu y t hp 

vi Ngài na thì li phn o thêm ln na, th nên cn phân bit hai loi Kafir này. 

- Abdun Nabi: Nhưng Allah ã phán rng: Chng phi rng Waly ca Allah là 
nhng ngi không gp phi s hãi cng nh bun t hay sao? Yunus: 62 (chơng 10). 

- Abdullah: Chúng ta tin và nói ging như th nhưng không vì th mà tôn th h 

ri mang i ti Shirk vi Allah. Nhim v ca anh là yêu thương và làm theo tm 

gương tt ca h, hài lòng v s mu nhim ca h do Allah ban cho mà ch có 

nhng ngưi làm Bid-a’h mi chng i iu này. 

- Abdun Nabi: Bn a Thn Quraish ã không công nhn 

 


  , h ph nhn 

Rasul Muhammad , h ph nhn s mng ca Ngưi và Qur’an h xem Qur’an là 

phép thut. Còn chúng tôi tuyên th 

 


   và công nhn Muhammad là Rasul 

ca Allah, tin tưng s mng ca Ngưi, tin tưng Qur’an, chúng tôi dâng l Salah, 

nhn chay... th ti sao anh li xem chúng tôi như h ưc?  

- Abdullah: Trong gii U’lama hc gi Islam ng thng nht nhau rng: Bt c ai 

ch tin tưng Rasul  mt mt và ph nhn mt khác thì y là Kafir không phi 

Muslim. Tương t, ai tin tưng mt phn trong Qur’an và ph nhn mt phn khác 

hoc hài lòng v Tawhid nhưng chng i không công nhn Salah, hoc hài lòng 

v Tawhid, Salah nhưng li ph nhn xut Zakat bt buc, hoc hài lòng tt c giáo 

lý nhưng li ph nhn nhn chay Ramadan hoc hài lòng tt c giáo lý nhưng li 

ph nhn vic thi hành Haj... tt c u là Kafir, ging như trong thi Rasul  có 

s ngưi ph nhn vic thi hành Haj, lp tc Allah mc khi xung bo: Và vic 
i làm Haj (hành hơng) dâng lên Allah ti ngôi n (Ka'bah) là bn phn i 
vi ngi nào trong nhân loi hi t  kh nng thì hãy tìm n y (hành 
hơng). Còn ai ph nhn vic hành hơng thì y là k phn o, qu tht Allah 
rt giàu có không cn n nhân loi. Ali I’mraan: 97 (chơng 3), nu ai ph nhn s 

phc sinh thì gii U’lama ng thng nht y là Kafir, th nên trong Qur’an Allah 

ã phán rt rõ ràng vic ai tin tưng mt phn và ph nhn mt phn khác trong b 

giáo lý thì chính y là Kafir, ngưc li bt buc ngưi Muslim phi công nhn tt c 

b giáo lý Islam, không ph nhn bt c giáo lý nào. Còn anh có hài lòng vic ai 

công nhn mt s và ph nhn mt s giáo lý khác là Kafir không ? 

- Abdun Nabi: Tôi công nhn iu này, nó ưc nêu rt rõ ràng trong Qur’an. 

- Abdullah: Mt khi anh ã công nhn vic ai chng nhn Rasul nhưng li ph 

nhn i mt giáo lý nào ó như Salah hoc s phc sinh thì y là Kafir, ây là s 

ng nht ca bn trưng phái ln như ã ưc dn chng  trên bng Qur’an. 

Anh hãy bit rng Tawhid là quan trng nht v i nht trong tôn giáo Islam hơn 
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c Salah, Zakat và Haj. Vy mt khi ai ó ch ph nhn mt phn trong b giáo lý 

và ng ý làm ht tt c giáo lý còn li thì y là Kafir. Th ti sao ai ó chng i 

Tawhid trong khi nó là nhim v ca tt c Rasul  mà li không là Kafir ? 

Subhanallah, ây qu là iu ngu n áng ti nghip. 

Tương t, Sahabah ca Rasul  ã git b tc Hanifah  Al-Yamaamah trong khi 

h gia nhp Islam trưc mt Rasul  và ng tuyên th câu La i la ha il lal lah wa 

Muhammad Rasullah, Azan và hành l Salah. 

- Abdun Nabi: Do bi h ã chng nhn Musailamah là Nabi còn chúng tôi không 

công nhn bt c ai là Nabi sau Nabi Muhammad .  

- Abdullah: Nhưng chính các anh ã nâng vài ngưi c hnh hoc Thiên Thn 

hoc Sahabah hoc ai khác lên a v tin thông tin tc tri t. Mt khi ch cn nâng 

mt ngưi nào ó lên ngang a v ca Rasul  ã là Kafir, ưc phép git y, ly 

tài sn ca y còn li tuyên th, l Salah chng giúp ích gì ưc cho y. Tt nhiên khi 

nâng lên ngang hàng vi Allah thì y chc chn là Kafir không cn suy ngh. Tương 

t nhng nhóm ngưi b Aly dùng la t h trong khi tt c công nhn mình là 

Islam, h li là bng hu ca Aly na, h bit rõ v a v Sahabah. Nhưng ch do 

h công nhn Aly ging như các ngưi công nhn Abdul Qaadir và nhng ngưi 

khác nên h mi b Aly và gii Sahabah thng nht thiêu t h. Chng l anh ngh 
là Sahabah mun git ngưi Muslim tùy thích à? Hay anh ngh vic công nhn mt 

ai ó có quyn nng như Allah không phi là Kafir ư? 

Tương t, nu ngh rng s không là Kafir cho n khi hi t  hai iu là Shirk và 

ph nhn Rasul , ph nhn Qur’an, ph nhn s phc sinh mi là Kafir chng? Th 

thì anh gii thích làm sao vi chương giáo lý phn o ưc gii U’lama lit kê rt 

nhiu iu liên quan làm mt ngưi Muslim tr thành ngưi phn o, trong ó có 

iu rt ơn gin in hình như ai nói ùa li giu ct Allah hoc tôn giáo nhưng trong 

lòng không h có ý ó thì y ã là k phn o ri y, bi Allah phán rng: Hãy 
bo chúng: “Có phi các ngơi ang ch giu Allah, ch giu các li mc khi 
ca Ngài và Rasul ca Ngài?*Không, các ngi ch tìm cách bin bch. Chc chn 

các ngơi ã ph nhn c tin sau khi ã tuyên b tin tng.” Al-Tawbah: 65 – 66 (chơng 9). 

ó là nhng ngưi mà Allah ph nhn c tin ca h sau khi là Muslim, h ã cùng vi 

Rasul  trong trn chin Tabook, h ch nói li giu ct mang tính ùa vui mà thôi. 

Tương t, Allah k v con cháu Isra-il trong khi h là Muslim, có hành o, có c 

hnh nhưng khi nói vi Nabi Musa : Hãy to cho chúng tôi mt Thn Linh. 
(Chơng. Al-A’raaf, câu 138). Vy mà khi Sahabah nói vi Rasul  to cho chúng tôi mt 

cây Zaat Al-Anwaat thì Rasul  ã th rng li nói ó ging như li nói ca con 

cháu Israa-il: Hãy to cho chúng tôi mt Thn Linh ging nh h có Thn 
Linh vy. Musa lin áp: Các ngơi qu là nhóm ngi ngu mui vô kin 
thc. (Chơng. Al-A’raaf, câu 138). 

- Abdun Nabi: Nhưng con cháu Israa-il và s ngưi yêu cu Rasul  to cho h 

cây Zaat Al-Anwaat không phi là Kafir. 

- Abdullah: úng, do bi h ch yêu cu ch không làm, nu ã làm là ã thành 

Kafir ri. Và s ngưi yêu cu ó nu bt tuân Rasul  mà t to ly cây Zaat Al-

Anwaat sau khi b cm là ã thành Kafir ri. 
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cu cu mang hình thc hành o như cu cu m ca Waly hoc cu cu ngưi 

vng mt hoc bt c vic gì mà con ngưi không có kh nng làm nó ngoi tr 

Allah. Ch còn vic mi ngưi kéo n cu cu các v Nabi vào ngày tn th là 

nh h khn cu Allah mau mau phán xét mi ngưi  ngưi thiên àng ưc vào 

thiên àng hưng th tránh i hoàn cnh kinh hoàng n khip vía ca ngày ó, 

ây là u ưc phép dù  trn gian hay  ngày sau, tc ưc phép n nh cy 

mt ngưi ngoan o nào ó ang còn sng ang  trưc mt và nghe ưc li anh 

nói mà nói: Ông hãy cu xin Allah cho tôi iu này, iu này... ging như gii 

Sahabah ã kéo nhau n nh cy Rasul  cu xin Allah cho h trong lúc Rasul 

còn sng, còn sau khi ngưi cht là tuyt i không ai trong s Sahabah n trưc 

m Ngưi mà cu xin bt c gì. Vì vy, mà gii tin nhân c hnh ã cm mi 

ngưi hưng v m phn hoc n m phn mà cu xin Allah. 

- Abdun Nabi: Vy v câu chuyn ca Nabi Ibrahim  lúc b ném vào la, ang 

lúc rơi thì Jibreel  xut hin hi Ngưi có cn giúp  gì không, thì Ngưi bo: 

“Trông cy vào ông , tôi thì không cn.” Nu vic cu cu Jibreel  là ti Shirk 

là Jibreel  không xut hin hi th âu.  

- Abdullah: Nghi vn này ging như nghi vn u tiên và suy lun ca anh không 

úng. Bi i Thiên Thn Jibreel  xut hin mun giúp  Nabi Ibrahim  

vic gì ó nu có th như Allah ã phán: Chính ng có sc mnh vô biên ã 
dy Y.  Al-Najm: 5 (chơng 53). 

Còn nu Allah cho phép Jibreel  tóm ly la t Ibrahim  ném i tn hưng 

ông hoc hưng tây s không có th lc nào có th ngn cn ưc sc mnh ca 

i Thiên Thn. Trưng hp này ging như trưng hp ca mt ngưi àn ông 

giàu có ý nh giúp  ngưi àn ông nghèo khó kia nhưng ông ta không mun mà 

kiên nhn chu ng cho n khi Allah ban bng lc cho ông mà không cn mang 

ơn bt c ai, th không hai trưng hp này âu là im cu cu mang hình thc 

hành o vi ti Shirk ging như mi ngưi ang làm hin ti ? 

Này ngưi anh em, hãy bit rng th h ưc Nabi  n gi h vào Islam mang 

ti Shirk nh hơn nhiu so vi thi i chúng ta ngày nay bi ba iu: 

Th nht: a thn th h trưc ch phm ti Shirk lúc sung sưng thnh vưng ch 

lúc khó khn nn kip thì h li mt lòng cu xin Allah quên bng ht tt c Thn 

Linh mà h tôn th trưc kia, vi bng chng là: Bi th, khi chúng lên tàu (ra 
khơi), chúng cu nguyn Allah, dâng trn c c tin nơi Ngài. Nhng khi Ngài 
cu chúng lên b an toàn thì chúng li th nhng thn linh khác cùng vi 
Ngài. (Chơng 29. Al-A’nkaboot, câu 65), Allah phán  chương khác: Và khi chúng b 
nhng cơn sng to nh tm ph bao trùm ly chúng (lúc ra khơi), chúng lin 
cu xin riêng Allah rt chân thành. Nhng sau khi chúng c a vào b an 
toàn thì trong chúng có k tr nên lng la (nên tin vào Allah không) và ch 
có nhng k ngông cung t ph mi chng i li các du hiu ca 
TA. Luqman: 32 (chơng 31). Còn a Thn trong thi i chúng ta ngày nay h ngang 

nhiên phm ti Shirk trong mi hoàn cnh lúc thnh vưng cng như khó khn n 

khi s vic vô cùng khng khip thì h vn gào thét gi hi Rasul, hi Husain hoc 

ngưi nào ó. Nhưng có my ai hiu mà suy ngh iu này? 



   

- Abdun Nabi: Tôi có mt thc mc khác ó là v câu chuyn Usaamah bin Zaid 

ã git cht ngưi àn ông trong lúc ngưi ó nói 

 


  , vic ó làm cho Nabi 

 rt gin nên c lp mãi câu: “Này Usaamah, ngơi ã git ông ta sau khi ã 

nói La i la ha il lal lah.” Hadith do Al-Bukhary ghi li, và Hadith khác do Muslim ghi li: 

“Ta nhn c lnh phi tranh u vi mi ngi cho n h chp nhn nói 

câu La i la ha il lal lah.” Vy li nói ca anh và hai Hadith này có iu mâu thun 

mong rng anh gii thích rõ ràng hơn, cu xin Allah s hưng dn anh ? 

- Abdullah: Như ã bit chính Nabi  ã git bn Do Thái giáo trong khi bn 

chúng nói 

 


  , các Sahabah bng hu ca Ngưi cng ã git b tc 

Hanifah trong khi h công nhn 

 


      


     và hành l Salah và 

tương t như nhóm ngưi ã cng b Aly thiêu cht. Chính anh ã công nhn rng 

ai ph nhn s phc sinh là Kafir, ai chng i mt trong nm Rukun Islam là 

Kafir ưc phép git h cho dù có nói La il la ha il lal lah. Mt khi chng i vi 

nhánh ca Islam là câu 

 


   không có tác dng, vy chng i vi Tawhid là 

ngun gc, là u não ca Islam thì câu 

 





  có li chng? Tôi ngh anh chưa 

hiu ưc ý ngha ca hai Hadith này. 

V Hadith ca Usaamah bin Zaid ã git cht ngưi àn ông xưng danh Islam  

ưc thoát cht và bo tn tài sn ca y, còn i vi mt ngưi th hin là ngưi 

Muslim thì không ưc xâm phm n sinh mng và tài sn ca y n khi nào 

chng minh tht s rõ ràng y là Kafir, bi Allah phán bo: Này hi nhng ngi 
có c tin, mt khi các ngi xut binh chin u vì chính ngha ca Allah thì 
các ngi xác thc mi vic cho tht k lng. Al-Nisa: 94 (chơng 4). Qua câu Kinh 

bt buc phi xác thc s vic cho rõ ràng trưc khi git ai ó vi b ngoài là 

Muslim n khi chng minh tht s y là ngưi Kafir thì git b nu không thì lnh 

... các ngi xác thc mi vic cho tht k lng. chng ích li gì. 

Tương t i vi Hadith th hai ý ngha tương t như ã nói  trên, bi chính 

Rasul  ã nói ra hai Hadith trên và Ngưi cng h sc lnh git nhóm Khawaarij: 

“Bt c các ngi bt gp chúng  âu, hãy git chúng b.” Hadith do Al-Bukhary ghi 

li. Trong khi h là nhóm ngưi hành o và nói câu La i la ha il lal lah rt nhiu 

n ni gii Sahabah cm thy gin bn thân mình rng không hành o ưc 

nhiu như h và h thông hiu giáo lý còn nhiu hơn Sahabah, nhưng chng mang 

li ích ưc gì cho h vi câu La i la ha il lal lah hoc vi vic hành o nhiu 

hoc vi t xưng danh là ngưi Muslim, h vn b git b bi h giám thay i làm 

khác giáo iu Islam. 

- Abdun Nabi: Vy anh s gii thích sau v Hadith Saheeh Nabi  ã báo rng 

vào ngày tn th mi ngưi kéo nhau n cu cu Adam, ri Nuh, ri Ibrahim, ri 

Musa, ri Ysa tt c H u nêu lý do t chi, cui cùng mi ngưi kéo n cu 

cu Nabi Muhammad . ây chính là bng chng xác thc chng minh rng vic 

cu cu ngoài Allah không phi là i ti Shirk.  

- Abdullah: Chính anh ã hiu sai lch vn , bi vic cu cu ngưi nào còn 

sng có kh nng giúp  là iu cho phép như Allah phán: Ngi àn ông ca 
phe (Musa) ã cu cu Ông tip tay chng li k thù. Al-Qasas: 15 (Chơng 28), tương 

t cu cu bn bè tip làm vic gì ó mà y có kh nng. Tôi ch cm nhng vic 
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cu cu mang hình thc hành o như cu cu m ca Waly hoc cu cu ngưi 

vng mt hoc bt c vic gì mà con ngưi không có kh nng làm nó ngoi tr 

Allah. Ch còn vic mi ngưi kéo n cu cu các v Nabi vào ngày tn th là 

nh h khn cu Allah mau mau phán xét mi ngưi  ngưi thiên àng ưc vào 

thiên àng hưng th tránh i hoàn cnh kinh hoàng n khip vía ca ngày ó, 

ây là u ưc phép dù  trn gian hay  ngày sau, tc ưc phép n nh cy 

mt ngưi ngoan o nào ó ang còn sng ang  trưc mt và nghe ưc li anh 

nói mà nói: Ông hãy cu xin Allah cho tôi iu này, iu này... ging như gii 

Sahabah ã kéo nhau n nh cy Rasul  cu xin Allah cho h trong lúc Rasul 

còn sng, còn sau khi ngưi cht là tuyt i không ai trong s Sahabah n trưc 

m Ngưi mà cu xin bt c gì. Vì vy, mà gii tin nhân c hnh ã cm mi 

ngưi hưng v m phn hoc n m phn mà cu xin Allah. 

- Abdun Nabi: Vy v câu chuyn ca Nabi Ibrahim  lúc b ném vào la, ang 

lúc rơi thì Jibreel  xut hin hi Ngưi có cn giúp  gì không, thì Ngưi bo: 

“Trông cy vào ông , tôi thì không cn.” Nu vic cu cu Jibreel  là ti Shirk 

là Jibreel  không xut hin hi th âu.  

- Abdullah: Nghi vn này ging như nghi vn u tiên và suy lun ca anh không 

úng. Bi i Thiên Thn Jibreel  xut hin mun giúp  Nabi Ibrahim  

vic gì ó nu có th như Allah ã phán: Chính ng có sc mnh vô biên ã 
dy Y.  Al-Najm: 5 (chơng 53). 

Còn nu Allah cho phép Jibreel  tóm ly la t Ibrahim  ném i tn hưng 

ông hoc hưng tây s không có th lc nào có th ngn cn ưc sc mnh ca 

i Thiên Thn. Trưng hp này ging như trưng hp ca mt ngưi àn ông 

giàu có ý nh giúp  ngưi àn ông nghèo khó kia nhưng ông ta không mun mà 

kiên nhn chu ng cho n khi Allah ban bng lc cho ông mà không cn mang 

ơn bt c ai, th không hai trưng hp này âu là im cu cu mang hình thc 

hành o vi ti Shirk ging như mi ngưi ang làm hin ti ? 

Này ngưi anh em, hãy bit rng th h ưc Nabi  n gi h vào Islam mang 

ti Shirk nh hơn nhiu so vi thi i chúng ta ngày nay bi ba iu: 

Th nht: a thn th h trưc ch phm ti Shirk lúc sung sưng thnh vưng ch 

lúc khó khn nn kip thì h li mt lòng cu xin Allah quên bng ht tt c Thn 

Linh mà h tôn th trưc kia, vi bng chng là: Bi th, khi chúng lên tàu (ra 
khơi), chúng cu nguyn Allah, dâng trn c c tin nơi Ngài. Nhng khi Ngài 
cu chúng lên b an toàn thì chúng li th nhng thn linh khác cùng vi 
Ngài. (Chơng 29. Al-A’nkaboot, câu 65), Allah phán  chương khác: Và khi chúng b 
nhng cơn sng to nh tm ph bao trùm ly chúng (lúc ra khơi), chúng lin 
cu xin riêng Allah rt chân thành. Nhng sau khi chúng c a vào b an 
toàn thì trong chúng có k tr nên lng la (nên tin vào Allah không) và ch 
có nhng k ngông cung t ph mi chng i li các du hiu ca 
TA. Luqman: 32 (chơng 31). Còn a Thn trong thi i chúng ta ngày nay h ngang 

nhiên phm ti Shirk trong mi hoàn cnh lúc thnh vưng cng như khó khn n 

khi s vic vô cùng khng khip thì h vn gào thét gi hi Rasul, hi Husain hoc 

ngưi nào ó. Nhưng có my ai hiu mà suy ngh iu này? 
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Th hai: a Thn th h trưc ch cu xin nhng ngưi nguyên là ngoan o như 

Nabi, Waly, Thiên Thn hoc ít gì cng là ct á hoc cái cây bit tuân lnh Allah, 

còn a Thn trong thi i này cu xin nhng k thi tha nht mà c tưng rng y 

là ngưi ngoan o do ít ngưi bit n ti li ca y ã làm.  

Th ba: a Thn th h Nabi  ch phm Shirk  mt Tawhid Al-Uluhiyah tc v 

mt th phưng và mt lòng tin tưng vào Tawhid Al-Rububiyah tc h mt lòng 

khng nh rng chính Allah duy nht là ng to hóa, chu cp, quyn lc, qun 

lý... tt c vn vt. Còn a Thn thi nay phm Shirk  c hai Tawhid và khng 

nh rng tt c mi vic xy ra trong v tr là t nhiên... 

n y tôi xin rút gn li nhng gì ã nói nãy gi  anh tip nhn rõ hơn: 
Tawhid tc tính c tôn ca Allah trong th phng là phi bao gm nim tin 
trong tim, nói ra bng li và hành ng bng tay chân. Nu nh thiu mt trong 
ba iu kin này thì y chng phi là mt ngi Muslim, nu thu hiu v 
Tawhid mà không làm thì y ngoi o ngông cung ging nh Fir-aun và Iblees. 
Mt câu nói sai lm ca mt s ngưi thưng nói là: úng, ây là chân lý nhưng 

chúng tôi không th làm theo, qun chúng trong làng không th chp nhn iu 

này, chúng tôi không th làm trái h ko gp phi phin phc. Nhng k này rt 

áng ti nghip, h chng bit ưc rng a phn gii cm u Kafir hiu rt tưng 

tn chân lý nhưng li không làm theo vì mt lý do nào ó, trưng hp ó ưc 

Allah khuyn cáo rng: Chúng ã bán nhng câu Kinh ca Allah vi gi r 
mc hng ngn chn con ng chính ngha ca Allah. Tht là xu xa thay 
cho nhng gì chúng ã làm. Al-Tawbah: 9 (chơng 9). 

Riêng k nào ly Tawhid làm áo khoát bên ngoài trong khi con tim y không h thu 

hiu hoc chng bng lòng tí nào, y chính là Munaa-fiq (tên ngy Islam) thì y rt 

xu xa, t hi vô cùng hơn k ngưi Kafir chng bit tí nào v Islam, vì Allah cnh 

cáo: Qu tht, nhng k o c gi, nhng k ngy Islam s muôn i  tn 
cùng áy ha ngc. Al-Nisa: 145 (chơng 4). 

n ây tin rng ã gii thích rõ ràng cho anh hiu ưc vn , anh s thy rng 

có ngưi hiu rt rõ ràng chân lý nhưng không làm theo vì s mt i tài sn ging 

như Qaa-roon hoc s mt danh vng ging như Haa-maan hoc s mt quyn lc 

ging như Fir-aun, anh s thy ưc rng có ngưi ch khoát b ngoài b áo Islam 

còn trong lòng chng xem Islam là gì ging như nhng k o c gi ngy Islam, 

nu anh n hi y v Islam thì y chng hiu bit tí nào. 

Tôi cn phi gii thích rõ ràng cho anh hiu rõ hơn v hai câu Kinh sau: 
Câu Kinh th nht: ã ưc dn chng  trên, Allah phán: “Không, các ngi 

ch tìm cách bin bch. Chc chn các ngơi ã ph nhn c tin sau khi ã 
tuyên b tin tng.” Al-Tawbah: 66 (chơng 9), ó là nhóm ngưi ã cùng chin u vi 

Rasul  trong trn chin Hi Lp, h ã tr thành Kafir ch vì nhng li nói nho 

báng Islam ưc h nói ra mt cách nô ùa qua li. Phi bit rng nhng ngưi nói 

hoc hành ng ph nhn Allah do s hãi thit hi tài sn hoc a v hoc quyn 

lc ti h nng hơn rt nhiu so vi nhng ngưi ch nói ra li giu ct. Bi ngưi 

nói ùa a phn h tin tưng như th nên mi mang ra nói tiu lâm cho mi ngưi 

cùng cưi. Riêng nhng k nói lên li hoc có hành ng phn o do s hãi hoc 
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làm hài lòng ai ó thì y ã tin tưng vào cuc hn ca Shaytaan: Shaytaan ã 
hm da chúng s làm cho các ngi tr thành bn hàn nghèo kh nên ã ra 
lnh các ngi làm toàn iu xu xa i bi. Al-Baqarah: 268 (chơng 2)  

và y s hãi li cnh cáo ca nó: ó chng qua là hành mu k ca l Shaytaan 
nhm hù da  các ngi s hãi bè l chúng. Ali I’mraan: 175 (chơng 3).  

Nhưng y li chng tin vào li ha chc chn ca Allah rng: Trong khi Allah 
ha hn s tha th và ban ân phc cho các ngi. Al-Baqarah: 268 (chơng 2)  

và cng chng màn n sc lnh ca Allah: Nhng các ngơi ch s h mà hãy 
s TA (Allah) nu các ngơi là nhng ngi có c tin. Ali I’mraan: 175 (chơng 3). 

Vy trong trưng hp này y là Waly ca ng Khoan Dung hay là Waly ca l Shaytaan? 

Câu Kinh th hai: Allah phán: Ai tht lên li ph nhn Allah sau khi ã 
tin tng do b ép buc nhng trong tâm khm hãy còn vui sng vi c tin, 
còn k nào v ngc tuyên b ph nhn (Allah) thì s b trúc lên u gin d 
ca Allah và s chu mt s trng pht ghê gm. Al-Nahl: 106 (chơng 16), qua câu 

Kinh Allah ch chp nhn li nói phn o ca nhng ai b ép buc nói nhưng trong 

lòng vn chang chưa y p c tin còn i bt c ai khác nói vì mc ích s hãi, 

hoc làm hài lòng, hoc  tip tc thng tr, hoc  bo v quê hương, gia ình, 

ngưi thân, tài sn hoc nói giu ct thì tt c bn h ging như nhau u là Kafir. 

Bi con ngưi có th b ép buc làm iu gì ó y không thích nhưng trong lòng y 

không ai có th ép buc ưc. Allah báo cho bit v lý do mà bn chúng dám giu 

ct Islam là: Bn chúng làm th là vì chúng yêu thích cuc sng trn gian này 
hơn ngày sau, và thc ra Allah không h dn dt bt c nhóm ngi ngoi o 
nào (n chân lý). Al-Nahl: 107 (chơng 16). Câu Kinh ã khng khái rng lý do b trng 

pht không phi do lòng tin hoc do kém kin thc hoc do s ghét b tôn giáo 

hoc do tình yêu dành cho ngưi ngoi o mà là do li lc  trn gian y mun 

ưc và s xúc phm n tôn giáo  t mc ích. Allah A’lam. 

Chng l tt c nhng gì anh ã nghe không  thuyt phc anh quay li sám hi vi 

Allah và b ht tt c nhng gì anh ang làm sao? Vn  không ơn gin như anh ngh 
âu mà vn  rt v i và nguy him vô cùng. Cu xin Allah hưng anh n chính o. 

- Abdun Nabi: B tôi cu xin Allah tha th ti li và quay v sám hi cùng Ngài, 

tôi xin tuyên th không có Thưng  nào xng áng ưc th phng ngoi tr 

Allah và xin chng nhn Muhammad là Rasul ca Allah, b tôi ph nhn ht tt c 

mi hình thc th phng ngoài Allah trưc kia, khn cu Ngài b qua mi ti li 

xưa kia cho b tôi, xin hãy lt b tôi quay trang giy mi trng tinh, xin hãy i x 

vi b tôi bng lòng cm thông, s tha th và lòng thương xót ca Ngài, xin hãy 

kiên nh b tôi trên Tawhid và nim tin chân chính n khi tr v gp Ngài. Khn 

cu Allah ban hng phúc anh bn – Abdullah – ã cho li khuyên hu ích này, qu 

tht tôn giáo Islam là li khuyên bo và cm cn tín  ang lm li. Này anh bn 

tôi trân trng báo cho anh bit t nay tôi s i tên t Abdun Nabi thành Abdur 

Rahmaan, nu vi nhng gì tôi ngh trong lòng trưc ây mang nó n trình din 

vi Allah thì chc chn tôi s chng bao gi ưc thành t c. 

Cui cùng tôi mun yêu cu anh mt iu, xin anh hãy nhc nh cho tôi bit vài 

iu lm li mà a s mi ngưi thưng mc phi. 



   

Th hai: a Thn th h trưc ch cu xin nhng ngưi nguyên là ngoan o như 

Nabi, Waly, Thiên Thn hoc ít gì cng là ct á hoc cái cây bit tuân lnh Allah, 

còn a Thn trong thi i này cu xin nhng k thi tha nht mà c tưng rng y 

là ngưi ngoan o do ít ngưi bit n ti li ca y ã làm.  

Th ba: a Thn th h Nabi  ch phm Shirk  mt Tawhid Al-Uluhiyah tc v 

mt th phưng và mt lòng tin tưng vào Tawhid Al-Rububiyah tc h mt lòng 

khng nh rng chính Allah duy nht là ng to hóa, chu cp, quyn lc, qun 

lý... tt c vn vt. Còn a Thn thi nay phm Shirk  c hai Tawhid và khng 

nh rng tt c mi vic xy ra trong v tr là t nhiên... 

n y tôi xin rút gn li nhng gì ã nói nãy gi  anh tip nhn rõ hơn: 
Tawhid tc tính c tôn ca Allah trong th phng là phi bao gm nim tin 
trong tim, nói ra bng li và hành ng bng tay chân. Nu nh thiu mt trong 
ba iu kin này thì y chng phi là mt ngi Muslim, nu thu hiu v 
Tawhid mà không làm thì y ngoi o ngông cung ging nh Fir-aun và Iblees. 
Mt câu nói sai lm ca mt s ngưi thưng nói là: úng, ây là chân lý nhưng 

chúng tôi không th làm theo, qun chúng trong làng không th chp nhn iu 

này, chúng tôi không th làm trái h ko gp phi phin phc. Nhng k này rt 

áng ti nghip, h chng bit ưc rng a phn gii cm u Kafir hiu rt tưng 

tn chân lý nhưng li không làm theo vì mt lý do nào ó, trưng hp ó ưc 

Allah khuyn cáo rng: Chúng ã bán nhng câu Kinh ca Allah vi gi r 
mc hng ngn chn con ng chính ngha ca Allah. Tht là xu xa thay 
cho nhng gì chúng ã làm. Al-Tawbah: 9 (chơng 9). 

Riêng k nào ly Tawhid làm áo khoát bên ngoài trong khi con tim y không h thu 

hiu hoc chng bng lòng tí nào, y chính là Munaa-fiq (tên ngy Islam) thì y rt 

xu xa, t hi vô cùng hơn k ngưi Kafir chng bit tí nào v Islam, vì Allah cnh 

cáo: Qu tht, nhng k o c gi, nhng k ngy Islam s muôn i  tn 
cùng áy ha ngc. Al-Nisa: 145 (chơng 4). 

n ây tin rng ã gii thích rõ ràng cho anh hiu ưc vn , anh s thy rng 

có ngưi hiu rt rõ ràng chân lý nhưng không làm theo vì s mt i tài sn ging 

như Qaa-roon hoc s mt danh vng ging như Haa-maan hoc s mt quyn lc 

ging như Fir-aun, anh s thy ưc rng có ngưi ch khoát b ngoài b áo Islam 

còn trong lòng chng xem Islam là gì ging như nhng k o c gi ngy Islam, 

nu anh n hi y v Islam thì y chng hiu bit tí nào. 

Tôi cn phi gii thích rõ ràng cho anh hiu rõ hơn v hai câu Kinh sau: 
Câu Kinh th nht: ã ưc dn chng  trên, Allah phán: “Không, các ngi 

ch tìm cách bin bch. Chc chn các ngơi ã ph nhn c tin sau khi ã 
tuyên b tin tng.” Al-Tawbah: 66 (chơng 9), ó là nhóm ngưi ã cùng chin u vi 

Rasul  trong trn chin Hi Lp, h ã tr thành Kafir ch vì nhng li nói nho 

báng Islam ưc h nói ra mt cách nô ùa qua li. Phi bit rng nhng ngưi nói 

hoc hành ng ph nhn Allah do s hãi thit hi tài sn hoc a v hoc quyn 

lc ti h nng hơn rt nhiu so vi nhng ngưi ch nói ra li giu ct. Bi ngưi 

nói ùa a phn h tin tưng như th nên mi mang ra nói tiu lâm cho mi ngưi 

cùng cưi. Riêng nhng k nói lên li hoc có hành ng phn o do s hãi hoc 



124



   

- Abdullah: ưc thôi, xin anh hãy lng nghe ây: 

 Khuyn cáo anh mang hình thc b ngoài khác vi li giáo hun trong Qur’an 

hoc trong Sunnah, ri bám ly nhng iu trái ngưc mun to sóng gió trong tôn 

giáo và t suy lun, t ba t mt vn  nào ó trong tôn giáo trong khi thc hư 

ch Allah duy nht mi tưng. Ngưc li, hãy th hin phong cách ca nhóm ngưi 

am tưng v giáo lut, mt khi gp phi iu chưa rõ ràng thì h bo: “Chúng tôi 

tin tng vào tt c các câu kinh ó, tt c u xut phát t Thng  ca 

chúng tôi.” (Chơng 3 – Ali I’mraan, câu 7), khi gp phi u bt ng ý kin thì h làm 

theo li di hun ca Nabi Muhammad : “Hãy b iu làm cho bn nghi ng, lo 

lng ri tìm n iu làm bn ht nghi ng, ht lo lng.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi li,  

và theo di hun: “Th nhng ai t b c chúng – nhng iu b nghi ng ó – thì 

y ã tránh c tai ting v tôn giáo và danh d ca mình còn ai rơi vào nhng 

iu b nghi ng ó thì ã rơi vào iu Haram.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li,  

và theo li di hun: “Và ti li là iu làm lòng bn bt an và không mun cho 

thiên h bit n.” Hadith do Muslim ghi li, và theo di hun: “Hãy hi con tim 

và bn thân bn ba ln (trc khi quyt nh s vn ) hãy bit rng vic tt p 

làm iu làm cho bn thân cm thy an lòng, còn ti li là iu làm cho lòng bn 

bt an, lng l và cho dù có c s ng tình ca nhân loi.” Hadith do Ahmad ghi li. 

 Khuyn cáo anh làm theo dc vng, bi chính Allah ã rng dy rng: (Này 
Muhammad) Ngơi có thy nhng k ly dc vng mình  tôn th. Al-Furqaan: 

43 (chơng 25). 

 Khuyn cáo anh thn tưng mt ngưi hay mt suy ngh và eo ui theo 

nhng gì ông bà  li bi nhng iu này ch làm chia ct gia anh và chân lý. Là 

ngưi có c tin tht s phi tìm chân lý che ch và khi gp chân lý phi bám cht 

ly nó, vì Allah phán: Và khi có li phán bo chúng (nhóm ngoi o, nhóm 
làm sai trái): “Các ngi hãy noi theo nhng iu c Allah mc khi i.” Bn 
chúng áp: “Không, chúng tôi ch tuân theo nhng gì do ông bà t tiên truyn 

li thôi.” Nu nh ông bà t tiên chúng không có khi óc suy ngh và cng 
chng c hng n chính o thì sao ? Al-Baqarah: 170 (chơng 2). 

 Khuyn cáo anh bt chưc theo nhóm ngoi o trong mi vn , chính iu 

ó là ngun gc ca tai ương, Nabi  ã nói: “Ai bt chc theo nhóm ngi nào 

ó thì y thuc nhóm ngi ó.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

 Khuyn cáo anh phó thác s vic cho ai khác ngoài Allah, Ngài phán: Và ai 
phó thác cho Allah, thì Ngài s làm cho y y . (Chơng 65 – At-Talaaq, câu 3). 

 Không nghe li bt c ai bo làm ti li vi Allah, Nabi  ã nói: “Không có 

vic nghe li mt to vt nào ó  vi phm ti li vi Allah.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi li. 

 Khuyn cáo anh ngh xu v Allah, chính Ngài ã phán trong Hadith Al-Qudsy: 

“TA s nh iu b tôi TA ngh v TA.” Hadith do Muslim ghi li. 

 Khuyn cáo anh eo vòng h mnh hoc vt may mn hoc bt c gì tương t 

 ưc tay qua nn khi hoc giúp thoát nn. 

 Khuyn cáo anh eo bùa  xua ui tà ma, ó chính là i ti Shirk, Nabi  ã 

nói: “Ai eo, mang bt c gì (t bùa nim, thn chú...) thì y và vic làm ó b b 
mc.” Hadith do Al-Tirmizhi gh li. 
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 Khuyn cáo anh cu may t cc á, cây ci, bo vt hay k vt nào ó, bi ó là 

i ti Shirk. 

 Khuyn cáo anh xem vn mnh bng chim bay hoc tin vào im xu, bi ó là i 

ti Shirk, Nabi  nói: “Nhìn chim bay ón vn mnh là Shirk, Nhìn chim bay ón 

vn mnh là Shirk, Nhìn chim bay ón vn mnh là Shirk.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

 Khuyn cáo anh tin tưng vào thy bùa, nhà chiêm tinh nhng k t nhn bit 

ưc thiên cơ huyn bí, xem vn mnh qua sách v, xem tưng, tin tưng iu này 

là Shirk bi không ai thu hiu ưc vic huyn bí c ngoi tr Allah. 

 Khuyn cáo anh cho rng tri  mưa là do các vì tinh tú hoc mùa màng to ra, 

ó là i ti Shirk, mà là do Allah ban cho. 

 Khuyn cáo anh th tht bng danh ngha ngoài Allah cho dù ngưi hay vt 

ưc th là ai i chng như: Nabi, danh d, cuc sng... ó là Shirk, bi Nabi  ã 

nói: “Ai th tht dùng danh ngha khác ngoài Allah là ã Kafir hoc phm phi 
Shirk.” Hadith do Ahmad ghi li. 

 Khuyn cáo anh chi mng thi gian, gió, mt tri, lnh hoc nóng, bi iu ó 

ã chi vào Allah ng To Hóa ra chúng. 

 Khuyn cáo anh nói ch “nu như, giá như” sau khi mc phi iu không ưa 

thích, ó chính là cơ hi  Shaytaan nhy vào xúi anh bt mãn vi nh mnh ca 

Allah, ngưc li hãy nói: ((        )) “Qa da rul lah wa maa shaa a fa a’l” 

(nh mnh Allah ã nh và mun thì nó ã thành). 

 Khuyn cáo anh ly nơi m mã mà xây dng Masjid và càng không hành l 

Salah trong Masjid có m mã, bi có Hadith t bà A’-y-shah � k: ang trong lúc 

hp hi Rasul  nói rng: “Allah nguyn ra bn Do Thái và Thiên Chúa do bn 

chúng ly nhng ngôi m ca các v Nabi ca chúng mà xây thành Masjid.” Bà 

A’-y-shah nói: Nu Ngưi không cnh cáo là m Ngưi ã b bin thành Masjid. 

Hadith do Al-Bukhary ghi li. Nabi  nói  Hadith khác: “Qu tht, nhng ai 

trc các ngi ã chn ly các m mã ca các v Nabi và ngi c hnh ca 

h mà bin thành Masjid, cm các ngi bin m mã thành Masjid, Ta cm các 

ngi làm iu ó.” Hadith do Abu Qanaa-a’h ghi li. 

 Khuyn cáo anh tin tưng vào các Hadith khng do nhng k di trái ba t ra 

v cu xin trung gian qua a v ca Nabi, ngưi c hnh... ri cho rng s Hadith 

ó là ca Nabi , tt c là nói khng, là gi to. in hình như: “Hãy cu xin bng 

a v ca Ta, bi a v ca Ta i vi Allah rt quan trng.” “Nu Ta làm cho các 

ngưi thy mt mi hãy tìm n ngưi cht” “Qu tht, Allah ã sai bo Thiên 

Thn n bên m mã ca Waly  giúp mi ngưi gii quyt vn  khó khn.” 

“Nu như các ngưi ngh tt v iu gì ó thì c cc á cng giúp ưc các 

ngưi.” Ngoài ra còn rt nhiu Hadith khng khác. 

 Khuyn cáo anh t chc nhng bui tic mang hình thc tôn giáo như: Mawlid 

(sinh nht) Nabi, Al-Isra và Al-Me’raaj v.v... bi ây chính là hành ng ci cách 

tôn giáo không có bng chng t Rasul  hoc t Sahabah nhng ngưi yêu 

thương Rasul  ht lòng hơn hn tt c nhng th h sau h và Sahabah là nhóm 

ngưi luôn yêu thích vic hành o hn bt c th h nào khác, nu như nhng vic 

này là tt p chc chn h ã làm trưc chúng ta ri. 
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Câu tuyên th này bao gm hai v: Th nht: ( 


) “không có Thưng ” 

tc ph nhn ht tt c Thn Linh không xng áng ưc th phng ngoi tr 
Allah. Th hai: ( ) “ngoi tr Allah” xác nh s tôn th tht s là ca Allah 

duy nht. Allah phán: Và khi Ibrahim tha vi ph thân và th dân ca Y: 
“Tôi vô can v nhng (thn linh) mà quí v tôn th * Ngoi tr ng ã to hóa 
ra Tôi, và qu tht, Ngài s hng dn tôi.” Al-Zukhruf: 26 – 27 (chơng 43).  

Vì vy, i vi Allah không dng li  vic tôn th mà phi tôn th Ngài duy 

nht và tính Tawhid (c thn) không có tác dng cho n khi tôn vinh Allah duy 
nht  tôn th và vô can vi Shirk và nhóm a Thn.f 

Có li bo: Chìa khóa m ca thiên àng là câu tuyên th “   
” – “không 

có Thưng  nào xng áng ưc th phưng ngoi tr Allah”. Phi khng nh 

rng ây qu là câu nói úng thc, tuy nhiên, nó phi ưc hiu trên phương din 
tht y  bi l không phi ai nói câu tuyên th này trên môi u cng có th m 

ưc cánh ca ca thiên àng ? 
Có ngưi ã hi mt hc gi tên Wahab bin Munabbih: Có úng là câu: “   

” 

tht s là chic chìa khóa m ca thiên àng không? Ông tr li: “úng vy, nhưng chng 

phi mi chic chìa khóa u có nhng rng cưa ó sao, nu như anh dùng cái chìa có 

rng thì ưng nhiên anh s m ưc ca thiên àng còn không thì anh không th.” 
ã có rt nhiu di hun t Rasul Muhammad  mách bo v nhng cái rng ca 

chic chìa khóa này như: “Ai nói: “   
” vi s thành tâm...”, “...bng c 

trái tim kiên nh...”, “y nói nó mt cách trung thc t con tim...”, và nhng di 

hun khác na. Tt c nhng li di hun ó u cho thy rng mt ngưi  ưc 
vào thiên àng thì không phi ch ơn thun phát ngôn câu tuyên th trên môi mà 

ngưi nói câu tuyên th phi bit rõ ý ngha thc s ca nó, phi có nim tin kiên 
nh v nó cho n cht và phi chân tht biu hin theo ý ngha ca nó. 

Qua tt c các di hun v câu tuyên th, các hc gi ã rút ra các iu kin thit yu 
ca câu tuyên th khi bo rng nó là chic chìa khóa m ca thiên àng. Các iu 

kin này s là nhng cái rng cho chic chìa khóa  ch nhân ca nó có th m 
ưc cánh ca thiên àng, không có chúng thì chic khóa y s tr nên vô dng 

cho ch nhân ca mình. 
Di ây là by iu kin thit yu to nên nhng chic rng cho chic 

chìa khóa “   
”: 

 S HIU BIT: Ngưi nói phi tht s hiu và bit rõ ý ngha ca câu tuyên th 

“   
” và nó có ngha là s ph nh tt c các thn linh ngoài Allah và khng 

nh s c tôn và tính duy nht ca Ngài tc không có ng th phưng nào áng 

ưc tôn th mà ch có Allah mt ng duy nht. Allah phán: ...tr nhng ai chng 
nhn s thc trong lúc h hiu bit. Al-Zukhruf: 86 (chơng 43). Nabi Muhammad  bo:  

“Ai cht trong lúc y bit rõ rng không có Thng  nào xng áng c th 
phng ngoi tr Allah thì y s c vào Thiên àng.” Hadith do Muslim ghi li. 

 S KIÊN NH: Tuyt i tin tưng không nghi ng hay suy din, tuyt i 
khng nh không có ng nào khác áng ưc tôn th mà ch có Allah duy nht theo 

câu tuyên th ã chng nhn, không ưc lưng l hay do d trong mt khía cnh nào 
c. Allah phán: Ch nhng ai tin tng nơi Allah và Rasul ca Ngài ri không 
nghi ng iu gì và chin u bng c tài sn ln sinh mng ca h cho chính o 
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ca Allah mi là nhng ngi có c tin. H mi ích thc là nhng ngi chân 
tht. Al-Hujuraat: 15 (chơng 49). Câu tuyên th không phi ch nói bng li trên môi mà còn 
phi ưc kiên nh trong tim, nu như phát ngôn bng li nhưng trong tim không tn 

ti nim tin kiên nh thì ó là s di trá gi to. Nabi  nói: “Ta chng nhn không 
có Thng  nào xng áng c th phng ngoi tr Allah và Ta chính là 
Rasul ca Allah, vi hai iu này mà ngi b tôi không có s nghi ng v nó thì y 
s c vào Thiên àng khi y tr v hi ng Allah.” Hadith do Muslim ghi li. 

 S THA NHN: Mt khi ã bit rõ ý ngha và có s kiên nh trong tim v 
mt iu gì ó thì d nhiên phi có s tha nhn v nó tc ngưi nói phi tha nhn 

nhng ý ngha và ni dung mà câu tuyên th cha ng. Nu ai khng nh câu 
tuyên th là úng nhưng không tha nhn nó thì ó là k ph nhn bt tin cho dù s 

không tha nhn ó ch là do s t cao t i, s ương ngnh ngoan c hay s  
k. Allah ã phán bo rng nhng k không tin tưng ph nhn tính duy nht ca 

Ngài ch vì h t cao t i mt cách ngo mn, Ngài nói: Qu tht chúng là 
nhng k, khi c nhc: Không có Thng Ð nào khác duy ch Allah (là 
Thng Ð) h li t ra ngo mn. Al-Soffat: 35 (chơng 37). 
 S PHC TÙNG MNH LNH:  th hin tính c tôn ca Allah thì cn 

phi phng mnh Ngài mt cách tuyt i và trn vn. S phc tùng mnh lnh là 
tiêu chun ích thc, là biu hin ca c tin, c tin ưc xác thc qua vic thc 

thi mnh lnh ca Allah và t b nhng gì mà Ngài ã nghiêm cm. Allah phán: 
Và ai  np din mo ca mình cho Allah ng thi là mt ngi làm tt thì 
chc chn s nm c chic cán cu ri vng chc nht bi vì kt cuc ca 
mi vic u phi trình v cho Allah. Luqmaan: 22 (chơng 31). 
 S TRUNG THC: Ngưi nói câu tuyên th phi chân tht vi li tuyên th 
không mang trong lòng s di trá và gi to bi vì ngưi nào nói câu tuyên th trên 

môi nhưng trong tim li ph nhn nó thì ó là nhng k gi to, tên ngy Islam. 
Allah ã phán bo v bn cht ca nhng k gi to như sau: Ming chúng nói 
nhng iu không có tht trong tim ca chúng. Al-Fath: 11 (chơng 48). 
 TÌNH YÊU: Ngưi thc s tin tưng chc chn s nói câu tuyên th mt cách 

thit tha bng c tình yêu, h s cm thy thích thú trong vic thi hành mnh lnh 
theo úng ý ngha và ni dung ca nó và h có tm lòng yêu mn nhng ngưi 

cùng ng hành vi h trong nim tin. S biu hin tình yêu ca mt b tôi i vi 
Thưng  ca mình là y sn sàng t b nhng dc vng ca bn thân  thc hin 

theo nhng gì mà Allah yêu thích, y luôn luôn quy phc theo í chí ca Allah và mt 
mc tuân th theo s giáo hun ca Rasul Muhammad . 
 TÂM TRONG SCH: Ngưi nói câu tuyên th ch mt lòng mt d vì Allah 
duy nht không chia s hay t hp cùng vi Ngài mt thn linh nào khác. Allah 

phán: Và h c lnh ch phi th phng riêng Allah, trit  thn phc 
Ngài mt cách chính trc. Al-Baiyinah: 5 (chơng 98). 

Nabi Muhammad  nói: “Qu tht, Allah ã nghiêm cm ha ngc ng ti 
nhng ai nói 


 





  mt lòng mt d vì Ngài.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li.  

Tóm li, chic chìa khóa “ 

 





 ” s không m ưc cánh ca thiên àng nu 

như không có các iu kin trên ây làm nhng chic rng cưa cho nó bi l chìa 

khóa mà không có nhng rng cưa thì s không m ưc  khóa. 
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Trong ngôi m ngưi cht s b cht vn ba iu, nu ai tr li ưc ba iu này thì 

s thành t và ưc cu ri còn ai không th tr li nó thì s phi tht bi tht 

thm hi. Mt trong ba iu ưc cht vn là “Ai là v Nabi ca ngơi ?” hoc 

“Muhammad là ai ?”. Câu hi nghe có v rt ơn gin nhưng trong ngôi m 

không ai có th d dàng tr li nó ngoi tr nhng ai ưc Allah cng c vng chc 

li nói ca y và Allah ch làm vng chc li nói ca nhng ngưi có c tin thc 

s mà thôi, Ngài phán: Allah s cng c vng chc nhng ai tin tng bng li 
nói vng chc trên th gian và  i sau. Ibrahim: 27 (chơng 14). 

Th nào là li nói vng chc? Li nói vng chc không phi ch nói trên môi qua 

chic lưi rng: “........và tôi chng nhn Muhammad ích thc là Rasul ca 

Allah” mà li nói ó phi ưc th hin qua nhng iu kin sau: 

Vâng li và tuân th theo nhng ch o và dy bo ca Nabi Muhammad 

Bi Allah ã ra lnh như th, Ngài phán: Ai vâng li Rasul tc ã tuân lnh 
Allah. Al-Nisa: 80 (chơng 4), Allah phán  chương khác: Hi nhng ngi có c 
tin! Hãy tuân mnh Allah và vâng li Rasul. Al-Nisa: 59 (chơng 4),  

Allah phán  chương khác: Hãy bo h (hi Muhammad!): Nu các ngi thc 
s yêu thơng Allah thì hãy theo ta, Allah s yêu thơng các ngi. Ali I'mraan: 

31 (chơng 3). 

Vic ưc vào thiên àng hay không cng l thuc vào vic theo hay không theo 

Nabi Muhammad , bi qu tht Ngưi có nói: “Tt c các tín  ca Ta u vào 

thiên àng ngoi tr nhng ai t chi không mun.” có li hi: Thưa Rasul ca 

Allah, th ai là ngưi t chi không mun vy ? Nabi  bo: “Ai vâng li Ta thì s 
vào thiên àng còn ai nghch li là ã t chi không mun.” Hadith do Al-Bukhary ghi 

li. 

Như vy ngưi nào thc s yêu thương Nabi  thì d nhiên y phi tuân lnh và 

vâng li theo s ch o ca Ngưi vì vic tuân lnh và vâng li là kt qu ca yêu 

thương, còn ai luôn ming bo tôi yêu mn Nabi  nhưng li không thc hin theo 

s ch dy ca Ngưi thì ó là s di trá i vi Ngưi. 

 Tuyt i tin tng nhng gì c Nabi  thông tin và mách bo Ngưi 

nào ph nhn mt iu gì ó ích thc ưc thông tin và mách bo t các di hun 

xác thc ca Ngưi thì coi như y ã ph nhn Allah và Rasul ca Ngài, bi l, 

Rasul Muhammad  không h nói sai hay di gt, Allah phán: Y (Muhammad) 
không nói theo s thích * Mà qu tht nó là iu mc khi ã c mc khi. 

Al-Najm: 3 – 4 (chơng 53). 

 Tránh xa nhng gì mà Nabi Muhammad  cm oán ây là s th hin 

yêu thương i vi Allah và Rasul ca Ngài và cng là s th hin lòng kính s 

Allah và vâng li Rasul ca Ngài. Là ngưi yêu thương Allah, yêu thương Rasul 

thì phi tuyt i tránh xa ti Shirk (s t hp i tác ngang vi Allah) mt trng 

ti mà Allah s không bao gi tha th, và các ti li khác dù ln hay nh. 

 Không c t ý hành o th phng Allah bng mt hình thc nào ó 

Mà tt c mi phương thc th phưng Allah phi ưc Nabi  ch o và hưng 

dn. Nabi Muhammad  nói: “Ai làm mt vic làm mà nó không phi là mnh 

lnh ca ta thì vic làm ó không c chp nhn.” Hadith do Muslim ghi li. 
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Bài hc: Hãy bit rng ý ngha vic thương yêu Rasul  và yêu thích mi 

iu ưc ngưi truyn t là nhim v bt buc mi ngưi Muslim. Th nên, ai 

ghét b bt c iu nào do Rasul  truyn t thì y là Kafir cho dù y có làm theo. 

Không phi vic em lòng yêu thương Ngưi là  mà phi yêu thương Ngưi hơn 

tt c mi thư trên i k c chính bn thân mình. i vi mt tình yêu tht s là 

ngưi ta luôn nghiên v vic mình ưa thích ó, i vi tình yêu dành cho Rasul  

tht s cng vy, nu là tình yêu tht s là y luôn bt chưc làm theo Ngưi t li 

nói hành ng, c ch, luôn tuân lnh mnh lnh ca Ngưi, luôn tránh xa iu 

Ngưi cm và luôn t ra tôn trng Ngưi  mi nơi, mi lúc và mi hoàn cnh. 

Vic bt chưc theo mi di hun ca Rasul  là thành qu ca vic yêu thương 

Ngưi, còn ai không làm ưc như th thì tình yêu ca y là di trá. 

Du hiu th hin tình yêu Rasul  có rt nhiu:  
 Nhc n Ngưi và cu xin Salawaat cho Ngưi thưng xuyên, ai thương 

yêu Nabi  phi nhc n Ngưi nhiu. 

 Luôn mong mun ưc gp Ngưi, l t nhiên mi ngưi rt nôn nóng gp 

ưc ngưi thương yêu. 

 Tôn trng Ngưi khi nhc n Ngưi, ông Ishaaq nói: “Trưc kia, Sahabah 

khi nhc n Nabi  h luôn th hin s tôn trng n khip ngưi và bt khóc.” 

Ghét nhng ai ghét Ngưi, không bng mt i vi nhng ai i nghch vi 

Rasul  như nhóm làm Bid-a’h và nhóm ngy Islam. 

 Yêu thương ai yêu thương Ngưi, gia quyn Ngưi, các bà v ca Ngưi, 

các Sahabah Al-Muhaajireen và Al-Ansaar ca Ngưi; i nghch vi nhng ai i 

nghch hoc x nhc, mng chi h. 

 Bt chưc theo tính cách tt p ca Ngưi, bn tính ca Ngưi là hoàn ho 

nht trong nhân loi n ni bà A’-y-shah nói: “Bn tính ca Rasul  chính là 

Qur’an.” Tc Ngưi luôn thi hành úng chun mc như Qur’an rng dy. 

V nhân cách ca Nabi : Ngưi rt gan d và hùng dng trong chin tranh, 

rt rng lưng nht là trong tháng Ramadan, luôn là ngưi khuyên bo mi ngưi 

là tt p, Ngưi luôn sáng sut nhưng không h trc li riêng tư, là Ngưi luôn thi 

hành úng chun mc như Allah ã ra lnh, Ngưi vô cùng gin d trong cuc sng 

i thưng, tính hay mc c nhưng không rt rè, Ngưi luôn cư x tt vi gia ình 

và thông cm vi mi ngưi . v . v . . .  
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Hành l Salah là nn tn th hai trong nm nn tn ca Islam, l Salah s không 

úng nu không ưc ty ra trưc và vic ty ra ch ưc s dng nưc hoc t 

thay th.  

 Th loi nc: 
Nc sch: Là nưc t bn thân nó sch và ty ra sch ưc vt khác. 

Nc dơ: Là nưc b trn ln cht dơ nu là nưc ít hoc nưc ã b thay i 

mt trong ba tính cht như mùi, màu, v nưc i vi nưc nhiu. 

Chú ý: i vi nưc nhiu không ưc công nhn là nưc dơ cho n khi b 
thay i mt trong ba tính cht ca nưc như mùi, màu hoc v. Nưc ưc gi là 

nưc nhiu phi nhiu hơn Qullatain tc hơn 210 lít. i vi nưc ít ch cn b trn 

ln cht dơ thì là nưc dơ. 

Vt dng: Tt c vt dng sch s ưc phép s dng ngoi tr vt dng 

bng vàng và bc; nu ly Wudu bng vt dng vàng và bc thì Wudu ó úng 

nhưng mang ti; và ưc phép s dng vt dng và qun áo ca ngưi Kafir tr phi 

bit ó là  dơ thì b cm. 

Da xác ng vt cht: Là vt dơ. Xác ng vt cht ưc chia làm hai loi: 

Loi không c phép n tht: Cm s dng da chúng. 

Loi c phép n tht: Lúc git không ưc git theo cung cách Islam ch 
ưc s dng ng  khô, không s dng ng  ưt nhưng phi qua khâu thuc 

da trưc khi s dng. 

V sinh: Là ty ra bt buc i vi tt c mi cht xut ra t hai ưng tiu 

và hu môn, nu ty ra bng nưc ưc gi là Al-Is-tin-ja, nu ty bng á hoc lá 

cây hoc vt gì tương t ưc gi là Al-Is-tij-maar. Khi s dng Al-Is-tij-maar phi 

là vt sch s, ưc phép s dng, ty sch ưc cht dơ, không phi là thc n và 

phi là t ba tr lên.  

Nhng iu cm khi v sinh: Không chu ri khi v trí sau khi v sinh xong, 

v sinh trong trng nưc (như ao, h, lung...), trên ưng i, dưi bóng cây danh  

ngh mát, dưi gc cây n trái, hưng v Qiblah.  

Nhng iu không nên khi v sinh: Mang vào nhà v sinh vt gì ó có ghi tên 

Allah, nói chuyn lúc v sinh, tiu vào l hoc ưng nt n, s b phn sinh dc 

bng tay phi, hưng v Qiblah khi ang  trong nhà v sinh và ưc phép làm tt 

c nu bt dc d. 
Nhng iu khuyn khích khi v sinh: Ra hoc chùi bng s l và phi hp 

gia ra nưc và chùi bng á. 

ánh rng: Theo Sunnah là s dng cây Siwaak, nu không có thì s dng que 

mm khi hành l Salah, xưng c Qur’an, trưc khi ly Wudu, thc dy sau khi 

ng, vào Masjid và nhà hoc  kh mùi hôi ming .v.v...  
Wudu:  
Nn tn ca Wudu: 1) Ra mt cng vi súc ming và mi. 2) Ra u hai tay 

t u các ngón tay n khi cù ch. 3) Chùi ht u cng vi chùi hai l tai.        

4) Ra u hai bàn chân n khi mt cá. 5) Làm th t. 6) Làm liên tip. 

iu bt buc ca Wudu: Nói câu: Bismillah, ra ôi bàn tay ba ln trưc khi 

ly Wudu i vi ngưi thc dy sau ng ban êm. 

TY RA



131



 

Sunnah ca Wudu: S dng Siwaak, ra ôi ba ln khi bt u ly Wudu; 

súc ming và mi trưc khi ra mt; súc ming k và hít nưc sâu i vi ngưi 

không nhn chay; dùng tay phi ưa nưc vào ming và mi, dùng tay trái h mi 

ra; ra u râu i râu rm dày; chà các k tay và k chân; bt u ra t bên phi; 

ra các phn Wudu t hai n ba ln; chà k cho nưc thm u các phn cơ th; 

ly Wudu cho tht hoàn chnh và c Du-a’ sau khi ly Wudu xong bng nhng 

Hadith Saheeh. 

Không nên khi ly Wudu: Nưc quá nóng hoc quá lnh; ra mi phn 

cơ th hơn ba ln; vy tay cho nưc rơi; ra tròng mt còn vic chùi khô sau khi ly 

Wudu thì không sao. 

Chú ý: Súc ming và súc mi phi cho nưc vào ming và mi không ưc 

phép làm hoa loa. 

Hình thc Wudu: Trưc tiên phi có nưc sch, k tip nh tâm trong 

lòng và nói: () Bis mil lah. K tip ra ôi bàn tay ba ln ri dùng tay phi ly 

nưc ưa vào ming, l mi sau ó xúc ming ri nh ra và dùng tay trái h mi ra. 

Làm th ba ln. K tip ra mt t chân tóc trán cho n cm tính theo chiu dài và 

t l tai phi n l tai trái tính theo chiu ngang. Ra như vy ba ln. K tip ra 

tay phi t u ngón tay cho n khi cù ch ba ln, ri ra tay trái như tay phi. 

K tip dùng hai bàn tay thm nưc k tip xòe hai bàn tay ra ng thi áp sát vào 

u sau ó bt u vut t chân tóc trán cho n phía sau ót và vut ngưc li t 

sau ót cho n chân tóc trán nu có b sót vài si tóc thì không sao, tip theo dùng 

hai ngón tay tr t trong l tai, dùng hai ngón tai cái t phía ngoài vành tai sau ó 

chùi l tai t trái tai ngưc lên vành tai. (không cn ly nưc li khi vut vành tai). 

K tip ra chân phi t u ngón chân cho n khi mt cá ba ln, tip ó ra 

chân trái như ra chân phi. 

Chú ý: Nu là râu ít và thưa, bt buc ra luôn phn da bên trong, nu là dày 

và rm ch cn ra ưt u râu là ưc. 

Chùi lên Khuf: Khuf là loi giy, dép ưc làm bng da dùng  mang lót, 

nu ưc làm bng vi hoc loi nào khác thì ưc gi là v chân. Vic chùi lên 

chúng là iu ưc phép làm theo giáo lý Islam khi b Hadath nh (tc sau khi i, 

trung và tiu tin). 

iu kin  c chùi: 1- Mang chúng sau khi ã hoàn tt vic ly nưc 

Wudu (tc sau khi ã ra xong c hai chân). 2- Phi chùi bng nưc. 3- Khuf hoc 

v phi che mt phn bt buc phi ra (tc che khi mt cá chân). 4- ưc làm 

bng cht liu Halal. 5- Khuf hoc v ó phi sch s. 

Chùi lên khn qun u nam: ưc phép chùi lên vi vài iu kin sau: 

1- Ngưi qun khn là nam gii. 2- Che ht c u. 3- Khi b Hadath nh (tc sau 

khi i, trung và tiu tin). 4- Phi chùi bng nưc. 

Chùi lên khn i u n: ưc phép chùi lên vi vài iu kin sau: 1- Ngưi 

i khn là n gii. 2- Khn phi qun xung n c. 3- Khi b Hadath nh (tc sau 

khi i, trung và tiu tin). 4- Phi chùi bng nưc. 5- Phi che u c u. 

Thi gian c phép chùi: Là ngưi ang  ti quê nhà ch ưc phép chùi mt 

ngày và mt êm (tc 24 ting), là ngưi i ưng cách nhà t 85 km tr lên ưc  
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phép chùi ba ngày ba êm (tc 72 ting). 

Thi gian bt u: Tính t ln chùi u tiên sau khi mang hoàn chnh cho n 

ngay gi ó ca ngày hôm sau i vi ngưi  ti quê nhà và ba ngày hôm sau i 

vi ngưi i ưng. 

Gii hn chùi lên Khuf hoc v: Chùi lên a phn ca mu bàn chân t 

các u ngón chân lên n ng quyn, khi chùi các ngón tay phi h. 

Chú ý: Ai chùi  trên ưng i ri quay tr li nhà hoc chùi ti quê hương 

ri ra i hoc quên thi gian bt u chùi, tt c phi chùi theo lut ca ngưi  ti 

quê nhà. Tt nht là chùi ôi Khuf hoc v cùng lúc không chùi trưc sau. Không 

ưc phép chùi dưi lòng bàn chân hoc hai bên chân. Không chùi nhiu hơn mt 

ln. Khn qun u ca nam và khn i u ca n thì phn chùi phi nhiu hơn 

phn không ưc chùi. 

Chùi lên np tre hoc bt bó chân, tay, c: i vi ngưi b gãy chân, 

tay... ưc np bng tre hoc bt thì ưc phép chùi lên nu hi t  các iu kin 

sau: 1- Cn phi np hoc bng bó. 2- Vic np hoc bng bó không gây xu n 

vt thương. 3- Nơi np hoc bng bó nm trên phn bt buc ly Wudu.  

Nhng iu làm h Wudu: Tt c mi cht ra khi t hai ưng tiu 

và hu môn dù sch như xì hơi, tinh trùng hoc dơ như nưc tiu, phân, máu... 
Mt suy trí nh do ng hoc ngt xu ngoi tr ch thoáng chp mt lúc ng 

hoc ngi thì không hư Wudu.  Phân hoc nưc tiu xut ra bng ưng khác 

ging như bnh nhân b m  ưng phân và ưng tiu ra ngoài. Cht dơ xut 

ra ngoài hai ưng tiu và hu môn gây hong s như máu chy rt nhiu (còn 

chy ít hoc ra máu cam thì không sao).  n tht lc à. Dùng tay s trc tip 

vào b sinh dc. B o Islam.  

Chú ý: Ai còn nghi ng v nưc Wudu còn hoc ã hư thì phi da vào s 

khng nh (tc khng nh còn là còn, và khng nh hư là hư). 

Tm Junub (hay tm theo giáo lý): 
Nhng trng hp bt buc phi tm: 1- Xut tinh trong mi tình hung dù 

mun hay không. 2- u kht dương vt n mt trong âm o, k c chưa xut tinh. 

3- Gia nhp Islam, k ngưi phn o gia nhp tr li. 4- Dt chu k kinh ca ph 

n. 5- Dt chu k máu hu sn sau sinh n. 6- Ngưi Muslim qua i. 

Tm hp l: gm hai cách: 

Cách 1: nh tâm cho vic tm bt buc (s nh tâm ch cn suy ngh 
trong lòng là  không ưc nói thành li).  Ra sch tinh trùng hoc máu kinh 

(i vi ph n) dính trên cơ th. Xi nưc ưt u lên cơ th không ưc xót 

bt c phn nào và phi cho thm vào tn c da u ng thi xúc ming, hít nưc 

vào mi ri h ra.  

Cách 2: khuyn khích nên tm theo cách này. 

 nh tâm cho vic tm bt buc.  c  (Bis mil lah). Ra ôi bàn tay 

ba ln. Dùng tay phi xi nưc và dùng tay trái ra b phn sinh dc, tinh dch 

hoc máu kinh (i vi ph n). Ly nưc Wudu như nưc Wudu dâng l Salah. 

 Dùng ôi tay ly nưc ri chà lên u cho thm vào da u ba ln.  Xi nưc 

ưt u lên cơ th nên bt u t bên phi. 
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Chú ý: Sau khi tm xong theo giáo lut thì ưc phép tm gi bình thưng. 

Cm ngi b Hadath nh (tc sau tiu, trung và i tin):  
1) S Qur’an. 2) Hành l Salah. 3) Al-Tawwaaf. 

Cm ngi b Hadath ln (tc sau xut tinh, sau chu k kinh và máu hu 
sn: ngoài ba iu b cm  Hadath nh còn: 4) c Qur’an. 

Không nên: Ng trong lúc b Junub mà không có nưc Wudu, tiêu hau phung 
phí lưng nưc khi tm. 

Al-Tayammum: Là s tôn th Allah vi nh tâm dùng t sch chùi lên cơ 
th theo cung cách riêng ca giáo lý. 

iu kin  c Al-Tayammum: 1) Không có nưc sau khi ã n lc tìm 
kim. 2) Cht thay th phi là t sch và có bi. 

Nn tn ca Al-Tayammum: Chùi u ht gương mt ri n hai mu lưng bàn 
tay, phi th t và liên tip. 

Nhng iu làm h Al-Tayammum: 1) Tt c mi iu làm hư Wudu. 2) Tìm 
thy nưc i vi ai Al-Tayammum vì không có nưc. 3) Mt i iu cho phép Al-

Tayammum ging như ngưi bnh ưc khe mnh. 
Sunnah ca Al-Tayammum: 1) Là th t và liên tip. 2) i gn cui gi mi 

Al-Tayammum. 3) Du-a sau khi Al-Tayammum ging như sau Wudu. 
Không nên khi Al-Tayammum: p xung t nhiu ln. 

Hình thc Al-Tayammum: Dùng hai bàn tay v xung t sch mt ln ri dùng 
c ôi bàn tay chùi u lên mt sau ó dùng tay trái chùi lên mu lưng bàn tay phi và 

ngưc li dùng tay phi chùi lên mu lưng bàn tay trái, bt u t u các ngón tay cho 
n c tay, và nu mun thì thi bt bi  lòng bàn tay trưc khi vut lên mt. 

Ty ra cht dơ: Cht dơ gm hai loi: 
Bn thân nó dơ: Là cht không th nào ty nó sch ưc ging như con heo 

cho dù có ra ra sao thì nó vn dơ. 
B dính cht dơ: Là vt sch b dính phi cht dơ vào ging như qun áo, mt 

t... và cách thc như sau: 
Th Loi   Theo Giáo Lý 

 
 
 
 
 

ng 
vt 

D
ơ 

Chó, heo và tt c mi ng vt, chim chóc không ưc phép n tht có hình 
dng hn hơn con mèo. Tt c mi b phn liên quan n chúng và mi cht 
thi ra t cơ th chúng là dơ như: xác, lông, da, phân, nưc tiu, nưc bt 
.v.v... 

S
ch

 

1) Con ngưi, tt c cht xut ra t cơ th con ngưi là sch s như tinh 
trùng, m hôi, nưc bt, sa, nưc mi, nưc m ưt  âm o ngoi tr 
nưc tiu, phân, nưc Al-Mazy, nưc Al-Wady và máu là nhng cht dơ. 
2) ng vt ưc phép n tht. Tt c mi b phn liên quan n chúng và 
mi cht thi ra t cơ th chúng là sch như: xác, lông, da, phân, nưc tiu, 
nưc bt .v.v... 
3) Nhng con vt không th nào xa lánh ưc như con la, con mèo và tt 
c loài vt có hình dng nh hơn con mèo như chut .v.v... thì nưc bt, m 
hôi ca chúng sch còn li tt c b phn khác là dơ. 

Xác cht Tt c xác cht ng vt là dơ ngoi tr xác ngưi, cá, h cào cào và nhng loi 
ng vt không có máu chy thành dòng như rui, mui, bò cp là sch. 

Cht rn Như t, á, cây .v.v... là nhng loi sch (ngoi tr nhng cht rn ưc cu 
thành t nhng cht dơ). 
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M rng: Máu, m là cht dơ nhưng s không nh hưng n trong khi hành l 

Salah và nhng vic hành o khác nu ra ít t nhng loi ng vt ưc phép n tht.  
Máu sch gm hai loi:  
1) Máu cá. 2) Máu sót li trên tht ng vt sau khi git theo giáo lý. 

 Tt c nhng b phn b ct t khi cơ th ng vt vn ang sng u là 

vt dơ.  Ty sch cht dơ không cn phi nh tâm, nu ưc ty sch do nưc 

mưa thì vn ưc công nhn. Chm phi hoc dm phi cht chơ, không h làm hư 

Wudu ch bt buc ty sch nhng cht dơ ó ra khi cơ th và qun áo dính phi. 

Công nhn mt vt sch sau khi ã dính dơ phi: 1) ưc ra bng nưc 

sch. 2) Vt cho khô i vi vt dng vt ưc. 3) Ty ra bàn cách ma sát i vi 

loi vt bn cng u. 4) Ra mt ln t và by ln sau bng nưc sch i vi vt 

dng b chó lim. 

Chú ý:  Nu t b dính cht dơ dng lng như nưc tiu, ch cn xi nưc 

cho mt mùi, màu cht dơ ó là ưc. Nu là dng c như phân, bt buc phi làm 

mt i cht dơ và du vt ca cht dơ ó.  Nu cht dơ không th ty sch ưc 

ngoi tr nưc thì bt buc phi dùng nưc  ty.  Nu không xác nh chính 

xác a im dơ, hãy ra cho n khi nào có s khng nh là nó ã sch.  Ai ly 

Wudu  hành l Salah Sunnah, y ưc phép dùng Wudu ó hành l Salah bt 

buc.  Không bt buc ngưi trung tin (xì hơi) phi ty sch hu môn bi khí 

ó là sch, ch bt buc ly Wudu nu mun hành l Salah hoc nhng gì tương t. 
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Giáo Lý Liên Quan n Máu Chu K Ca Ph N 
Th nht: Kinh Nguyt & Rong Kinh 

Vn  Theo Giáo Lý 
Tui bt u chu k kinh 

nguyt 
Tui bt u là chín tui, nu trưc chín tui bé b xut 
huyt  âm o thì ó là máu rong kinh. 

Thi gian ngn nht cho mt 
chu k 

Mt ngày và mt êm (tc 24 ting), nu b ra ít hơn na 
thì ó là máu rong kinh. 

Thi gian dài nht cho mt 
chu k 

Mưi lm ngày, nu b ra nhiu hơn na thì ó là máu 
rong kinh. 

Thi gian sch s gia hai ln 
chu k 

Mưi ba ngày, nu máu ra sm hơn trong khong thi 
gian này thì là máu rong kinh

(1)
. 

Chu k bình thưng ca i a s ph n By hoc chín ngày. 

Thi gian sch s ca a s ph n bình thưng Hai mươi ba hoc hai mươi bn ngày. 

Máu ra lúc ang có thai có 
phi là máu chu k không ? 

Tt c mi cht lng chy ra t ph n trong sut thi 
gian mang thai như máu hoc Kid-rah

(2)
 hoc  Saf-rah

(3)
 

u ưc xem là rong kinh. 

Khi có du hiu nào 
mi bit ưc mt chu 
k kinh ã chm dt ? 

Khi thy ưc mt trong nhng du hiu sau: 1) Cht lng màu 
trng

(4)
 chy ra t âm o. 2) Âm o khô không còn chy ra 

máu hoc Kid-rah hoc Saf-rah, dành cho nhng ph n không 
thy ưc cht lng màu trng. 

Nhng loi cht lng 
chy ra t âm o trong 
sut thi gian sch s 

Nu là cht lng trong sut và cht lng màu trng nhn nhn là 
hai cht sch; nu là máu hoc Kid-rah hoc Saf-rah là nhng cht 
dơ. Tt c u làm hư Wudu, nu ra kéo dài thì ó là rong kinh. 

Kid-rah và Saf-rah 
chy ra t âm o 

Nu ra lin nhau trưc hoc sau chu k thì ó là kinh nguyt, nu 
có khong cách (mt ngày hoc hơn) thì ó là rong kinh. 

Ph n dt kinh trưc 
chu k(5)

 
Nu máu ã ngưng ra và thy ưc mt trong nhng du hiu 
sch s thì chu k ã kt thúc cho dù s ngày chu k vn chưa ht. 

Chu k ca tháng này 
khác thưng, n sm 

hơn hoc tr hơn 
nhng chu k trưc 

Nu nhn nh ưc máu ó mang nhng tính cht ging máu 
kinh nguyt thì ó là kinh nguyt cho dù có ra bt c lúc nào vi 
iu kin khong cách gia hai ln sch s phi ít nht hai mươi 
ba ngày, nu không thì ó ch là máu rong kinh. 

Chu k kinh kéo dài hơn hoc ngn 
hơn so vi chu k nhng tháng trưc 

u ưc xem là chu k kinh nguyt min không 
kéo dài hơn mưi lm ngày. 

Khi ph 
n b máu 

Cô ta rơi vào nhng trng hp sau: 1) Ai bit ưc chu k hàng tháng ca 
mình là khi nào bt u và s lưng ngày ca mi chu k thì cô ta ngưng hành 

                              
(

1
) Kinh nguyt: là loi máu t nhiên ưc xut ra t áy ca t cung vào mt thi im nht nh. 

Rong kinh: là máu ưc chit xut ra t âm o chy ra do b bnh và không có gii hn s lưng 
ngày c s lưng máu. Cách phân bit hai loi máu: 1) Máu kinh nguyt có màu  sm nghiên v 
màu en nhiu hơn còn máu rong kinh có màu  tươi ta như máu cam. 2) Máu kinh nguyt có 
dng c nhưng không b ong cng sau khi ra ngoài còn máu rong kinh dng lng nhưng li ong 
cng sau khi ra ngoài. 3) Máu kinh nguyt có mùi hôi thi còn máu rong kinh không có mùi như 
máu kinh nguyt bi vì nó xut ra mch máu. Ph n trong chu k kinh nguyt b cm vài iu 
sau: Quan h v chng, ly hôn, hành l Salah, nhn chay, Al-Tawwaaf, xưng c và s Qur’an,  
li trong Masjid. 
(

2
) Kid-rah: Là loi máu chy ra t âm o có màu nâu sm. 

(
3
) Saf-rah: Là loi máu chy ra t âm o có màu hơi vàng. 

(
4
) Cht lng màu trng: Là loi cht lng chy ra âm o báo hiu chm dt mt chu k kinh. 

Cht lng này sch nhưng làm hư Wudu. 
(

5
) Tc chu k ca cô ta mi tháng là 7 hoc 9 ngày nhưng tháng này ch 5 hoc 6 ngày là dt  chu k. 

GIÁO LÝ DÀNH CHO PH N
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Ph n ưc xem ging như nam gii v ban thưng ân phưc, hng phúc. 

Allah xem xét lòng thành ca mi ngưi mà ban thưng nhiu ít như Nabi ã tng 

nói: “Ph n là ch (em) rut vi nam gii.” Hadith do Abu Dawood ghi li.  

Ph n ưc phép yêu cu hưng quyn li, khi kin nu b i x bt công. 

Trong mi giáo lý ca Islam u nói chung c hai gii nam và n, ch ngoi tr vài 

trưng hp nht nh mi phân chia nam riêng, n riêng. Bi Allah, ng To Hóa 

luôn xem nam và n ngang nhau trong hình dáng và kh nng, Ngài phán: Chng 
l, ng To Hóa không bit gì chng? Trong khi Ngài là ng Thu Hiu, 
Am Tng tt c. Al-Mulk: 14 (chơng 67). 

Vì vy, có vài trưng hp dành riêng cho ph n và vài trưng hp dành riêng cho 

nam gii, nu cân bng c hai ngang nhau s gây nh hưng xu n cuc sng. Mc 

dù ph n  nhà nhưng vn hưng ưc ân phưc như nam gii vi bng chng rng: 

Bà Asma bint Yazeed ã n gp Nabi  lúc ang ngi vi nhóm Sahabah, bà nói: Tôi 

th rng, tôi ây là i din cho toàn th ph n dù sinh sng  chân tri ông hay 

chân tri tây u ng ý vi ý kin ca tôi, rng Allah ã c phái Nabi bng chân lý 

mang n cho nam gii và ph n, chúng tôi ã tin tưng vào Nabi. Th bi Thưng 

 phong s mng cho Nabi, rng chúng tôi là ph n dù có ra sao cng là nn tn 

chính trong nhà ca nam gii, là im cho nam gii gii ta sinh lý và chúng tôi mang 

thai cho h. Trong khi ó, nam gii ưc ưu ãi hn chúng tôi, h ưc hành l Salah 

tp th hàng ngày và mi th sáu, ving thm ngưi bnh, i theo ngưi cht n m, 
thi hành Haj nhiu ln và tt nht tt c là h ưc xut binh thánh chin vì chính 

ngha ca Allah. Mi khi nam gii ri khi nhà như  làm U’mrah hoc Haj .v.v... thì 

ph n chúng tôi phi vóc lòng chm nôm nhà ca, tài sn, con cái và mi vic, chúng 

tôi git gi cho h, chm sóc con cái cho h, vy chúng tôi có ưc chia ân phưc vi 

h không thưa Rasul ca Allah? Nghe xong li bà Asma nói, Rasul  quay hn mt v 

phía Sahabah ang ngi cùng mà hi: “Này các ngi có tng nghe li l ca ngi 

ph n nào yêu cu v vn  trong tôn giáo hay hơn li l này cha ?” Mi ngưi 

áp: Thưa Rasul, chúng tôi không h ngh rng ngưi ph này li có nhng li l tuyt 
vi n vy. Xong Rasul  quay sang ngưi ph n mà nói: “Này cô, hãy c i v mà 

loan báo cho toàn th ph n nh cô và sau này rõ rng: Mt khi ph n phc v tt 
cho chng, luôn tìm cách làm anh ta hài lòng và theo dõi mi vic  làm hp ý anh 

ta, cô ta s hng c ging nh nam gii (ã làm).” Th là ngưi ph n vui v 

hn h quay mt và ming luôn tng nim Allah không ngng. Hadith do Al-Baihaqy ghi li. 

Có mt Hadith khác: Mt nhóm ph n tìm n Rasul  mà nói: Thưa Rasul ca 

Allah, nam gii ly ht ân phưc ca vic thánh chính vì chính ngha ca Allah, 

còn vic làm nào  chúng tôi hưng ưc ân phưc như h ? Rasul  áp: “Các 

cô làm ni tr gia ình (chu áo) ui kp ân phc nhng ngi thánh chin vì 

chính ngha ca Allah.” Hadith do Al-Baihaqy ghi li. 

Chng nhng vy, Islam còn trng thưng cho nhng ai i x tt vi gia ình và ngưi 

thân là ph n, Rasul  ã nói: “Ai b thí cho hai a con gái (rut) hoc hai ngi 

em (ch) gái (rut) hoc hai ph n trong thân tc, xem ó là nhim v ca mình cho 

n khi Allah ban bng lc làm hai ngi h giàu có t mu sinh, hai ngi ph n 

ó s là vt chn che ch y thoát khi ha ngc.” Hadith do Ahmad và Al-Tabaraa-ny ghi li. 

Ph n trong Islam



   

chy ra 
xuyên 
sut c 
tháng 
hoc 

nhiu hơn 

o trong sut thi gian ó cho dù phân bit ưc loi máu ó hay không; 2) Ai 
bit ưc chu k hàng tháng ca mình là khi nào bt u nhưng không bit s 
lưng ngày là bao nhiêu ngày thì cô ta ngưng hành o t sáu hoc by ngày da 
vào chu k i a s ph n; 3) Ai ch bit ưc s lưng ngày ca mi chu k 
nhưng không bit là khi nào bt u thì cô ta ngưng hành o  ngay ngày mùng 
mt ca mi tháng tính theo lch Hijrah vi s lưng ngày cô ta bit ưc. 

Th hai: Máu Hu Sn 
Vn  Theo Giáo Lý 

Sn ph không thy máu 
chy ra sau khi sinh n 

Giáo lý máu hu sn không áp dng cho cô ta, cng không bt 
buc cô ta tm, bt buc cô ta phi hành l Salah và nhn chay. 

Khi thy ưc du hiu 
sinh n 

Khi thy ưc máu và nưc i chy ra t âm o cng vi s 
au bng sinh n trưc khi sinh vn không ưc áp dng giáo lý 
máu hu sn. ó ch là máu rong kinh. 

Máu ra trong 
lúc sinh n 

ó chính là máu hu sn cho dù có ra trưc hoc cùng lúc vi a bé. Lúc 
ó, cô ta b cm hành o cng không yêu cu hành l Salah bù. 

Khi nào bt u thi gian ca 
mt chu k máu hu sn 

Sau khi a bé ri khi hn bng m. 

Thi gian 
ngn nht ca 
máu hu sn 

Không có gii hn ngn nht, nu ngng ra ngay sau khi sinh xong bt buc 
cô ta tm theo giáo lý, hành l Salah mà không cn ch i n bn mươi 
ngày. 

Thi gian dài 
nht ca máu 

hu sn 

Là bn mươi ngày, nu kéo dài hơn thì bt buc tm gi theo giáo lý  cui 
ngày th bn mươi s máu ca nhng ngày còn li là máu rong kinh. Ngoi 
tr trưng hp chu k kinh n ngay lin sau ó mà cô ta nhn bit ưc. 

Ai sinh ôi hoc 
nhiu hơn 

Thi gian máu hu sn bt u sau khi a bé u tiên ri khi hn 
bng m. 

Máu ra 
sau khi 
b hư 
thai 

Nu tui ca bào thai t tám mươi ngày tr xung, máu ó là máu rong kính; nu 
tui t chín mươi ngày tr lên, máu ó là máu hu sn; nu tui nm gia tám 
mươi n chín mươi ngày, xem xét nu ã thành hình dng ngưi thì máu ó là 
máu hu sn, nu chưa thành dng ngưi thì máu ó là máu rong kinh. 

Máu hn sn ra thi gian, 
sau ó ra tr li, tt c 
din ra trong thi gian 
bn mươi ngày 

Khi sn ph nhìn thy du hiu sch s trong thi gian bn mươi 
ngày, bt buc cô ta tm, hành l Salah. Nu máu ra tr li vn 
trong thi gian bn mươi ngày thì quay tr li áp dng giáo lý 
máu hu sn. C th cho n ht bn mươi ngày. 

Chú ý:  Bt buc ph n b bnh rong kinh phi hành l Salah sut thi 

gian b ra máu ó và ly Wudu cho mi ln hành l Salah.  Nu dt kinh trưc 

mt tri ln bt buc cô ta phi hành l Salah Al-Zuhr và Al-A’sr ca ngày hôm ó, 

nu dt kinh trưc rng ông xut hin buc cô ta phi hành l Salah Al-Maghrib 

và Al-Isha ca êm hôm ó. Chu k bt u sau khi gi bui l Salah bt u 

nhưng chưa kp hành l Salah, không bt buc cô ta hành l Salah bù li bui ó 

sau khi tr li sch s. Không bt buc ph n phi x tóc khi tm theo giáo lý 

như sch chu k kình, dt máu hu sn và tm Junub. Ph n ang b bnh rong 

kinh không nên quan h quan chng, nu có quan h không b bt c gì. Bt 

buc ph n phi ly Wudu mi ln hành l Salah bt buc cho n khi máu ngưng 

ra hn.  Ph n ưc phép ung thuc ngn chn chu k kinh n sm  hoàn 

thành U’mrah, Haj và nhn chay Ramadan vi iu kin thuc ó không gây tác 

dng ph. 
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Ph n ưc xem ging như nam gii v ban thưng ân phưc, hng phúc. 

Allah xem xét lòng thành ca mi ngưi mà ban thưng nhiu ít như Nabi ã tng 

nói: “Ph n là ch (em) rut vi nam gii.” Hadith do Abu Dawood ghi li.  

Ph n ưc phép yêu cu hưng quyn li, khi kin nu b i x bt công. 

Trong mi giáo lý ca Islam u nói chung c hai gii nam và n, ch ngoi tr vài 

trưng hp nht nh mi phân chia nam riêng, n riêng. Bi Allah, ng To Hóa 

luôn xem nam và n ngang nhau trong hình dáng và kh nng, Ngài phán: Chng 
l, ng To Hóa không bit gì chng? Trong khi Ngài là ng Thu Hiu, 
Am Tng tt c. Al-Mulk: 14 (chơng 67). 

Vì vy, có vài trưng hp dành riêng cho ph n và vài trưng hp dành riêng cho 

nam gii, nu cân bng c hai ngang nhau s gây nh hưng xu n cuc sng. Mc 

dù ph n  nhà nhưng vn hưng ưc ân phưc như nam gii vi bng chng rng: 

Bà Asma bint Yazeed ã n gp Nabi  lúc ang ngi vi nhóm Sahabah, bà nói: Tôi 

th rng, tôi ây là i din cho toàn th ph n dù sinh sng  chân tri ông hay 

chân tri tây u ng ý vi ý kin ca tôi, rng Allah ã c phái Nabi bng chân lý 

mang n cho nam gii và ph n, chúng tôi ã tin tưng vào Nabi. Th bi Thưng 

 phong s mng cho Nabi, rng chúng tôi là ph n dù có ra sao cng là nn tn 

chính trong nhà ca nam gii, là im cho nam gii gii ta sinh lý và chúng tôi mang 

thai cho h. Trong khi ó, nam gii ưc ưu ãi hn chúng tôi, h ưc hành l Salah 

tp th hàng ngày và mi th sáu, ving thm ngưi bnh, i theo ngưi cht n m, 
thi hành Haj nhiu ln và tt nht tt c là h ưc xut binh thánh chin vì chính 

ngha ca Allah. Mi khi nam gii ri khi nhà như  làm U’mrah hoc Haj .v.v... thì 

ph n chúng tôi phi vóc lòng chm nôm nhà ca, tài sn, con cái và mi vic, chúng 

tôi git gi cho h, chm sóc con cái cho h, vy chúng tôi có ưc chia ân phưc vi 

h không thưa Rasul ca Allah? Nghe xong li bà Asma nói, Rasul  quay hn mt v 

phía Sahabah ang ngi cùng mà hi: “Này các ngi có tng nghe li l ca ngi 

ph n nào yêu cu v vn  trong tôn giáo hay hơn li l này cha ?” Mi ngưi 

áp: Thưa Rasul, chúng tôi không h ngh rng ngưi ph này li có nhng li l tuyt 
vi n vy. Xong Rasul  quay sang ngưi ph n mà nói: “Này cô, hãy c i v mà 

loan báo cho toàn th ph n nh cô và sau này rõ rng: Mt khi ph n phc v tt 
cho chng, luôn tìm cách làm anh ta hài lòng và theo dõi mi vic  làm hp ý anh 

ta, cô ta s hng c ging nh nam gii (ã làm).” Th là ngưi ph n vui v 

hn h quay mt và ming luôn tng nim Allah không ngng. Hadith do Al-Baihaqy ghi li. 

Có mt Hadith khác: Mt nhóm ph n tìm n Rasul  mà nói: Thưa Rasul ca 

Allah, nam gii ly ht ân phưc ca vic thánh chính vì chính ngha ca Allah, 

còn vic làm nào  chúng tôi hưng ưc ân phưc như h ? Rasul  áp: “Các 

cô làm ni tr gia ình (chu áo) ui kp ân phc nhng ngi thánh chin vì 

chính ngha ca Allah.” Hadith do Al-Baihaqy ghi li. 

Chng nhng vy, Islam còn trng thưng cho nhng ai i x tt vi gia ình và ngưi 

thân là ph n, Rasul  ã nói: “Ai b thí cho hai a con gái (rut) hoc hai ngi 

em (ch) gái (rut) hoc hai ph n trong thân tc, xem ó là nhim v ca mình cho 

n khi Allah ban bng lc làm hai ngi h giàu có t mu sinh, hai ngi ph n 

ó s là vt chn che ch y thoát khi ha ngc.” Hadith do Ahmad và Al-Tabaraa-ny ghi li. 

Ph n trong Islam
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 Cm nam gii  mt nơi riêng l vi ph n trong khi y không phi là 

Muhrim
(1)

 ca cô, bi Rasul  ã nói: “Cm các ngi  nơi riêng l vi mt 
ngi ph n ngoi tr cô ta  cùng Muhrim.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 Ph n ưc phép hành l Salah  Masjid. Nu như s dn n li àm tiu 

hoc iu gì ó không hay thì không nên i. Bà A’-y-shah tng nói: “Nu như 

Rasul  thy ưc cnh ln xn do ph n thi này gây ra là Ngưi ã cm h 

n Masjid hành l Salah, ging như ph n ca b tc Isra-el ã b cm.” Hadith do 

Al-Bukhary và Muslim ghi li.  

Nu như nam gii hành l Salah  Masjid s ưc gia tng ân phưc thì ph n 

hành l Salah ti nhà cng th, bi có mt ph n ã n nói vi Rasul  rng: 

Thưa Rasul, tôi mun ưc hành l Salah cùng Rasul. Ngưi áp: “Ta hiu thu 

c rng cô rt mun hành l Salah cùng Ta, nhng hành l Salah ti nhà 

riêng ca cô tt hành l Salah ti nhà cùng gia ình gia ình; hành l Salah ti 
nhà cùng gia ình cô tt hơn hành l Salah ti khu vc ca cô; hành l Salah ti 
khu vc ca cô tt hơn hành l Salah ti Masjid cng ng ca cô và hành l 
Salah ti Masjid cng ng ca cô tt hơn hành l Salah ti Masjid này ca Ta.” 

Hadith do Ahmad ghi li.  

Có Hadith khác Rasul  nói: “Masjid tt nht dành cho ph n chính là ngôi 

nhà ca h.” Hadith do Ahmad ghi li. 

 Không bt buc ph n phi thi hành Haj ngoi tr có ngưi Muslim i theo 

bên cnh và cm cô ta i xa nhà mt mình không có Muhrim i theo, bi Rasul  

có nói: “Cm ph n i xa nhà trong thi gian ba ngày ba êm mà không có 

Muhrim i cùng.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 Cm ph n ving thm ngha a và i theo sau xác cht n m bi Nabi  ã 

nói: “Allah nguyn n nhng ngi ph n i thm ving m phn.” Hadith do 

Muslim ghi li. 

Có Hadith khác cng do Muslim ghi li, bà Um A’tiyah k: “Ph n chúng ta 

b cm i theo sau ngưi cht n m, nhưng lnh cm không quá khc khe.” 

 Ph n ưc phép nhum tóc bt c màu tùy thích và không nên nhum màu 

en vì mc ích là tr li  ánh la v hôn phu. 

 Ph n ưc quyn tha k tài sn vi s lưng ã ưc Allah n nh trong 

giáo lý, cm mi ngưi chim ot quyn li ó ca cô ta. Nabi ã tng nói rng: 

“Ai chim ot tài sn ca ngi tha k, s b Allah ot quyn tha k ca y  

thiên àng vào ngày sau.” Hadith do Ibnu Maajah ghi li. 

 Bt buc chng phi chu toàn cho v cuc sng àng hoàng vi kh nng t n 

ung, qun áo, nhà ca, Allah phán bo: (Ngi cha hoc ngi bo h) giàu có 
phi cp dng cho (v con) bng s giàu có ca y và ai nghèo khó thì cp 
dng vi kh nng mà Allah ã ban cho y. Al-Talaaq: 7 (chơng 65).  

                              
(

1
) Muhrim ca ph n: Là ngưi sut i không ưc phép cưi cô ta làm v và h gm: Cha 

rut; ông ni, ông ngoi rut và ln hơn na; con và cháu trai rut và nh hơn na, anh em trai rut 
và tt c con, cháu trai ca h; con và cháu trai rut ca ch em gái; chú bác rut; cu rut; cha rut 
ca chng và ln hơn na; con và cháu trai rut ca chng và nh hơn na; cha, con trai và anh em 
trai cùng bu s m; con r và cha dưng. 

Vài giáo lý dành cho ph n
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Nu ph n chưa chng thì bt buc cha hoc anh em trai hoc con trai cp 

dưng cho cô. Nu như không có bà con thân thuc thì khuyn khích mi ngưi 

cp dưng cho cô ta, bi Nabi  có nói: “Ngi tr giúp qu ph, ngi nghèo 

(cho cuc sng tt p hơn c hng ân phc) ging nh ngi thánh chin 

vì chính ngha ca Allah hoc là ngi hành l Salah trong êm và nhn chay 

vào ban ngày.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 Bt but ngưi cha phi phi cp dưng, quan tâm và chm sóc chu áo hơn 

cho con gái chưa chng cho n khi có gia ình. 

 Không khuyn khích bt u chào hi ph n trưc bng li Salam, c bit là 

thiu n hoc s gây phin phc. 

 Khuyn khích co lông vùng kín, nh lông hai cánh, ht móng tay vào mi th 

sáu, không nên  quá bn mươi ngày. 

 Cm nh, co lông mt và chân mày bi Nabi  ã nói: “Allah nguyn ra 

ngi n,h, (ngi co) và ngi c nh, (c co) lông mt (chân mày).” 

Hadith do Abu Dawood ghi li. 

 Hu s: Cm ph n chu tang quá ba ngày cho dù ngưi cht là ai ngoi tr 

chng, bi Nabi ã nói: “Cm ph n tin tng vào Allah và vào ngày tn th 
chu tang cho ngi cht quá ba ngày ngoi tr chu tang cho chng.” Hadith do 

Muslim ghi li. Riêng i vi chng ph n phi chu tang bn tháng mưi ngày, trong 

sut thi gian chu tang cm trang im, n din qun áo sc s, eo trang sc cho 

dù là eo nhn, sơn (nhum) móng tay chân nhưng cô ta ưc phép v sinh thân 

th cho sch s gn gàng như ta tóc, ht móng tay chân, không bt buc cô phi 

mc qun áo mt màu nht nh như màu en chng hn. Bt buc ph n chu 

tang chng phi  ti nhà ngưi chng cht trong lúc cô cng có mt, không ưc 

phép chuyn nhà hoc ra ngoài ngoi tr cn thit và ri nhà vào ban ngày. 

 Cm ph n co u nu không phi là trưng hp cn thit, ưc phép ht 

ngn vi iu kin:  

1) Không bt chưc theo nam gii, Nabi  ã cm: “Rasul  nguyn ra ph n 

n mc ging nh nam gii.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi li. 

2) Không bt chưc theo ngưi ngoi o, bi Nabi  ã nói:  “Ai bt chc theo 

nhóm ngi nào ó thì y thuc nhóm ó.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

 Bt buc ph n phi n mc kín áo khi ri khi nhà, trang phc phi 
phù hp vi nhng iu kin sau: 1) Che kín toàn thân. 2) Không phô trương 

nhan sc. 3)Trang phc dày không thy phn bên trong. 4) Rng rãi không th hin 

phn cong cơ th. 5) Không xt du thơm. 6) Không mc trang phc ging như nam 

gii. 7) Không ging trang phc ngưi ngoi o. 8) Không mc trang phc kiêu 

gi, kích dc. 

Cm mc trang phc hoc treo hoc trang trí nhà ca và buôn bán các loi có hình 

ngưi và hình ng vt. 

Phn kín ca ph n so vi ngi khác c chia làm ba loi:  
1) Vi chng: Anh ta toàn quyn hưng th tùy ý. 

2) Ph n và Muhrim: ưc phép nhìn cô ta vi nhng phn th hin ra bên ngoài 

như gương mt, tóc, c, tay, bàn chân. 



   

 Cm nam gii  mt nơi riêng l vi ph n trong khi y không phi là 

Muhrim
(1)

 ca cô, bi Rasul  ã nói: “Cm các ngi  nơi riêng l vi mt 
ngi ph n ngoi tr cô ta  cùng Muhrim.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 Ph n ưc phép hành l Salah  Masjid. Nu như s dn n li àm tiu 

hoc iu gì ó không hay thì không nên i. Bà A’-y-shah tng nói: “Nu như 

Rasul  thy ưc cnh ln xn do ph n thi này gây ra là Ngưi ã cm h 

n Masjid hành l Salah, ging như ph n ca b tc Isra-el ã b cm.” Hadith do 

Al-Bukhary và Muslim ghi li.  

Nu như nam gii hành l Salah  Masjid s ưc gia tng ân phưc thì ph n 

hành l Salah ti nhà cng th, bi có mt ph n ã n nói vi Rasul  rng: 

Thưa Rasul, tôi mun ưc hành l Salah cùng Rasul. Ngưi áp: “Ta hiu thu 

c rng cô rt mun hành l Salah cùng Ta, nhng hành l Salah ti nhà 

riêng ca cô tt hành l Salah ti nhà cùng gia ình gia ình; hành l Salah ti 
nhà cùng gia ình cô tt hơn hành l Salah ti khu vc ca cô; hành l Salah ti 
khu vc ca cô tt hơn hành l Salah ti Masjid cng ng ca cô và hành l 
Salah ti Masjid cng ng ca cô tt hơn hành l Salah ti Masjid này ca Ta.” 

Hadith do Ahmad ghi li.  

Có Hadith khác Rasul  nói: “Masjid tt nht dành cho ph n chính là ngôi 

nhà ca h.” Hadith do Ahmad ghi li. 

 Không bt buc ph n phi thi hành Haj ngoi tr có ngưi Muslim i theo 

bên cnh và cm cô ta i xa nhà mt mình không có Muhrim i theo, bi Rasul  

có nói: “Cm ph n i xa nhà trong thi gian ba ngày ba êm mà không có 

Muhrim i cùng.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 Cm ph n ving thm ngha a và i theo sau xác cht n m bi Nabi  ã 

nói: “Allah nguyn n nhng ngi ph n i thm ving m phn.” Hadith do 

Muslim ghi li. 

Có Hadith khác cng do Muslim ghi li, bà Um A’tiyah k: “Ph n chúng ta 

b cm i theo sau ngưi cht n m, nhưng lnh cm không quá khc khe.” 

 Ph n ưc phép nhum tóc bt c màu tùy thích và không nên nhum màu 

en vì mc ích là tr li  ánh la v hôn phu. 

 Ph n ưc quyn tha k tài sn vi s lưng ã ưc Allah n nh trong 

giáo lý, cm mi ngưi chim ot quyn li ó ca cô ta. Nabi ã tng nói rng: 

“Ai chim ot tài sn ca ngi tha k, s b Allah ot quyn tha k ca y  

thiên àng vào ngày sau.” Hadith do Ibnu Maajah ghi li. 

 Bt buc chng phi chu toàn cho v cuc sng àng hoàng vi kh nng t n 

ung, qun áo, nhà ca, Allah phán bo: (Ngi cha hoc ngi bo h) giàu có 
phi cp dng cho (v con) bng s giàu có ca y và ai nghèo khó thì cp 
dng vi kh nng mà Allah ã ban cho y. Al-Talaaq: 7 (chơng 65).  

                              
(

1
) Muhrim ca ph n: Là ngưi sut i không ưc phép cưi cô ta làm v và h gm: Cha 

rut; ông ni, ông ngoi rut và ln hơn na; con và cháu trai rut và nh hơn na, anh em trai rut 
và tt c con, cháu trai ca h; con và cháu trai rut ca ch em gái; chú bác rut; cu rut; cha rut 
ca chng và ln hơn na; con và cháu trai rut ca chng và nh hơn na; cha, con trai và anh em 
trai cùng bu s m; con r và cha dưng. 

Vài giáo lý dành cho ph n
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Azan và Iqaamah
(1)

 là Fardh Al-Kifaayah
(2)

 bt buc nam gii ang  quê 

nhà; khuyn khích ngưi hành l Salah mt mình và ngưi i ưng còn ph n thì 

không nên làm. Li Azan không ưc công nhn nu thông báo trưc gi mi bui l, 

ngoi tr gi Salah Al-Fajr,  li Azan u tiên ưc phép thông báo t sau na êm. 

iu kin hành l Salah: Islam tc phi là ngưi Muslim. 

1) Có lý trí. 2) Bit nhn thc. 3) Ly Wudu sau khi tiu hoc trung hoc i tin 

hoc phi tm khi b Junub i vi ngưi có kh nng. 4) ã n gi. Gi Al-Zuhr 

(trưa): t sau khi mt tri nghiên bóng n bóng ca mi vt bng chính nó. Gi 

Al-A’sr (chiu): t sau khi gi Zuhr kt thúc cho n bóng ca mi vt gp ôi nó 

tc n khi mt tri ngã vàng. Gi Al-Maghrib (hoàng hôn)
) gn mt. Gi Al-Isha (ti): t 

sau khi ht gi Al-Maghrib n na êm. Gi Al-Fajr (hng ông): t lúc rng 

ông n mt tri gn mc. 5) n mc kín áo
(3)

. 6) Ty sch cht dơ khi qun áo, 

cơ th và nơi dâng l. 7) Hưng v Qiblah. 8) nh tâm. 

Các Rukun cơ bn ca Salah: Gm có mưi bn: 

1) ng i vi ngưi có kh nng trong nhng bui l bt buc. 2) Tak-bi-ra-tul 

Éh-rom (tc giơ hai bàn tay lên ngang vai hoc ngang trái tai, hai bàn tay xòe ra, các 

ngón tay khép li, lòng bàn tay hưng v trưc và nói Ol-lo-hu Ak-bar). 3) c bài 

Faatihah. 4) Ru-ku’ (cúi ngưi v trưc 90 ) trong mi Rak-at. 5) ng tr li 

sau Ru-ku’. 6) ng thng ngay ngn sau Ru-ku’. 7) Qu li trên by phn ca cơ 

th. 8) Ngi li gia sau hai ln qu li. 9) c Ta-shah-hud cui. 10) Ngi c Ta-

shah-hud cui. 11) Cu xin Salawaat cho Nabi   Ta-shah-hud cui. 12) Nói li 

Salam  bên phi. 13) Thc hin các Rukun mt cách bình thn. 14) Làm theo th t. 

Ai làm thiu mt trong mi bn Rukun này dù c ý hay vô tình, l Salah 
ó vô hiu. 

Nhng iu bt buc trong Salah: Gm tám iu: 1) Tt c câu Ol-lo-hu Ak-

bar ngoi tr Tak-bi-ra-tul Éh-rom (tc Ol-lo-hu Ak-bar u tiên). 2) Câu:     
       (Sa mi Ol lo hu li manh ha mi dah)

4
. Câu này ch bt buc Imam và ngưi 

dâng l Salah mt mình (còn nhng ngưi dâng l theo Imam thì không bt buc). 

3) Câu: 

    





  lúc Ru-ku’. (Rp ba na va la kal ham du)

5
.Câu này bt buc 

Imam, ngưi theo Imam và ngưi dâng l mt mình. 4) Bt buc c mt ln câu: 

                              
(

1
) Azan: Là li thông báo ã n gi hành l Salah. Iqaamah: Là li kêu gi ng dy tp trung 

hành l Salah.  
(

2
) Fardh Al-Kifaayah: Là s bt buc mt ngưi hoc mt s ngưi i din cho mt tp th  

làm mt vic như Azan, Iqaamah, Imam dn l..., nu c tp th không ai làm vic ó thì ng mang ti. 
(

3
) n mc kín áo: Là s che kín nhng phn cơ th mc c khi  l ra ngoài. i vi bé trai 

ưc by tui phi che kin b phn sinh dc và mông, i vi bé trai lên mưi phi che t rn n 
khi hai u gi. i vi ph n t do phi che kín toàn thân, ngoi tr gương mt không nên che 
kín lúc hành l nhưng có àn ông l xut hin phi che mt li. Mt khi ang hành l Salah hoc i 
Al-Tawwaaf ph n b l bt c phn cơ th nào thí d như cánh tay chng hn thì s hành o ó 
vô hiu. Riêng b phn sinh dc và mông tuyt i phi che kín k c khi ang  mt mình, ngoi 
tr khi cn thit. 
4Ý ngha: {Allah hng nghe thy tt c li ca ngi ca ai tán dương ca tng Ngài.} 
5Ý ngha: {Thưa Thưng  chúng tôi! Mi li ca ngi tán dương là ca Ngài} 

SALAH



   

3) Còn tt c nam gii khác không ưc phép nhìn cô ta ngoi tr xem mt  cưi 

g, cha bnh hoc tương t. Bi sc p ph n tp trung ht ti gương mt như 

bà Faa-timah bint Al-Munzir ã nói: “Chúng tôi u che mt khi có àn ông.” Hadith 

do Al-Haakim ghi li. Còn bà A’-y-shah thì nói: “Lúc chúng tôi ang i làm Haj cùng vi 

Rasul , mi ln có nhóm ngưi àn ông i ngang là chúng tôi vi dùng mng che 

mt có sn trên u che kín mt, khi h qua khi chúng tôi g ra.” Hadith do Abu 

Dawood ghi li. 

 Thi k  kiêng: Gm nhiu loi: 

1) ang mang thai:  kiêng trong ly hôn và chng cht là sau khi sinh n. 

2) Chng cht: Cô ta phi  kiêng bn tháng mưi ngày nu không mang thai. 

3) Ph n b ly hôn trong lúc có chu k kinh: Thi gian  kiêng là ba chu k kinh 

nguyt, thi gian cui cùng  kiêng là tr li sch s sau chu k th ba.  

4) i vi ph n không có chu k kinh nguyt thì  kiêng ba tháng. 

Ph n ang  kiêng trong thi gian li hôn ln th nht hoc ln th hai (tc ngưi 

chng còn quyn tr li sinh sng tip tc min chưa ht k hn), sut thi gian 

này c hai ưc phép sng chung nhà và làm bt c gì mun mong rng Allah ban 

cho c hai thay i suy ngh mà tip tc sng cùng nhau và ngưi chng ưc phép 

quay li vi v bng cách nói: Anh ã quay li hoc nói tương t hoc quan h. 

 Ph n không ưc phép t g mình, bi Nabi  ã nói: “Bt c ph n nào 

ci g mà không có phép ca Waly (cha, ngi bo h) thì hôn c ó vô 

hiu.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

 Cm ph n i tóc gi và xm bt c gì lên cơ th, c hai là i ti bi Nabi  

ã nói: “Allah nguyn ra th ni tóc gi, ngi i tóc gi, ngi hành ngh 
xm mình và ngi yêu cu xm mình.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 Cm ph n  xưng ly hôn mà không có lý do, bi Nabi  ã nói: “Bt c 

ph n nào  xng vic ly hôn vi chng trong lúc cha có gì quan trng, cô 

ta b cm ngi mùi ca thiên àng.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

 Bt buc ph n phi ph v chng theo li sng ca a phương và b tc ca 

cô, c bit là khi chng yêu cu cô gn gi, bi Nabi  ã nói: “Khi ngi chng 

kêu gi v n gn gi mà cô ta t chi, làm cho chng bc tc thì cô ta b 
Thiên Thn nguyn ra cho n sáng.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

 Cm ph n xt du thơm trong khi cô ta bit rng mình s i ngang con ưng 

có àn ông l, bi Nabi  ã nói: “Khi ph n xt du thơm i ngang nhóm 

ngi àn ông  h ngi c mùi du thơm ó là cô ta ã nh th này, nh 

th này, tc ã Zina.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 
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Azan và Iqaamah
(1)

 là Fardh Al-Kifaayah
(2)

 bt buc nam gii ang  quê 

nhà; khuyn khích ngưi hành l Salah mt mình và ngưi i ưng còn ph n thì 

không nên làm. Li Azan không ưc công nhn nu thông báo trưc gi mi bui l, 

ngoi tr gi Salah Al-Fajr,  li Azan u tiên ưc phép thông báo t sau na êm. 

iu kin hành l Salah: Islam tc phi là ngưi Muslim. 

1) Có lý trí. 2) Bit nhn thc. 3) Ly Wudu sau khi tiu hoc trung hoc i tin 

hoc phi tm khi b Junub i vi ngưi có kh nng. 4) ã n gi. Gi Al-Zuhr 

(trưa): t sau khi mt tri nghiên bóng n bóng ca mi vt bng chính nó. Gi 

Al-A’sr (chiu): t sau khi gi Zuhr kt thúc cho n bóng ca mi vt gp ôi nó 

tc n khi mt tri ngã vàng. Gi Al-Maghrib (hoàng hôn)
) gn mt. Gi Al-Isha (ti): t 

sau khi ht gi Al-Maghrib n na êm. Gi Al-Fajr (hng ông): t lúc rng 

ông n mt tri gn mc. 5) n mc kín áo
(3)

. 6) Ty sch cht dơ khi qun áo, 

cơ th và nơi dâng l. 7) Hưng v Qiblah. 8) nh tâm. 

Các Rukun cơ bn ca Salah: Gm có mưi bn: 

1) ng i vi ngưi có kh nng trong nhng bui l bt buc. 2) Tak-bi-ra-tul 

Éh-rom (tc giơ hai bàn tay lên ngang vai hoc ngang trái tai, hai bàn tay xòe ra, các 

ngón tay khép li, lòng bàn tay hưng v trưc và nói Ol-lo-hu Ak-bar). 3) c bài 

Faatihah. 4) Ru-ku’ (cúi ngưi v trưc 90 ) trong mi Rak-at. 5) ng tr li 

sau Ru-ku’. 6) ng thng ngay ngn sau Ru-ku’. 7) Qu li trên by phn ca cơ 

th. 8) Ngi li gia sau hai ln qu li. 9) c Ta-shah-hud cui. 10) Ngi c Ta-

shah-hud cui. 11) Cu xin Salawaat cho Nabi   Ta-shah-hud cui. 12) Nói li 

Salam  bên phi. 13) Thc hin các Rukun mt cách bình thn. 14) Làm theo th t. 

Ai làm thiu mt trong mi bn Rukun này dù c ý hay vô tình, l Salah 
ó vô hiu. 

Nhng iu bt buc trong Salah: Gm tám iu: 1) Tt c câu Ol-lo-hu Ak-

bar ngoi tr Tak-bi-ra-tul Éh-rom (tc Ol-lo-hu Ak-bar u tiên). 2) Câu:     
       (Sa mi Ol lo hu li manh ha mi dah)

4
. Câu này ch bt buc Imam và ngưi 

dâng l Salah mt mình (còn nhng ngưi dâng l theo Imam thì không bt buc). 

3) Câu: 

    





  lúc Ru-ku’. (Rp ba na va la kal ham du)

5
.Câu này bt buc 

Imam, ngưi theo Imam và ngưi dâng l mt mình. 4) Bt buc c mt ln câu: 

                              
(

1
) Azan: Là li thông báo ã n gi hành l Salah. Iqaamah: Là li kêu gi ng dy tp trung 

hành l Salah.  
(

2
) Fardh Al-Kifaayah: Là s bt buc mt ngưi hoc mt s ngưi i din cho mt tp th  

làm mt vic như Azan, Iqaamah, Imam dn l..., nu c tp th không ai làm vic ó thì ng mang ti. 
(

3
) n mc kín áo: Là s che kín nhng phn cơ th mc c khi  l ra ngoài. i vi bé trai 

ưc by tui phi che kin b phn sinh dc và mông, i vi bé trai lên mưi phi che t rn n 
khi hai u gi. i vi ph n t do phi che kín toàn thân, ngoi tr gương mt không nên che 
kín lúc hành l nhưng có àn ông l xut hin phi che mt li. Mt khi ang hành l Salah hoc i 
Al-Tawwaaf ph n b l bt c phn cơ th nào thí d như cánh tay chng hn thì s hành o ó 
vô hiu. Riêng b phn sinh dc và mông tuyt i phi che kín k c khi ang  mt mình, ngoi 
tr khi cn thit. 
4Ý ngha: {Allah hng nghe thy tt c li ca ngi ca ai tán dương ca tng Ngài.} 
5Ý ngha: {Thưa Thưng  chúng tôi! Mi li ca ngi tán dương là ca Ngài} 

SALAH
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    trong lúc Ru-ku’. (Súp ha na rp bi dal a z.i.m)

1
. 5) Bt buc c 

mt ln câu: 




 


 


    lúc qu li.(Súp ha na rp bi dal á' la)

2
. 6) Câu: 









  

 gia hai ln qu li. (Rp bit fir ly)

3
. 7) c Ta-shah-hud u tiên. 8) Ngi 

c Ta-shah-hud u tiên. 

Ai c ý b mt trong nhng iu bt buc thì l Salah vô hiu còn ai b vì 
quên lng hoc không bit thì phi qu li Sahhu. 

Sunnah ca Salah: gm có Sunnah li nói và Sunnah hành ng.  
S không nh hng n l Salah i vi ai b Sunnah cho dù có c ý. 
Sunnah li nói: Li Du-a’ Al-Is-tif-taah

(4)
, Al-Ta-a’w-wuz

(5)
, Al-Basmalah

(6)
, 

câu Amin ln ting trong l Salah Al-Fajr, Al-Maghrib và Al-Isha, c thêm 

chương Kinh khác sau bài Al-Faatihah, c ln ting i vi Imam trong l Salah 

Al-Fajr, Al-Maghrib và Al-Isha (cm ngưi hành l theo Imam còn ngưi hành l 

mt mình có quyn la chn ln ting hoc c thm), c sau câu Rp ba na va la 

kal ham du: 
 







 







 


  





 


  c nhiu hơn 

mt ln nhng câu Du-a’ lúc Ru-ku’, qu ly và ngi gia hai ln qu ly và cu 

xin trưc khi cho Salam. 

 Sunnah hành ng: Giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoc ngang trái tai, hai 

bàn tay xòe ra, các ngón tay khép li, lòng bàn tay hưng v phía trưc) lúc nói Tak-

bi-ra-tul Éh-rom, lúc Ru-ku’, lúc ng ngưc tr li sau Ru-ku’ và lúc ng dy sau 

Al-Ta-shah-hud u tiên; t bàn tay phi lên tay trái (hoc nm ly c tay trái) t 

ngay chn thy lúc ng; mt nhìn xung nơi qu li; ng dang hai chân rng 

ngang vai (mi chân hưng v Qiblah); lúc qu ly bt u bng hai u gi, ri n 

hai bàn tay và n trán và mi, mi phn ca cơ th tách ri vi phn khác như hai 

bt tay, hai ùi, hai ng quyn, lúc qu ly các ngón tay khép li hưng thng v 

trưc, ngi t lên lòng bàn chân trái và bàn chân phi  thng lúc ngi gia hai ln 

qu li và c Al-Ta-shah-hud u tiên; ngi t mông xung t, chân trái t dưi 

chân phi còn bàn chân phi  ng lúc c Al-Ta-shah-hud cui cùng; khép các 

ngón tay li và t hai bàn tay lên ùi lúc ngi gia hai ln qu ly và c Al-Ta-

shah-hud; chm hai u ngón cái và ngón gia ca tay phi li, ngón tr ch thng v 

phía trưc, các ngón khác xp xuôi theo chiu ca ngón gia và t trên u gi; 

xoay mt qua bên phi và bên trái mi ln nói Salam kt thúc bui l. 

Qu ly Sah-hu(7): ưc chia làm ba loi: 

                              
1Ý ngha: {Vinh quang thay Thưng  ca tôi, Ngài tht v i!} 
2Ý ngha: {Vinh quang thay Thưng  ca tôi, Ngài tht ti cao!} 
3Ý ngha: {Thưa Thưng ! Cu xin hãy dung th ti li cho b tôi} 
(

4
) Du-a’ Al-Is-tif-taah: Là li Du-a’ sau li Tak-bi-ra-tul Éh-raam in hình như câu: 

   



    


                Subha-naka, Ollo-humma wa bihamdika taba-rakas 

muka wa ta’ala jadduka wala ilaha ghayruka. (Vinh quang thay Ngài, ôi Allah, vi s tán dưng và 
ca ngi Ngài, vi i danh ân phúc ca Ngài và vi quyn lc ti cao ca Ngài, qu tht không có 
Thưng  ích thc nào Ngoài Ngài c). 
(

5
) Al-Ta-a’w-wuz: Là c câu: (A’u-zhu billa-hi minash shayto-nir roji-m) Cu xin Allah che ch 

khi s quy nhiu ca Shaytaan. 
(

6
) Al-Basmalah: Là c câu: (Bissmillah hirrohma niro-hi-m) Nhân danh Allah, ng rt mc  

lưng, ng rt mc Khoan dung. 
(

7
) Qu ly Sah-hu: Là qu ly thêm hai ln na ging như hai ln qu ly  mi Rak-at mi khi  
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 Khuyn khích: c nhm ch ging như c Qur’an lúc qu ly. 

 Tùy ý: B i iu Sunnah. 

 Bt buc: Dư mt Ru-ku’ hoc mt qu ly hoc mt ln ng hoc cho Salam 

trưc khi hoàn thành l Salah hoc phát ra âm thanh mang hàm ý hoc b iu bt buc 

hoc nghi ng v bui l ã  hoc còn thiu. L Salah s vô hiu nu c ý b không 

qu ly Sah-hu bt buc. Tùy quyn la chn qu ly Sah-hu trưc hoc sau chào 

Salam, nu như quên qu ly trong khong thi gian lâu không bt buc qu ly bù. 

Cách thc hành l Salah: 
 Bc mt: sau khi ã có nưc Wudu ng thi cng n gi dâng l Salah bn 

cn phi la nơi sch s, mc qun áo sch s. i vi nam ti thiu phi che t rún 

cho n khi u gi còn vi n phi che toàn thân ngoi tr gương mt và ôi bàn 

tay thì không cn che. Tip ó, mt hưng v Qiblah (tc hưng v Ka'bah ti 

thánh a Makkah ti Arp Xê Út) còn  Vit Nam Qiblah nm trùng vi hưng tây 

tc hưng mt tri ln. 

K tip, nh tâm cho l Salah nh thc hin và s nh tâm ch cn trong tâm bn 

bit là bn thc hin Salah gì là  ch không cn phi nói bt c li nào c hoc 

có th nh tâm trưc ó cng ưc. 

Tip sau ó, ngưi ng thng, giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoc ngang trái tai), 

hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép li, lòng bàn tay hưng v phía trưc, mt nhìn 

xung nơi qu li ng thi nói:  

  (Ol ló hu Ak bar) Ý ngha: Allah tht v i. 

Tip sau ó, khoanh hai tay li t tay phi trên tay trái và t trên lòng ngc và nên 

c câu Istiftah sau: (Súp ha na kol lo hum ma và bi hâm ik, và ta ba ro kas 

muk, và ta a' la jad uk và la i la ha ghoi ruk)
1
. K tip bt buc c bài Faatihah.  

(A’u-zhu billa-hi minash shayto-nir roji-m, bissmillah hirrohma niro-hi-m. 

Alhamdulilla hirabbil ‘alami-n, Arrohma-niro-hi-m, ma-liki yawmid di-n. I-ya-

ka na’budu wa i-ya-ka nasta’i-n. Ihdinas siro-tol mustaqi-m, siro-tol lazhi-na 

an’amta ‘alayhim, ghayril maghdu-bi ‘alayhim wa lodh dho-lli-n.)
2
 Ami-n  

Cu xin Allah chp nhn li cu xin! 

K tip c tip mt chương khác nu thuc.  

Bc hai: Khi c xong bài Faatihah và khuyn khích c thêm chương Qur'an 

khác in hình như: Bis mil la hir rah maa nir ro h.i.m Qul hu wol lo hu a had * 

Ol lo hus sa mad * lam ya lid wa lam yu lad * wa lam ya kul la hu ku fu wan a had3
 

                                                                                 
rơi vào nhng trưng hp ã nêu. 
1Ý ngha “Vinh quang thay Allah và bng li ca ngi Ngài mà ca tng tán dương, may mn thay 
i Danh ca Ngài, ti cao thay uy quyn ca Ngài và không có Thưng  nào xng áng ưc 
th phng mà ch có Ngài.” 
2Ý ngha: Cu xin Allah che ch b tôi tránh khi s quy nhiu ca Shaytaan áng b nguyn ra. 
Nhân danh Allah ng rt mc  lưng, ng rt mc khoan dung. Mi li ca ngi, tán dương u 
kính dâng Allah ng chúa t ca toàn v tr. ng rt mc  lưng, ng rt mc khoan dung. 
(Allah là) c Vua ca ngày phán x. Duy ch Ngài chúng tôi tôn th và cng duy ch Ngài chúng 
tôi cu xin s giúp . Cu xin Ngài hãy hưng dn b tôi n vi con ưng chính o. Con ưng 
ca nhng ngưi ã ưc Ngài ban ân sng (con ưng Islam) ch không phi con ưng ca 
nhng k làm Ngài phn n (ngưi Do Thái giáo) cng không phi con ưng ca nhng k lm 
ưng lc li (ngưi Thiên Chúa giáo). 
3Ý ngha: Hãy nói i (Muhammad) rng Ngài là Allah, ng Duy nht * Allah là ng T hu  



   

  

 


    trong lúc Ru-ku’. (Súp ha na rp bi dal a z.i.m)

1
. 5) Bt buc c 

mt ln câu: 




 


 


    lúc qu li.(Súp ha na rp bi dal á' la)

2
. 6) Câu: 









  

 gia hai ln qu li. (Rp bit fir ly)

3
. 7) c Ta-shah-hud u tiên. 8) Ngi 

c Ta-shah-hud u tiên. 

Ai c ý b mt trong nhng iu bt buc thì l Salah vô hiu còn ai b vì 
quên lng hoc không bit thì phi qu li Sahhu. 

Sunnah ca Salah: gm có Sunnah li nói và Sunnah hành ng.  
S không nh hng n l Salah i vi ai b Sunnah cho dù có c ý. 
Sunnah li nói: Li Du-a’ Al-Is-tif-taah

(4)
, Al-Ta-a’w-wuz

(5)
, Al-Basmalah

(6)
, 

câu Amin ln ting trong l Salah Al-Fajr, Al-Maghrib và Al-Isha, c thêm 

chương Kinh khác sau bài Al-Faatihah, c ln ting i vi Imam trong l Salah 

Al-Fajr, Al-Maghrib và Al-Isha (cm ngưi hành l theo Imam còn ngưi hành l 

mt mình có quyn la chn ln ting hoc c thm), c sau câu Rp ba na va la 

kal ham du: 
 







 







 


  





 


  c nhiu hơn 

mt ln nhng câu Du-a’ lúc Ru-ku’, qu ly và ngi gia hai ln qu ly và cu 

xin trưc khi cho Salam. 

 Sunnah hành ng: Giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoc ngang trái tai, hai 

bàn tay xòe ra, các ngón tay khép li, lòng bàn tay hưng v phía trưc) lúc nói Tak-

bi-ra-tul Éh-rom, lúc Ru-ku’, lúc ng ngưc tr li sau Ru-ku’ và lúc ng dy sau 

Al-Ta-shah-hud u tiên; t bàn tay phi lên tay trái (hoc nm ly c tay trái) t 

ngay chn thy lúc ng; mt nhìn xung nơi qu li; ng dang hai chân rng 

ngang vai (mi chân hưng v Qiblah); lúc qu ly bt u bng hai u gi, ri n 

hai bàn tay và n trán và mi, mi phn ca cơ th tách ri vi phn khác như hai 

bt tay, hai ùi, hai ng quyn, lúc qu ly các ngón tay khép li hưng thng v 

trưc, ngi t lên lòng bàn chân trái và bàn chân phi  thng lúc ngi gia hai ln 

qu li và c Al-Ta-shah-hud u tiên; ngi t mông xung t, chân trái t dưi 

chân phi còn bàn chân phi  ng lúc c Al-Ta-shah-hud cui cùng; khép các 

ngón tay li và t hai bàn tay lên ùi lúc ngi gia hai ln qu ly và c Al-Ta-

shah-hud; chm hai u ngón cái và ngón gia ca tay phi li, ngón tr ch thng v 

phía trưc, các ngón khác xp xuôi theo chiu ca ngón gia và t trên u gi; 

xoay mt qua bên phi và bên trái mi ln nói Salam kt thúc bui l. 

Qu ly Sah-hu(7): ưc chia làm ba loi: 

                              
1Ý ngha: {Vinh quang thay Thưng  ca tôi, Ngài tht v i!} 
2Ý ngha: {Vinh quang thay Thưng  ca tôi, Ngài tht ti cao!} 
3Ý ngha: {Thưa Thưng ! Cu xin hãy dung th ti li cho b tôi} 
(

4
) Du-a’ Al-Is-tif-taah: Là li Du-a’ sau li Tak-bi-ra-tul Éh-raam in hình như câu: 

   



    


                Subha-naka, Ollo-humma wa bihamdika taba-rakas 

muka wa ta’ala jadduka wala ilaha ghayruka. (Vinh quang thay Ngài, ôi Allah, vi s tán dưng và 
ca ngi Ngài, vi i danh ân phúc ca Ngài và vi quyn lc ti cao ca Ngài, qu tht không có 
Thưng  ích thc nào Ngoài Ngài c). 
(

5
) Al-Ta-a’w-wuz: Là c câu: (A’u-zhu billa-hi minash shayto-nir roji-m) Cu xin Allah che ch 

khi s quy nhiu ca Shaytaan. 
(

6
) Al-Basmalah: Là c câu: (Bissmillah hirrohma niro-hi-m) Nhân danh Allah, ng rt mc  

lưng, ng rt mc Khoan dung. 
(

7
) Qu ly Sah-hu: Là qu ly thêm hai ln na ging như hai ln qu ly  mi Rak-at mi khi  
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Xong giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoc ngang trái tai) lòng bàn tay hưng v 

trưc nói "Ol ló hu Ak bar" và cui ngưi v trưc 90 , hai bàn tay nm ly hai 

u gi, u và lưng thng mt nhìn xung nơi qu li và c ba ln câu:  

  

 


    (Súp ha na rp bi dal a z.i.m)

1
  

** Chú ý: Mi ln thay i ng tác u phi nói "Ol ló hu Ak bar" ngoi tr ng 

tác trong bưc ba thì nói khác. 

Bc ba: ng thng ngưi tr li ng thi giơ hai bàn tay lên ngang vai 

(hoc ngang trái tai) lòng bàn tay hưng v trưc và nói:            (Sa mi 

Ol lo hu li manh ha mi áh)
2
  

K tip xuôi hai tay xung và nói tip. 








  


  (Rp ba na va la kal hâm u)

3
  

Bc bn: cúi ly v phía trưc ng thi nói "Ol ló hu Ak bar", khi ly bt 

buc trán, mi, ôi bàn tay, hai u gi, các ngón chân phi chm trc tip xung 

t còn hai cù ch thì ưa lên không ưc  chm t và nói ba ln câu:   



 


 


    (Súp ha na rp bi dal á' la)

4
  

Bc nm: ngi dy và nói "Ol ló hu Ak bar", khi ngi mông t trên lòng bàn 

chân trái, bàn chân phi dng ng lên hoc  xuôi ra phía sau, hai bàn tay kép li t 

trên u gi, mt nhìn xung nơi qu ly và nói: (Rp bit fir ly, rp bit fir ly, Ol lo 

hum m fir ly, var hâm ny, váh i ny, vaj bur ny, và a' fi ny, var zúq ny, var fá' ny.)
5
  

Bc sáu: cúi ly thêm ln na và nói "Ol ló hu Ak bar" k tip làm ging như 

ln qu ly trưc. 

Bc by: Như th là bn ã thc hin xong mt Rt-at, tip ó ng dy và nói 

"Ol ló hu Ak bar" ri thc hin tip Rt-at th hai ging như Rt-at th nht không gì 

thay i nhưng  Rt-at th hai sau khi qu ly xong ln hai không ng dy lin 

như  Rt-at mt mà ngi li c bài At-Tahiya sau: (At ta hi ya tu lil lah, wos so la 

wa tu wat toai yi b.a.t As sa la mu a' lay ka ay yu hanh Na bi yu wa rah ma tul lo hi 

wa ba ro ka tuh As sa la mu a’ lay na wa a' la i' ba dil la his so li h.i.n Ash ha du al 

la i la ha il lol loh wa ash ha du anh na Mu ham ma anh ab du hu wa ro su luh.)
6
  

Nu bn dâng l Salah có bn Rt-at (như Zuhr (bui trưa), Al-A'sr (bui 

chiu), Isha (bui ti)) hoc có ba Rt-at (như M-rp (bui hoàng hôn)) thì tip tc 

ng dy thc hin Rt-at th ba và th tư ging như Rt-at th nht và th hai cho 

n ln qu ly th hai ca Rt-at th ba hoc th tư thì ngi li c li bài At-

Tahiya ca bưc by và c tip bài ca bưc tám. Nu l Salah có hai Rt-at (như 

                                                                                 
(không ph thuc vào bt c th gì mà mi to vt phi ph thuc vào Ngài) * Ngài không sinh ra 
ai * cng không do ai sinh ra * và không có th gì có th so sánh vi Ngài. 
1Ý ngha: {Vinh quang thay Thưng  ca tôi, Ngài tht v i!} 
2Ý ngha: {Allah hng nghe thy tt c li ca ngi ca ai tán dương ca tng Ngài.} 
3Ý ngha: {Thưa Thưng  chúng tôi! Mi li ca ngi tán dương là ca Ngài} 
4Ý ngha: {Vinh quang thay Thưng  ca tôi, Ngài tht ti cao!} 
5Ý ngha: {Thưa Thưng ! Cu xin hãy dung th ti li cho b tôi. Ly Allah! Cu xin hãy dung 
th, khoan dung  lưng và dn dt b tôi. Cu xin Ngài ban cho b tôi phú quí, s lành mnh, 
bng lc và nâng cao a v ca b tôi ( trn gian và ngày sau).} 
6Ý ngha: {Mi iu bình an, tt p và nhng hành ng tôn th là ca Allah. Cu xin Ngài ban 
bình an, s khoan dung và phúc lành cho Nabi, cho chúng tôi và cho tt c nhng ngưi o hnh 
trong s by tôi ngoan o ca Ngài. Tôi xác nhn không có Thưng  nào xng áng ưc th 
phng mà ch có Allah và xin chng nhn Muhammad là b tôi và cng là v Thiên S ca Ngài.} 
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Fajr (hng ông)) thì cng vy sau ln qu ly th hai ca Rt-at th hai ngi li 

c li bài At-Tahida ca bưc by và c tip bài ca bưc tám.  

 Bc tám: (Ol lo hum ma sol li a' la Muhammad wa a' la a li Muhammad, ka 

ma sol lay ta a' la Ibrahim wa a' la a li Ibrahim, in na ka ha mi dum ma j.i.d Ol 

lo hum ma ba rik a' la Muhammad wa a' la a li Muhammad, ka ma ba rak ta a' 

la Ibrahim wa a' la a li Ibrahim, in na ka ha mi dum ma j.i.d)
1
 

 Bc chín: xoay mt v bên tay phi cho thy c gò má và c: 

          (As sa la mu a' lây kum va róh ma tul lóh)
2
  Sau ó xoay 

mt v bên tay trái và nói câu trên. Khuyn khích nói Du-a’ sau khi hành l xong.
(3)

 

                              
1Ý ngha: {Ly Allah! Cu xin hãy ban s bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad và dòng tc 
ca Ngưi ging như Ngài ã ban cho Nabi Ibrohim và dòng tc ca Ngưi. Qu thc, Ngài là 
ng Ti Cao và Rng Lưng.} 
2Ý ngha: {Cu xin Allah ban s bình an, s khoan dung ca Ngài cho các bn.} 
(

3
) Theo Sunnah ca Nabi Muhammad  sau mi ln Salah bt buc Ngưi thưng tng nim và 

cu xin Allah như sau: 
1- c ba ln:     


  Ý ngha: {Cu xin Allah tha th ti cho b tôi}. 

2-  c mt ln:  
             


      


 


 


                  

    
 


   

        

        


    


   


  


 


           

     
     




     
        


 


           

          


 

 



  

           
Ý ngha: {Ly Allah! Ngài là ng Bình An và s bình an ưc n t Ngài. Thưa ng có quyn 
uy ti cao và rng lưng Ngài ã ban s may mn và hnh phúc. Không có Thưng  nào xng 
áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht, không t hp Ngài vi bt c ai hay vt gì, mi 
quyn lc, mi li ca ngi u là ca Ngài và Ngài có kh nng trên tt c mi vic. Ly Allah! s 
không có uy quyn nào ngn cn vi nhng gì Ngài ã ban phát cng như không có quyn th nào 
ban phát trong khi Ngài ã ngn cm và cng không có s giàu có nào giúp  ưc bn thân y i 
vi Ngài (ngoi tr nhng vic làm tt p). Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng 
mà ch có Allah duy nht, không t hp Ngài vi bt c ai hay vt gì, mi quyn lc, mi li ca 
ngi u là ca Ngài và Ngài có kh nng trên tt c mi vic. Không có s chuyn ng nào 
chuyn ng và cng không có quyn lc nào phát huy ngoi tr Allah mun. Không có Thưng  
nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht, chúng tôi không tôn th (bt c thn linh 
nào) ngoi tr Ngài (duy nht), mi hng ân, mi s ưu ãi và mi li ca ngi tán dương tt p u 
là ca Ngài. Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht, thành 
tâm th phng Ngài cho dù có b bn ngoi o ghét b.) Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li.   
3-  c mi câu di ây ba mơi ba ln:     (Sub ha nol loh)      (Alhamdulillah) 

 

   (Allahu Akbar) Mi câu 33 ln và c thêm câu: “La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha 

ri ka lah, la hul mul ku wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li shay in qa deer” là  100 ln sau 
mi ln Salah bt buc. 

4-  c mt ln Ayat Al-Kursy:             


 
Allah, Không có Thng  nào xng áng c th phng mà ch có Ngài duy nht, ng 
hng sng, ng t hu và nuôi dng vn vt. Ngài không bun ng và cng không bao gi 
ng. Mi vt trong các tng tri và trái t u là (nhng to vt) ca Ngài. Ai có th bin h 
c (cho bn thân hoc cho ngi khác) nu nh không c lnh ca Ngài? Ngài bit c 
nhng iu xy ra trc và sau h. Và h không th bao quát c s hiu bit ca Ngài v 
bt c iu gì ngoi tr iu nào Ngài mun cho h bit. Ngai Vơng ca Ngài bao trùm c 
các tng tri và trái t, và vic cai qun tri t không khó khn hay nng nhc i vi Ngài 
bi vì Ngài là ng Ti Cao, ng V i. Al-Baqarah: 255 (chơng 2). 
5- c mi Chương mt ln sau Salah Al-Zuhr, Salah Al-A’sr và Salah Al-Isha, c ba ln sau 
Salah Al-Fajr và Salah Al-Maghrib: Chưng Al-Ikhlaas (s 112), chưng Al-Falaq (s 113) 
và chưng Al-Naas (s 114) 
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Cách hành l Salah cho ngi bnh: Nu ng hành l s làm cơn bnh thêm 

trm trng hoc không có kh nng ng thì hành l ngi, nu không th ngi thì nm 

nghiên, nu không th thì nm thng, nu không th Ru-ku’ và qu ly thì ra du. Nu 

mi ln hành l rt khó khn thì ưc phép gom hai l Salah Al-Zuhr và Al-A’sr hành 

l cùng lúc và gom hai l Salah Al-Maghrib và Al-Isha hành l cùng lúc. 

 Cách hành l Salah cho ngi i ng: Mt khi ri khi nhà vi khong 

cách hơn 85 km và chuyn i không vì mc ích làm ti li, y ưc phép rút ngn 

l Salah có bn Rak-at xung thành hai Rak-at. Nu trưng hp ang trên ưng i 

y nh tâm s  li nơi nào ó hơn bn ngày, bt buc y phi hành l Salah y  

không ưc phép rút ngn ngay t khi t chân n nơi. Nu trưng hp quên hành 

l Salah dù ang  nhà hay i ưng phi hành l bù li ngay khi nh và ngưi i 

ưng ưc phép hành l Salah y  nhưng tt hơn là rút ngn bui l li. 

 Salah Al-Jumu-a’h vào ngày th sáu: Là bui Salah hoàn toàn c lp không 

phi là bui l rút ngn ca Salah Al-Zuhr, ngưc li bui l này tt hơn l Salah 

Al-Zuhr. Không ưc phép hành l Salah này bn Rak-at, cng không ưc nh 

tâm hành l Al-Zuhr, li càng không ưc gom hành l chung vi Salah Al-A’sr 

cho dù có lý do. 

 Salah Al-Wit-r: Là l Salah Sunnah khuyn khích làm. Thi gian bui l là t 

sau Salah Al-Isha n rng ông ngày hôm sau. V s lưng Rak-at: ti thiu là 

mt Rak-at, nhiu nht là mưi mt Rak-at và tt nht nên kt thúc Salam  mi 

hai Rak-at. Thông thưng nên hành l này ba Rak-at vi hai ln Salam, khuyn 

khích c  Rak-at u sau bài Al-Faatihah chương Al-A’la,  Rak-at th hai 

chương Al-Kaa-fi-roon và  Rak-at cui cùng là chương Al-Ikh-laas. Khuyn khích 

cu xin li Du-a’ Al-Qu-noot sau khi ng t Ru-ku’  Rak-at cui cùng và giơ ôi 

tay cu xin ln ting cho dù có ng hành l mt mình. 

                                                                                 
6-  c mi ln sau Salah Al-Fajr và Salah Al-Maghrib: 



  


     


                      

      

  La ilaha illollohu wah 

da hu la sha ri ka lah, la hul mul ku wa la hul ham du wa hu wa a’ la kul li shay in qo deer
Ý ngha: {Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht, không t 
hp Ngài vi bt c ai (vt gì), mi quyn lc, mi li ca ngi u là ca Ngài, Ngài là ng ban 
cho s sng và cái cht và Ngài có kh nng trên tt c mi vic.} 
7- c mt ln sau Salah Al-Fajr và Salah Al-Maghrib: 



 

  

    


          

 

    


     





    

   
 


    




 



      


 

   
  

 

       

“Ol lo hum ma an ta rab by, la i la ha il la an ta, kho laq ta ny, wa a na a’b du ka, wa a na a’ a’h 
di ka, wa wa’ di ka mas ta to’ tu, a u’ zu bi ka min shar ri ma so na’ tu, a bu u la ka bi ne’ ma ti 
ka a’ lay ya, wa a bu u la ka bi zam by, fagh fir ly, fa in na hu la yagh fi ruz zu nu ba il la an ta.”
Ý ngha: {Ly Rabb ca b tôi! Ngài là Thưng  ca b tôi, không có Thưng  nào xng áng 
ưc th phng mà ch có Ngài duy nht, Ngài ã to hóa ra b tôi, và b tôi là nô l  tôn th Ngài. 
B tôi xin ha, giao ưc rng ch tôn th Ngài duy nht và làm theo mnh lnh ca Ngài vi tt c mi 
kh nng (có th), b tôi cu xin Ngài che ch v nhng iu xu xa mà b tôi ã làm. Xin tha nhn 
v nhng hng ân mà Ngài ã ban và tha nhn nhng ti li mà b tôi ã phm, vì th cu xin Ngài 
hãy tha th cho b tôi. Qu tht, không có ai có kh nng tha th ti li mà ch có Ngài duy nht.} 
8-  c by ln sau Salah Al-Fajr:       


  


  Ý ngha: {Ly Allah! hãy bo v b tôi khi 

la ia ngc} 
9-  c by ln sau Salah Al-Maghrib:  




 





  


     


  


 


  Ý ngha: {Ly Allah! 

B tôi cu xin Ngài ban cho thiên àng và cu xin hãy bo v b tôi khi la a ngc} 
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 Ngi cht: Vic tm ra, lim, hành l Salah, khiên i chôn và chôn ngưi 

Muslim cht là Fardh Al-Kifaayah. Riêng ngưi t trn thì không tm, không lim, 

ch hành l Salah cho y ri chôn y trên hin trng t trn.  

 Cách lim: Nu ngưi cht là nam gii thì qun bng ba mãnh vi trng, nu là 

n qun bng nm mãnh vi trng gm mt chn, mt áo, mt khn i và hai 

mãnh vi qun ngoài. 

 Hành l Salah: Khi hành l cho ngưi cht i vi nam thì Imam ng ngay  

ngc nu là n thì ng  chính gia. Bui l gm bn ln Tak-beer và giơ tay mi khi 

Tak-beer, sau ln Tak-beer u tiên ch c thm bài Al-Faatihah, sau Tak-beer th hai 

cu xin Salawaat cho Nabi , sau Tak-beer th ba cu xin cho ngưi cht và sau Tak-

beer th tư ng náng li tí ri chào Salam bên phi (nu thêm bên trái chng sao). 

 Cm: p m cao hơn mt gang tay, sơn, hôn, thp nhan, vit tên tui, ngi 

hoc i lên m. Cm thp sáng  m, i Al-Tawwaaf quanh m, xây Masjid lên m 

hoc chôn trong Masjid. 

 Bt buc: p phá nhng mô t hoc nhng gì xây tô trên m. 

 Chia bun: Li l chia bun không có gii hn in hình như: Cu xin Allah 

làm nng thêm bàn cân ca anh, ban lòng anh kiên cưng hơn và tha th cho ngưi 

ã khut. 

 Khi ai bit ưc thân nhân ngưi cht khóc than th v ngưi cht n khuyên h 

b i li cách khóc ó nu không ngưi cht s b hành h bi ting khóc ó ca h. 

 Imam Al-Shaafi-y’ nói: Thân nhân ngưi cht dù là nam hay n không nên ngi 
chm là mt ch vi mc ích cho mi ngưi n chia bun, ngưc li mi ngưi 

nên i làm vic mình cn làm.  

 Khuyn khích nu thc n chiêu ãi thân nhân ngưi cht, tuyt i không nên 

n ung thc n ca gia ình ngưi cht hoc buc h phi chiêu ãi ngưc li 

khách ving thm. 

 Khuyn khích i thm ving m phn vi iu kin không xut hành i xa vì 

mc ích thm ving m ngưi này hay ngưi kia và cng không nh mt thi 

gian nht nh nào ó trong tun hoc trong tháng, không cm ngưi Muslim thm 

ving m ngưi ngoi o và ngưc li. 

 Khuyn khích ngưi i ving thm m phn hoc ngha a cu xin câu: (As sa 

la mu a’ lay kum ah lad di yaar, mi nal mu mi nin wal mus li min, in naa in shaa 

Allah bi kum laa hi qoon, wa yar ha mul lah al mus taq di meen min naa wal mus 

ta khi reen, as a lul lah la naa wa la kum al a’ fi yah. Ol lo hum ma laa tah rim naa 

aj ra hum wa laa tuf tin naa ba’ da hum wagh fir la naa wa la hum)
1
 

 Salah hai ngày tt: Là Fardh Al-Kifaayah.  

 Thi gian hành l là sau mt tri mc, nu n gia trưa mi nhn bit ưc hôm  

                              
1Ý ngha: {Cu xin Allah ban bình an cho tt c ngưi có c tin và nhng ngưi Muslim  dưi 
m. Nu Allah mun, thì chúng tôi là nhng ngưi ni bưc theo sau các bn. Cu xin Allah m 
lòng thương xót cho nhng ai i trưc và nhng ai tip bưc theo sau trong chúng ta. Cu xin Allah 
ban cho chúng tôi ưc lành mnh và xin Ngài ng trng pht các bn. Ly Allah! ng bao gi 
ngn cm phn phưc ca chúng tôi hin cho h và ng bao gi b chúng tôi lm ưng lc li sau 
h, xin hãy tha th cho chúng tôi và h.} 
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nay là ngày tt thì hành l tt bù li vào ngày hôm sau. u kin hành l Salah ngày tt 

ging như hành l Salah ngày th sáu, ch khác là nói thuyt ging sau khi hành l. 

 Cách hành l: Bui l gm hai Rak-at.  Rak-at th nht c sáu ln Tak-beer 

liên tip ngay sau Tak-bi-ra-tul Éh-rom, c sau bài Al-Faatihah chương Al-A’la;  

Rak-at th hai c nm ln Tak-beer liên tip ngay sáu ng dy và c sau bài Al-

Faatihah chương Al-Ghaa-shi-yah. Khi bui l kt thúc ngi li nghe c thuyt 

ging ging như ngày th sáu. 

 Salah khi nht, nguyt thc: ây là bui l Sunnah.  

 Thi gian: Là ngay t khi bt u nht hoc nguyt thc cho n khi kt thúc. 

 Cách hành l: Gm hai Rak-at,  Rak-at th nht c ln ting bài Al-Faatihah 

c tip mt chương dài (như Al-Baqarah hoc Ali I’mraan), ri Ru-ku’ tht lâu, 

ri ng thng tr li và nói ging như hành l Salah bình thưng khác, k tip 

không qu ly mà c tr li bài Al-Faatihah và mt chưng dài khác, ri Ru-ku’ 

tht lâu, ri ng dy, ri qu ly tht lâu. Sau ó tip tc Rak-at th hai ging như 

Rak-at th nht, ri Al-Ta-shah-hud và Salam. Nu ai n sau ln Ru-ku’ u tiên 

thì y không bt kp Rak-at ó.  
Salah cu ma: Khi thi tit hn hán ít mưa, khuyn khích hành l Salah cu 

mưa. Tt c thi gian, cách hành l và giáo lý Salah cu mưa ging như Salah tt, 

ch khác là c mt bài thuyt ging sau bui l. Khuyn khích  cui bài thuyt 

ging Imam nên tr b áo khoát li vi ý ngha hoàn cnh s thay i. 

Salah Sunnah: Theo Sunnah ca Nabi  là hành l Salah trong ngày êm 

mưi hai Rak-at ngoài nm ln Salah bt buc, gm: Hai Rak-at trưc Salah Al-

Fajr, bn Rak-at trưc Salah Al-Zuhr (mi hai Rak-at mt Salam), hai Rak-at sau 

Salah Al-Zuhr, hai Rak-at sau Salah Al-Maghrib và hai Rak-at sau Salah Al-Isha. 

Ngoài ra còn nhng l Salah Sunnah khác na (như Salah Dhu-ha, bn Rak-at 

trưc Salah Al-A’sr, hai Rak-at trưc Salah Al-Maghrib và Al-Isha...) 

Gi gic b cm hành l Salah: Cm hành l Salah Sunnah trong nhng thi 

khc sau ây: 1- T sau Salah Al-Fajr n mt tri mc khong mt ngn giáo.     

2- Mt tri ng bóng tc ng ngay trên nh u cho n nghiên bóng. 3- T sau 

Salah Al-A’sr n mt tri ln 

Nu như có lý do chính áng theo giáo lý thì ưc phép hành l Salah trong nhng 

thi khc này, như: Salah chào Masjid, Salah sau Al-Tawwaaf, Salah Sunnah trưc 

Al-Fajr (i vi ngưi hành l tr tp th), Salah cho ngưi cht, Salah sau Wudu, 

qu li xưng c Qur’an. 

Giáo lý liên quan n Masjid: Xây dng Masjid là vic làm cn thit ca mi 

cng ng, là nơi tt nht i vi Allah trên mt t.  

 Cm: Ca hát, v tay, thơ ca mang ni dung xu, nam n ln ln, giao hp, kinh 

doanh mua bán.  c phép: Dy tr em hc Qur’an, giáo lý, làm l kt hôn, xét 

x, ngâm thơ mang ni dung tt lành, ng i vi ngưi Al-Etikaaf, khách, ngưi 

bnh và ngh trưa.  Khuyn khích: Tránh khi hư hau, cãi ln, nói giáo lý. 

Không nên: Nói chuyn ln ting, ly làm ưng i lúc không cn thit, nói 

Nhiu chuyn i, không s dng vt dng ca Masjid như thm lót, èn, in vì 

mc ích cưi xin hoc tang l. 
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Zakat là ngha v bt buc xut ra ly t mt s tài sn nht nh phân phát 

cho mt s ngưi nht nh ưc giáo lý qui nh. 
Th loi bt buc Zakat: Gm bn loi: 1) Súc vt. 2) Nhng gì thu hoch 

ưc t t. 3) Vt có giá tr. 4) Hàng hóa kinh doanh. 
iu kin bt buc xut Zakat: Ch bt buc khi hi  nm iu kin sau: 

1) Islam (tc ngưi Muslim) còn ngưi Kafir không bt buc. 2) Ngưi t do, còn 
ngưi y t và ngưi Kitabiyah (ngưi cam kt t buôn bán  chuc mng) thì 

không bt buc vì h không có s hu gì trong tay. 3) S hu s lưng tài sn theo 
qui nh ca giáo lý. 4) Hoàn toàn là ch s hu còn tài sn hùng hm chưa chia, 

ngưi thiu n và nhng tài sn công cng không bt buc xut Zakat. 5) ưc 
giáp nm tc không bt buc s tài sn s hu trong tay chưa ưc mt nm, ngoi 

tr nhng gì thu hoch ưc t t. 
Zakat súc vt: Gm ba loi lc à, bò và Gha-nam (gm dê và cu). 

Bt buc xut Zakat khi hi  hai iu kin sau: 1- Nuôi ưc t giáp nm tr lên. 
2- S lưng gia tng do sinh sn. Nu do mua bán thì lit vào Zakat hàng hóa kinh doanh. 

Zakat lc à: 
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Hơn 120 con C thêm 40 còn thì mt con lc à cái hai tui, c thêm 50 con thì mt con 

lc à cái ba tui
Zakat bò: 

40-59 30-39 1-29 S lng 
Con bò c hoc bò cái hai 

tui
Con bò c hoc bò cái 

mt tui
Không bt buc 

Zakat
S Lng 

Zakat 
Hơn 60 con C hơn 30 con thì mt con bò c mt tui và c 40 con thì mt con bò cái hai tui

Zakat Gha-nam (gm cu hoc dê): 
201-399 121-200 40-120 1-39 S Lng 

Ba con cu cái sáu 
tháng tui tr lên

Hai con cu cái sáu 
tháng tui tr lên 

Mt con cu cái sáu 
tháng tui tr lên

Không bt 
buc Zakat 

S Lng Zakat 

Hơn 400 con C thêm 100 con thì mt con cu cái.  
Không dùng nhng con Gha-nam sau ây xut Zakat: con c, già, tt nguyn, con cái 

mang thai, ang nuôi con hoc con có giá tr nht.
Zakah nhng gì thu hoch c t t. Bt buc xut Zakat i vi ht và 

hoa qu, ã hi  ba iu kin sau: 1) Phi là loi cân o và d tr ưc như lúa 

mì, lúa mch thuc dng ht và nho, chà là dng hoa qu. i vi loi không d tr 
ưc như rau xanh và h u hoc nhng loi tương t, không bt buc xut Zakat. 

2)  s lưng: S lưng phi t 653 kg tr lên. 3) Toàn quyn s hu trong thi 
im bt buc xut Zakat. Thi im bt buc xut là k t khi hoa qu chuyn 

sang già, ng , ng vàng hoc ht ã chc. 

ZAKAT
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Bt buc xut 10% i vi sn phm tưi tiêu t nhiên như do tri mưa không 

hau tn tin bc. Xut 5% i vi sn phm tưi tiêu hau tn tin bc như bơm 

nưc t sông ging... còn trưng hp có lúc tưi tiêu t nhiên và lúc khác tưi tiêu 

hau tn tin bc, lúc Zakat da vào tưi tiêu lúc nào a s.  

Zakat vt có giá tr: Gm hai loi:  

Vàng: S lưng vàng phi có t 85g tr lên tương ương vi 2 lưng 2 ch 6 

phân 7 li. 

Bc: S lưng bc phi t 595g tr lên tương ương vi 15 lưng 8 ch 6 phân 7 li. 

Riêng tin bng giy hin hành như ô la, Euro, ng Vit Nam... ch bt buc 

Zakat, ti thi im xut Zakat phi tương ương vi s lưng vàng hoc bc. 

S lưng phi xut Zakat là 2,5 % trên tng s lưng tài sn. 

 Cách tính mc xut Zakah: 

(2,5% × tng tài sn có c) = s phi xut Zakah 
Thí d: Sau mt nm, n thi im xut Zakah, mt ngưi Muslim tính thy tng 

tài sn ca y có ưc là 3 lưng vàng. Như vy là bt buc y phi xut Zakah bi vì 

mc tài sn có ưc phi xut là 2 lưng 2 ch 6 phân 7 li, trong khi y có ti 3 lưng. 

Cách tính mc xut Zakah cho y là: (2,5%  × 3 lưng) = (2,5 × 3) : 100 = 7 phân 5 li 

Vy mc phi xut Zakah ca y là 7 phân 5 li. 

 Trang sc: i vi trang sc eo trên ngưi không Zakat, còn n trang mua 

bán và d tr bt buc xut Zakat. 

Riêng ph n ưc phép eo trang sc bng vàng và bc theo phong tc ca mi 

ngưi và ưc phép s dng ít bc trên vt dng riêng ca cô. 

Riêng nam gii ch ưc phép s dng bc như nhn, mt kính hoc tương t, còn 

vàng là nam gii tuyt i b cm dù là vàng 24K, 18K hoc vàng trng. 

 Ai có ưc tài sn lúc hơn s lưng Zakat và có lúc ít hơn, rt khó tính  xut 

Zakat trong khi có s tin ã ưc giáp nm, hãy la i mt ngày nào ó trong nm 

xem s lưng là bao nhiêu ri xut Zakat, cho dù trong ó có s tin chưa ưc giáp 

nm. Ai có tin lương hàng tháng hoc có t, nhà cho thuê, nu s tin thu ưc 

dành dm li thì bt buc xut Zakah, nu không dành dm thì không Zakat.  

Zakat tin n: i vi ch n có khong tin bt buc Zakat nhưng ã cho 

mt ngưi giàu có mưn, bt buc xut Zakat tương ng vi s nm cho mưn sau 

khi ưc hoàn n. Nu con n là ngưi phá sn thì không bt buc xut Zakat bi 

con tr s rt khó hoàn n. 

Zakat hàng hóa kinh doanh: Ch bt buc khi hi  bn iu kin sau: 

1) Ch kinh doanh. 2) nh tâm hàng hóa có ưc là  mua bán. 3) Giá tr hàng 

hóa ngang nga vi s lưng vàng là 85g hoc bc là 595g. 4) ã ưc giáp nm 

(tc ã kinh doanh nghành ó ưc giám nm). Mt khi tng s hàng hóa hi t  

bn iu kin này, bt buc qui ra tin  xut Zakat, nu lúc ó có ưc vàng, bc 

hoc tin thì cng chung ht mt lúc  xut Zakat. Nhng loi tài sn dùng  s 

dng như xe, nhà, qun áo... không Zakat. 

Zakat Al-Fit-r: Là nhim v ca tt c mi ngưi Muslim có ưc trong tay 

s lương thc tha sau khi ã khu tr tng s lương thc cho gia ình trong ngày 

tt, vi s lưng mi ngưi nam cng như n phi xut là 2,4 kg loi thc n ca 
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a phương. Ai có nhim v nuôi nng ngưi khác như v con, cha m... buc y 

phi xut Zakat thay h. Thi gian xut Zakat tt nht là t rng ông n trưc gi 

hành l Salah tt, và ưc phép xut Zakat trưc ngày tt mt hoc hai ngày. Tuyt 

i không ưc phép xut Zakat sau Salah tt, nu ai xut sau Salah tt ch ưc 

xem là s b thí và y phi mang ti cho s tr ny ó. ưc phép xut Zakat ca 

nhiu ngưi cho mt ngưi hoc ca mt ngưi cho nhiu ngưi. 

Xut Zakat: Bt buc xut Zakat lp tc khi hi  iu kin. i vi tr 

nh và ngưi thn kinh thì ngưi bo h thay mt chúng mà xut Zakat. Khuyn 

khích phô trương vic xut Zakat và chính ngưi s hu phân chia tài sn Zakat ó. 

Yêu cu ngưi xut Zakat phi nh tâm là xut Zakat, còn nh tâm làm b thí thì 

không ưc công nhn. Tt nht chia Zakat cho ngưi nghèo  ti a phương và 

ưc phép chuyn i nơi khác nu thy có li hơn. ưc phép xut Zakat trưc 

thi im ca nó là mt nm hoc hai nm. 

Ngi c hng Zakat: Gm tám loi ngưi. 1)Ngưi nghèo: h là 

ngưi trng tay không s hu gì c hoc ch có ưc chút ít gì ó, h ưc phép 

hưng s tin chi dùng cho c nm. 2) Ngưi cn nghèo: là ngưi có ưc k sinh 

nhai ch  sng hoc dư chút ít tc cuc sng h tt hơn ngưi nghèo, h ưc phép 

hưng s tin chi dùng cho c nm. 3) Ngưi ng ra thu gom, trong coi và bo v 

Zakat, h ưc phép hưng s tin phù hp vi vic làm ca h do Imam xem xét. 

Ngi hòa gii, hàng gn tình cm: h chia làm hai loi:  Ngưi Kafir: cho 

h vi hy vng h vào Islam hoc ng làm hi, gây khó khn cho ngưi Muslim 

hoc nhng gì tương t.  Ngưi Muslim: cho h nhm làm c tin h tng thêm... 

4)Nô l: h ưc phép hưng s tin có th chuc thân mình thoát khi kip nô l. 

Ngi thiu n: h gm hai loi:  Ngưi thiu n nhiu không có kh nng tr 

n, h ưc phép hưng s tin tr ht n.  Ngưi lãnh n nhm phc dch ưng 

chính ngha ca Allah, h ưc phép hưng s tin  làm nhim v ó cho dù h có 

giàu i chng. 5) Phc v chính ngha ca Allah tc dùng tin làm lương bng cho 

các chin s ngoài xa trưng hoc phc v cho chin tranh. 6) Ngưi l ưng: h 

ưc phép hưng s tin nhm ưa h tr v quê nhà. 7) Ngưi ng ra thu gom tin 

Zakat ch ưc hưng úng s tin công ca y, còn li nhng loi ngưi khác ưc 

hưng nhiu hơn tùy vào ngưi phân chia. 8) Nhng ai không chu xut Zakat thì 

Haa-kim (gii lãnh o) ưc quyn dùng bo lc buc ch s hu xut Zakat. 

Zakat không ưc công nhn nu cho Kafir (ngưi ngoi o), cho ngưi giàu, cho 

ngưi y có nhim v phi cp dưng, dòng h Haa-shim. Nu l cho nhng ngưi 

này trong khi không bit bt buc phi xut Zakat li, ngoi tr tưng rng ngưi 

ó nghèo nên cho y ri v l bit ưc y là ngưi giàu. 

B thí t nguyn: Nabi  tng nói:  “Qu tht, nhng iu làm gia tng 

thêm bng cân nhân c ca ngi có c tin sau khi ã mt là kin thc Islam 

ã truyn dy và vit thành sách,  li a con c hnh và tài sn sch s hoc 

xây Masjid hoc xây nhà t thin dành cho ngi i ng hoc thông sông 

gch hoc b thí, tt c bng s tin kim c trong lúc y ơng thi mnh 

khe.” Hadith do Ibnu Maajah ghi li. 
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Nhn chay: là s không n, không ung và không s dng các cht thay th cho 

n ung cùng vi s nh tâm bt u t rng ông cho n mt tri ln. 
Bt buc nhn chay i vi ngưi Muslim trưng thành, có lý trí, mnh 

khe, ang  trong làng, i vi ph n phi thêm iu sch s ngoài chu k kinh 

và xut máu hu sn. Nên rèn luyn tr nh nhn chay t t cho chúng làm quen. 

Nhn bit tháng Ramadan:  
Qua hai cách: 1) S nhìn thy lưi lim tháng Ramadan ca ngưi Muslim 

ngoan o, trưng thành cho dù là n. 2) Tháng Sha’baan ã  ba mươi ngày. 

Nhng iu làm h s nhn chay: 
1) Giao hp vào ban ngày Ramadan. Bt buc y phi sám hi vì ã phm iu cm 

k ca tháng, phi nhn bù li ngày hôm ó và chu pht như sau: th mt nô l, nu 

không có phi nhn chay hai tháng lin, nu không có kh nng thì b thí cho sáu 

mươi ngưi nghèo, mi ngưi na Só lúa mì hoc loi lương thc mà x s ó n. 

Nu vn không có kh nng thì không bt buc gì c. 

2) Xut tinh do hôn hoc mơn trn hoc th dâm. Riêng xut tinh do ng nm mng 

thì không nh hưng gì n s nhn chay c nhưng phi tm bt buc theo giáo lý. 

3) C ý n, ung vào ban ngày, nu n trong quên lng thì s nhn chay ó úng. 

4) Ra máu do giác n, hin máu nhân o. Riêng b chy máu cam, tiu ra máu, b 
thương, chy máu rng và nhng gì tương t thì không nh hưng gì n s nhn chay. 

5) C ý làm cho ói còn b ói t nhiên do say tàu xe... thì không sao. 

 Trưng hp nut phi bi, hoc nưc lúc ly Wudu, hoc suy ngh làm xut 

tinh, hoc mng tinh, hoc b ra máu, tt c không do c ý u không làm hư s 

nhn chay. 

 Ai n ung tưng mt tri ã ln nhưng chưa ln hoc tưng rng tri ã  ti 

nhưng chưa ti thì bt buc y phi nhn bù li ngày hôm ó. Trưng hp n ung 

mà trong lòng còn nghi ng s xut hin ca rng ông thì s nhn chay ó úng. 

Giáo lý liên quan n n ung tháng Ramadan: 
 Cm n ung vào ban ngày Ramadan mà không có lý do chính áng. 

 Bt buc ph n ang chu k kinh nguyt hoc ra máu hu sn và ngưi có 

nhim v gii cu ngưi gp nn n ung bình thưng. 

 Khuyn khích n ung bình thưng i vi ngưi i ưng khi gp khó khn 

và ngưi b bnh nu nhn s gây bnh thêm nng. 

 c phép n ung bình thưng i vi ngưi s xut hành vào gia ngày 

tháng Ramadan, ph n mang thai và cho con bú s gây nh hưng n c sc 

khe, bào thai và em bé. Tt c ch bt buc nhn chay bù, riêng ph n mang thai 

và cho con bú xut thc n cho ngưi nghèo vào mi ngày nu ch s gây nh 

hưng n bào thai và em bé, không s gây nh hưng n sc khe. 

 Ngi bt lc nhn chay do già yu, bnh nan y, ch bt buc xut nuôi n mi 

ngày mt ngưi nghèo không bt buc nhn bù. 

 Ai có lý do tr ny vic nhn bù cho n vào Ramadan nm sau, ch bt buc 

tip tc nhn bù; còn ai không có lý do bt buc nhn bù và xut nuôi n mi ngày 

mt ngưi nghèo. 

NHN CHAY
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 Ai n ung có lý do chính áng, sau ó lý do ó chm dt gia ban ngày 
Ramadan bt buc phi nhn ngay t lúc ó như Kafir vào Islam, ph n dt k 

kinh, ngưi bnh khe tr li, ngưi i ưng v n nhà, tr em bt u trưng 

thành, ngưi thn kinh tr li tnh táo, bt buc tt c h phi nhn chay bù li ngày 

hôm ó. 

Nhn chay t nguyn: Cách nhn tt nht là nhn mt ngày và n ung 

ngày hôm sau, k tip nhn chay vào mi ngày th hai và th nm trong tun, k 

tip nhn ba ngày trong mi tháng và nên nhn vào ba ngày Al-Baidh (tc ngày 13, 

14 và 15) theo lch Hijry.  

 Khuyn khích nhn chay a s ngày trong tháng Muharram và Sha’baan (tc 

tháng giêng và tháng tám theo lch Hijry), ngày A’shura, ngày A’rafah và sáu ngày 

trong tháng Shawwaal (tháng mưi theo lch Hijry). 

 Không nên chn riêng tháng Rajab (tháng by lch Hijry), th sáu và th by 

 nhn chay, nhn chay vào ngày nghi ng (tc không rng hôm nay ã là 

Ramadan hay chưa). 

 Cm nhn chay vào hai ngày tt Al-Fit-r và tt Al-Adh-ha, nhng ngày Al-

Tashreeq ngoi tr nhng ai làm Haj Al-Tamadtu’ và Haj Al-Qiraan mà không có 

vt git t thì ưc phép nhn trong nhng ngày này. 

 Chú ý:  
 Ai Junub (do giao hp hoc xut tinh) và ph n dt chu k kinh hoc máu hu 

sn sch s tr li trưc rng ông bt buc phi n ung và nh tâm nhn chay ri 

tm ra sau li Azan vn ưc. 

 Ph n ưc phép ung thuc km hãm chu k kinh ra tr hơn vi nh tâm 

cùng mi ngưi nhn chay trn tháng Ramadan nu an tâm v loi thuc ó. 

 Ngưi nhn chay ưc phép nut nưc ming, riêng m nu ra n ming bt 

buc phi nh. 

 Nabi  nói: “Cng ng ca Ta luôn c hng tt p min h n liên khi 

n gi x chay và n cơm nhn tht tr.” Hadith do Ahmad ghi li,  

có Hadith khác Ngưi nói: “Tôn giáo Islam s vn luôn c ni tri min tín  
n ung lin khi n gi x chay bi ngi Do Thái và Thiên Chúa luôn kéo dài 

vic x chay.” Hadith do Abu Dawood ghi li. 

 Khuyn khích cu xin ngay lúc x chay, bi Nabi  ã nói: “Qu tht, li cu 

xin ca ngi nhn chay ngay lúc x chay không b khc t.” Hadith do Ibnu Maajah 

ghi li. Trong nhng li cu xin khuyn khích nên dùng là Hadith: (Za ha baz za ma, 

wab tal la til u’ rooq, wa tha ba tal aj ru in shaa Allah.) 

“ã xong ri s khát và mt mi. Nu Allah mun, s c ban thng.” Hadith do 

Abu Dawud ghi li. 

 Theo Sunnah khi x vi chà là tươi, nu không có thì bng chà là khô và nu 

không có thì bng nưc. 

  tránh khi s tranh ci ca gii U’lama nên hn ch s dng phn côn
(1)

, 

thuc nh mt, nh l tai trong sut thi gian nhn chay. Khi rt cn phi s dng, 

                              
(

1
) Phn côn: Là loi phn en ánh mí mt ca ph n  Rp. 
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c vic s dng nu cm thy ng cung hng lúc s dng thuc thì s nhn chay 

ó hoàn toàn úng. 

 Khuyn khích s dng Siwaak trong sut thi gian nhn chay, da theo ý kin 

úng nht. 

 Bt buc tránh xa vic nói xu, ngi lê ôi mách và mi iu ã b Allah cm 

t bit là lúc ang nhn chay, phi luôn bo v cái lưi mi iu Haram (b cm) 

tuyt i tránh không nói v ngưi khác, nu b mng b chi thì bo: Tôi ang 

nhn chay. Nabi  nói: “Ai không t b li di trá mà còn tip tc nói di thì 

Allah không cn thit n s nhn n và nhn ung ca y.” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

 Khuyn khích ngưi ang nhn chay, khi ưc mi n tic nên n d tic và 

cu xin gia ch. 

 Lailatul Qad (êm nh mnh) là êm tt nht trong nm, rơi vào nhng êm l 

ca mưi êm cui ca tháng Ramadan, vic hành o trong êm này tt hơn mt 

ngày tháng bình thưng. Nhng du hiu  nhn bit êm ó: Vào bui sáng ca 

êm ó mt tri mc lên rt sáng nhưng không chói, khí hu rt ôn hòa, ôi khi 

ngưi Muslim  trong nó nhưng li không nhn ra ưc. yêu cu hành o tht 

nhiu như hành l Salah, c Qur’an, tng nim..., c gng ht sc  hành l Salah 

Al-Taraa-weh c bit là trong mưi êm cui ca Ramadan, nên hành l Salah Al-

Taraa-weh cùng Imam cho n ht  ưc vit ân phưc ã hành l trn êm. 

Ai bưc vào nhn chay Sunnah, khuyn khích nên nhn xong nhưng không bt 

buc. Dù có c ý làm hư s nhn chay vn không sao cng không yêu cu nhn bù. 

Al-E’tikaaf: Là bt buc Muslim có khi óc bình thưng  trong Masjid  

hành o. 

Yêu cu ngưi Al-E’tikaaf phi sch s không b Junub, không ưc ri Masjid 

ngoi tr rt cn thit như n ung, v sinh. Al-E’tikaaf s tr thành vô hiu nu ri 

khi Masjid không có lý hoc giao hp. 

Theo Sunnah là E’tikaaf trn mưi ngày cui Ramadan hoc ít nht là mt gi 

nhưng nên c cho ưc mt ngày êm. Nên c gng dành trn thi gian cho vic 

hành o và hn ch suy ngh hoc nói chuyn i. Riêng ph n mun E’tikaaf 

phi hi ý kin chng. 
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Haj là s nh tâm n Makkah  thi hành s kh hnh bng hình thc nht 

nh, trong thi gian nht nh và nhng iu kin nht nh. 

Haj và U’mrah ch bt buc mt ln trong i, khi ã hi  nhng iu kin 

sau: 1) Là ngưi Muslim. 2) Có lý trí. 3) Trưng thành. 4) T do. 5) Có kh nng, 

tc  tin bc, sc khe và ưng i thun li. Nhng ai cht chưa kp làm Haj hoc 

U’mrah thì xut tin ca h i làm thay h. Ngưi Kafir và ngưi thn kinh thì Haj 

và U’mrah ca h là vô hiu còn tr nh và nô l thì Haj và U’mrah ca h hu hiu 

nhưng buc phi thi hành li sau khi tr trưng thành và nô l ưc t do. Ngưi 

không có kh nng do nghèo nu ưc tài tr thì Haj hoc U’mrah ó hu hiu. 

Riêng ai i làm Haj cho ngưi khác nhưng bn thân chưa tng làm ln nào thì 

Haj ó y i làm cho bn thân y. 

Ehraam: Khi ngưi làm U’mrah hay Haj n Miqaat (a im  nh tâm) 

khuyn khích làm nhng vic sau: tm ra, nh hay co lông nách và lông b phn 

sinh dc, ct ta râu mép i vi nam, ht móng tay và móng chân, xt du thơm lên 

ngưi nhưng không ưc xt lên Ehraam hoc làm nhng vic ó trưc  nhà  

khi tn thi gian khi n Miqaat). 

Ehraam i vi àn ông thì mc hai mng vi màu trng mt mnh qun làm qun 

và mnh còn li làm áo. Phi che toàn thân không ưc  h hai vai ngoi tr 

trong Tawwaaf. Còn ph n mc qun áo tùy thích nhưng không ưc quá sc s. 

Vic nh tâm cho U’mrah  Haj nh sau: 
Làm U’mrah thì nh tâm như sau:    





 





  (Lp bai kol-ló-hum-ma um róh) 

Làm Haj Ifraad thì nói:   




    (Lp bai kol-ló-hum-ma haj ja) 

Làm Haj Qiraan thì nói:   




 








    (Lp bai kol-ló-hum-ma um róh và haj ja) 

Làm Haj Tamadtu’ phi làm U’mrah trưc và làm trong nhng tháng Haj (tc 

tháng 10, 11 và mưi ngày u ca tháng 12 theo niên lch Islam) sau làm U’mrah 

xong thì  li Makkah cho n ngày mng 8 tháng 12. Và vic nh tâm như sau: 

  




 





  (Lp bai kol-ló-hum-ma um róh)  

(tt nht nh tâm khi ã an ta trên phương tin như: xe, máy bay ... và nên mt 

hưng v Qiblah, nu s b ngn cn trên ưng n Makkah cng như trong thi gian 

làm U’mrah như cưp hay th lc nào ó ... thì c:       
   

    
(In ha-ba-sa-ny ha-bi-sun fa-ma-hal-ly hay-su ha-bas-ta-ny) Ý ngha: Nu b tôi 

b th lc nào ó ngn cn thì b tôi s mc áo li bình thưng ngay nơi bt gi b tôi. 

Ai nói câu này sau câu nh tâm khi b ngn cn không cho n Makkah ưc phép 

mc áo tr li mà không b pht gì c.) 

Theo sunnah Thiên S  sau khi nh tâm xong Ngưi cng như các bn ng o 

c Talbiyah
 
vi ging rt ln, còn i vi n thì c vi ging nh. 




 










 






   





 





 



  (Lp bai kol-ló-

hum-ma lp baika, lp bai ka la sha-ri-ka la ka lp bai ka, in nal hâm a wan-né-

ma-ta la-ka wal-mul-ka la sha-ri-ka la-ka) Ý ngha: (Thưa Thưng  b tôi vâng 

li Ngài, tuân lnh Ngài không t hp Ngài vi ai (hay bt vt gì). Qu tht, tt c mi 

li ca ngi tán dương, hng ân và uy quyn u là ca Ngài mà không có i tác)    

Chín iu cm trong sut thi gian làm U’mrah và Haj: 1- Ht tóc. 2- Ct 

móng tay hay móng chân. 3- Cm nam mc nhng gì ưc may sn như qun, áo ... 

HAJ & U’MRAH
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ngoi tr nhng ai nghèo không có tin mua ưc  Ehraam và dép thì ưc phép 

mc qun và mang Khuf nhưng phi ct ng thp xung mt cá. 4- Cm nam che 

trc tip lên u (như: i nón, khn và nhng gì tương t nhưng ưc phép che mát 

bng dù, tri, lu, bóng cây và nhng gì tương t). 5- Xt du thơm lên ngưi và qun 

áo Ehraam. 6- Sn bn ng vt hoang dã. 7- Cm cưi v hoc gã chng. Ai vi 

phm không bt buc chu pht nhưng hôn nhân vô hiu. 8- Mơn trn thèm mun 

dc vng nhưng chưa giao hp b pht mt con cu hoc nhn chay ba ngày hoc 

xut sáu phn thc n cho ngưi nghèo. 9- Giao hp. Ai vi phm trưc khi Tahallul 

u tiên
(1)

 thì Haj ó b hy b và buc y phi: a) Tip tc làm Haj cho n ht. 

b)Np pht mt con lc à. c) Làm Haj li vào nm sau. d) Sám hi vi Allah.  

Còn i vi ai phm nhng iu nêu trên sau tahallul u tiên thì Haj không b hư 

nhưng phi np pht mt con tru.  

Nu giao hp trong lúc làm U’mrah thì U’mrah ó b hư bt buc phi làm li 

và nt pht mt con cu. 

Ph n cng b cm như nam gii ngoi tr cô ta ưc phép mc qun áo tùy 

thích nhưng không ưc quá sc s. Cm ph n che mt ngoi tr có àn ông l 

xung quanh thì buc phi che mt và cm n eo bao tay. 

Np pht khi phm nhng iu cm trên: ưc chia làm hai loi: 

c quyn la chn: i vi ai co u, ht tóc, ct móng tay, móng chân, 

mc  may sn, che y u trc tip i vi nam, s dng du thơm, nhìn ngưi 

khác phái bng cách thèm mun dc vng, th dâm nhưng chưa xut tinh thì b 
pht làm mt trong ba iu sau ây: a) Nhn chay ba ngày. b) Hoc b thí thc n 

cho sáu ngưi nghèo và mi ngưi 1,2 kg thc n. c) Hoc np pht mt con tru.   

i vi ai git và sn bn thú trên cn thì bi thưng mt con súc vt tương t nu 

có, nu không có tương t thì bi thưng giá tr con vt. 

Bt buc chu pht theo th t: Ngưi làm Haj Qiraan và Tamadtu’ phi np 

pht mt con cu hoc dê, nu không có thì nhn chay ba ngày trong thi gian làm 

Haj và by ngày khác sau khi tr v nhà. 

Vt np pht và xut thc n phi cho ngi nghèo sinh sng  Makkah. 
Khi n Makkah: Theo Sunnah Nabi  i vi ngưi làm U’mrah hay Haj khi 

n Makkah khuyn khích nên tm ra trưc khi Tawwaaf (i vòng ngôi n 

Ka'bah) và bt buc khi Tawwaaf phi ly nưc Wudu (tc nưc dâng Salah), khi 

vào Masjid nên bưc chân phi vào và c (áp dng cho tt c các Masjid trên th 

gii): (Bis-mil-lah, vós-so-la-tu vás sa-la-mu ala ro-su-lil-lah. Ol lo hum maf-tah 

ly ab-va-ba roh-ma-ti-ka. A u’ zu bil-la-hil a-zim, và bi vaj-hi-hil ka-riêm, và sul-

to-ni-hil qo-im mi-nash shay-to-nir ro-jim)
2
  

K tip qun khn Ehraam choàng dưi nách phi và  h vai phi ng thi che 

vai trái bng phn khn còn li i vi nam còn n mc bình thưng. Khi n á 

                              
(

1
) Tahallul u tiên là làm ưc hai trong ba iu sau: ném á, co hoc ht tóc và Tawwaaf Ifaa-dhah. 

2Ý ngha: {Nhân danh Allah. cu xin Allah ban hng ân và s bình an cho Thiên S ca Ngài. Ly 
Allah! Cu xin Ngài hãy m các cánh ca khoan dung  lưng ca Ngài cho b tôi. Cu xin Allah 
ng V i, ng Rt Mc Rng Lưng, ng có uy quyn vnh hng che ch tránh xa s cám d 
ca Shaytaan áng b nguyn ra}. 
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en nu d dàng thì hôn nó còn không thì dùng tay s nó ri hôn li tay còn không 

có kh nng thì giơ tay phi chào và nói:  

     (Bis-mil-lah, wol-lo-hu 

Akbar) nhưng không ưc hôn tay. Tawwaaf bt u t cc á en và kt thúc ti 

ó i nghch chiu kim ng h i by vòng. Khi n ct Yamany nu d dàng thì 

s nó nhưng không hôn còn không có kh nng thì không chào gì c mà tip tc i, 

khuyn khích nên c câu cu xin sau gia ct Yamany và á en.  

 
Ly Allah! Hãy ban cho chúng tôi tt c mi iu tt lành  trn gian và  i 
sau. Và hãy bo v chúng tôi khi hành pht ca ha ngc. Al-Baqarah: 201 (chơng 2). 

Ngoài nơi ó ra thì cu xin bt c iu gì bn thân mun bng bt c ngôn ng gì ...  

Khuyn khích chy chm trong lúc Tawwaaf  ba vòng u và bn vòng cui thì i 

bình thưng. Sau khi Tawwaaf ưc by vòng che kín phn vai phi li và không 

ưc  h như trong lúc Tawwaaf. 

 K tip, nu d dàng hãy i ra phía sau Maqom Ibrohim dâng l Salah hai Rak-

at  Rak-at th nht sau khi c chương Faatihah xong c tip chương Al-

Kafirum,  Rak-at th hai sau khi c chương Faatihah xong c chương Al-Ikhlos 

còn nu như quá cht chi thì dâng l Salah  bt c nơi nào cng ưc min sau 

trong Masjid Makkah. Nu i n Maqom Ibrohim thì c câu: Và các ngơi hãy 
ly ch ng ca Ibrohim làm a im dâng l Salah Al-Baqarah: 125.  

  Theo sunnah Nabi  thì sau khi dâng l Salah xong thì Ngưi  ung nưc 

Zamzam và xi ít nưc lên u ri Ngưi qua li s và hôn á en (làm iu ó khi 

thy d dàng).  

K tip Sa-y: tc i qua i li gia hai núi Sofa và Marwah. 

Sau khi thc hin Tawwaaf xong hưng v núi Sofa  thc hin Sa-y, khi n 

chân núi thì c câu: 

  

Qu tht, (hai ngn núi) Sofa và Marwah (ti Makkah) là mt trong nhng 
du hiu ca Allah Al-Baqarah: 158 (chơng 2). 























  (Ab-a-u bi-ma ba-a-ol-lo-hu bi-hi)


K tip, leo lên núi n khi nhìn thy Ka’bah và hưng v y giơ hai tay lên c 

ba ln:  

  (Alllahu Akbar) 

K tip c: 

 


      


                

    

 

 

            


      

(La i-la-ha il-lol-lo-hu váh-a-hu la sha-ri-ka láh, la-hul-mul-ku và la-hul-hâm-

u và hu-va a-la kul-li shai-in qò-ir, la i-la-ha il-lol-lo-hu váh-ah, an-ja-za vá'-

áh, và na-so-ro ab-áh, và ha-za-mal-ah-za-ba váh-áh)
2 

c như th ba ln và cu xin gia ba ln ó tht lâu vi nhng gì bn thân mun. 

Sau khi cu xin xong bưc xung i b hưng v núi Marwah và cu xin bt c 

                              
1Ý ngha: {Tôi khi u bng nhng gì Allah  xưng.} 
2Ý ngha: {Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht không 
có cng tác vi Ngài, mi quyn lc, mi li ca ngi u là ca Ngài và Ngài có kh nng trên tt 
c mi vic. Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah, li giao ưc ca 
Allah giúp  by tôi ca Ngài là s tht và duy ch Ngài ã hy dit phe ng (chng i).}  
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iu gì mun.  gia hai núi Sofa và Marwah có hai ngn èn màu xanh lá cây khi 

n ngn èn th nht thì chy tht nhanh n ngn èn th hai (ch khuyn khích 

i vi nam có sc khe còn ph n thì i b bình thưng). Sau khi qua khi ngn 

èn thì i b tr li cho n núi Marwah và làm  trên núi Marwah ging như làm 

 trên núi Sofa ngoi tr hai câu và làm như th by vòng. 





















 

 
Lu ý: khi i t núi Safa n núi Marwah là ưc tính mt vòng tr li là 

vòng th hai. Vy kt thúc Sa-y  ti núi Marwah. 

K tip, nu làm U’mrah thì nam co u hoc ht tóc, co u tt hơn vì Nabi  

ã cu xin Allah tha th ti cho ngưi co u ba ln trong khi ó ch cu xin mt 

ln cho ngưi ht tóc. Còn i vi n gom tt c tóc li và ct  chót tóc khong 

mt lóng tay. Riêng ngưi làm Haj Ifraad và Haj Qiraan không ưc phép co hoc 

ht tóc, ch dành riêng cho ngưi làm Haj Tamadtu’. 

Nghi Thc Thc Hin Haj: n sáng ngày mng 8 tháng 12 theo niên 

lch Islam hay còn gi là ngày Tarwiyah, i vi ngưi làm Haj Tamadtu’ phi mc 

Ehraam tr li và nh tâm ti nơi ang  và khuyn khích làm ging như  Miqaat 

như: tm ra, ct ta ... trưc khi mc Ehraam.  
Câu nh tâm:   





    (Lp bai kol-ló-hum-ma haj ja)

Còn ngưi làm Haj Ifraad và Haj Qiraan vn còn gi nguyên Ehraam trên ngưi. Sau 

ó, tt c nhng ngưi làm Haj ri khi nơi  i n Mina vi s m tnh, trt t và 

c Talbiyah. Khi n Mina ng li Mina mt êm và dâng l Salah Al-Zuhr, Al-

A’sr, Al-Maghrib, Al-Isha và Al-Fajr, l Salah nào có bn Rak-at thì rút ngn li 

thành hai như Al-Zuhr, Al-A'sr và Al-Isha còn l Salah nào có hai hoc ba Rak-at thì 

gi nguyên như Al-Maghrib và Al-Fajr, dâng mi l Salah trong gi ca nó (tc l 

Salah Al-Zuhr dâng trong gi Al-Zuhr, l Salah Al-A'sr dâng trong gi Al-A'sr .v.v. 

 Sau khi qua êm  Mina n sáng ngày mng 9 tháng 12 theo niên lch Islam 

tt c ngưi làm Haj ri Mina di chuyn n Arafah, nu d dàng n ưc Nimroh 

thì hãy  li y cho n khi Imam c xong Khutbah và dâng l Salah. Ti Arafah 

dâng l Salah Al-Zuhr và Al-A'sr trong gi Al-Zuhr bng mt Azan và hai Iqaamah 

ng thi rút ngn mi l Salah li còn hai Rak-at. K tip i vào Arafah, hãy 

khng nh chc chn rng bn ã  trong ranh gii ca Arafah vì ai không ng 

trong ranh gii ca Arafah thì Haj ó vô ngha vì Nabi  nói: ((Al-Haj  Arafah)) 

Haidith do Al-Tirmizy ghi li, sau ó hưng v Qiblah, giơ hai tay lên tán dương ca 

tng Allah, sám hi vi Ngài và hãy cu xin tht nhiu cho bn thân, cho cha m, 

cho ngưi thân và cho cng ng Muslim ... Qu tht, vào ngày Arafah v i này 

Allah s chp nhn li cu xin ca nhng ai làm Haj.  

Theo sunnah ca Nabi  nhng ai làm Haj không nên nhn chay vào ngày 

Arafah  có sc khe trong vic tôn th và Nabi  dy li cu xin tt nht cho 

ngày ó là câu: 

 





     


                

    
(La i-la-ha il-lol-lo-hu váh-a-hu la sha-ri-ka láh, la-hul-mul-ku và la-hul-hâm-

u và hu-va a-la kul-li shai-in qò-ir) 

Ý ngha: (Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah 

duy nht không có cng tác vi Ngài, mi quyn lc, mi li ca ngi u là ca 
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Ngài và Ngài có kh nng trên tt c mi vic.) và Thiên S  ã ng trên Arafah 

cu xin cho n mt tri ln hn.  

Sau khi mt tri ln hn tt c ngưi làm Haj ri Arafah i n Muzdalifah bng s 

im tnh, trt t và c Talbiyah còn l Salah Al-Maghrib và Al-Isha thì dâng ti 

Muzdalifah và không nên dâng l Salah trưc ngoi tr s rng khi n Muzdalifah 

thì ã ht gi Al-Isha thì lúc y ưc phép dâng l Salah trên ưng. Bt buc 

ngh li Muzdalifah cho n na êm i vi ai mun i sm còn ai  li thì sau 

khi dâng l Salah Fajr xong nên hưng mt v Qiblah tán dương, ca tng Allah cho 

n mt tri  ng nhưng chưa mc thì ri Muzdalifah i tr li Mina bng s 

bình thn, trt t và c Talbiyah ng thi nht by viên á nh bng u ngón 

tay nht bt c nơi nào cng ưc. 

Nhng vic làm trong ngày Tt tc ngày mng 10 tháng 12 theo niên lch Islam. 

 Sau khi có trong tay by viên á ngưi làm Haj hưng thng v tr á ln nht 

ti Mina tên Aqobah nên làm nhng vic sau theo th t: 

1- Bt buc ném á vào l ct, ném mi ln mt viên á và c:  

  (Allahu 

Akbar) không bt buc phi ném trúng cây ct và kt thúc ngay c Talbiyah.  

Nu là ngưi già yu thì ưc phép ném á trưc khi mt tri mc còn ai có sc 

khe thì ném á sau khi mt tri mc.  

Chú ý:  ct ln này sau khi ném á xong thì không cu xin gì c.  

2- T tay ct c con vt t (nu d dàng còn không thì ai ct dùm cng ưc) ch 
bt buc i vi ai làm Haj Tamadtu’ và Qiraan. 

3- i vi nam co u hoc ht tóc, co u tt hơn vì Nabi ã cu xin Allah tha 

th ti cho ngưi co u ba ln trong khi ó ch cu xin mt ln cho ngưi ht tóc. 

Còn i vi n gom tt c tóc li và ct  chót tóc khong mt lóng tay. K tip, 

tm ra sch s, xt du thơm ri hưng v Makkah  Tawwaaf.  

Nu không làm theo th t như ã nêu trên thì không có gì c.  

4- Tawwaaf Ifaa-dhah cùng vi Sa-y i vi ai làm Haj Tamadtu’, còn ai làm Haj 

Ifraad và Qiraan nu chưa Sa-y lúc mi n Makkah thì phi Sa-y cùng vi 

Tawwaaf Ifaa-dhah. Có th gom Tawwaaf Ifaa-dhah cùng vi Tawwaaf Wi và 

Sa-y sau ó. 

Ai làm ưc hai trong ba iu như: ném á, co u hoc ht tóc và Tawwaaf Ifaa-

dhah cùng vi Sa-y (nu có) thì ưc phép Tahallul ln u tc ưc phép làm tt 

c nhng iu cm trong lúc mc Ehraam ch ngoi tr quan h v chng, còn khi 

làm ht ba iu thì ưc phép làm tt c k c quan h v chng. 

Sau khi Tawwaaf xong bt buc quay tr li Mina và  li y hai ngày tc 

ngày 11 và ngày 12 tháng 12 theo niên lch Islam. Theo sunnah Nabi thì  thêm 

ngày 13 và làm nhng iu sau: 1- Dâng các l Salah trong gi ca nó. Rút ngn 

các l Salah có bn Rak-at như Al-Zuhr, Al-A'sr và Al-Isha còn li hai Rak-at, và 

gi nguyên l Salah Fajr và Al-Maghrib.  

2- Ném á theo th t trưc tiên là ct nh k tip ct gia và cui cùng ct ln 

thi gian bt u là sau khi mt tri ngã bóng. Sau khi ném á  ct nh xong nên 

tin lên phía trưc và bưc sang phi vài bưc, mt hưng v Qiblah giơ hai tay lên 

cu xin nhng gì bn thân mun.  ct gia sau khi ném á xong tin v phía trưc 
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và bưc sang trái vài bưc, giơ hai tay cu xin nhưng gì bn thân mun còn  ct 

ln sau khi ném á xong không cu xin gì c. 

Ai có ý nh ri khi Mina vào ngày 12 bt buc phi tranh th ra khi ranh gii 

Mina trưc khi mt tri ln và nu mt tri ã ln mà chưa ra khi Mina thì bt 

buc phi  li thêm ngày 13 và làm tt c nhng gì ã làm  ngày 11 và 12. 

Cui cùng ngưi làm Haj mun ri khi Makkah  tr v nhà bt buc phi 

Tawwaaf  Wi (tc Tawwaaf chia tay). i vi ph n  trong tháng và b bnh 

Nifas thì h ưc min Tawwaaf. 

Rukun ca Haj: Gm có bn: 1) Ehraam: là nh tâm làm Haj. 2) ng trên 

Arafah. 3) Tawwaf Al-Ifaa-dhah. 4) Sa-y gia hai núi Safa và núi Marwah. 

Nhng bt buc ca Haj: Gm có tám: 1) Ehraam ti Al-Miqaat. 2)  ti 

Arafah cho n ti (i vi ai n vào ban ngày). 3) Ng li Muzdalifah n hơn 

na êm. 4) Ng li Mina vào nhng êm Tashreeq
(1)

. 5) Ném á theo th t. 

6)Co u hoc ht tóc. 7) Tawwaf tm bit (ngoi tr ph n có chu k kinh và 

máu hu sn). 8) Git t cu (hoc dê) i vi Haj Tamadtu’ và Haj Qiraan. 

Runkun ca U’mrah: Gm có ba: 1) Ehraam: là nh tâm làm Haj. 2) Tawwaf 

U’mrah. 3) Sa-y U’mrah. 

Nhng bt buc ca U’mrah: Gm có hai: 1) Ehraam ti Al-Miqaat. 2) Co 

u hoc ht tóc. 

Ai b (hoc quên) mt nn tn, Haj hoc U’mrah ó vô ngha. Ai b (hoc 
quên) mt nn iu bt buc phi bù li mt con cu (hoc dê). Ai b (hoc 
quên) Sunnah chng b gì c.  

iu kin  vic Tawwaaf c công nhn: Gm có mưi ba iu: 1) Là 

ngưi Muslim. 2) Có lý trí. 3) nh tâm rõ ràng. 4) Tawwaaf úng gi gic. 5) Che 

phn kín i vi ngưi có kh nng. 6) Có nưc Wudu ngoi tr tr em. 7) Khng 

nh ã  by vòng. 8) Ka’bah phi nm bên tay phi. 9) Không i lùi. 10) i b 

i vi ngưi có kh nng. 11) Liên tc. 12) Nm trong Masjid Al-Haram. 13) 

ưc bt u ti á en. 

Khuyt khích lúc Tawwaaf: S, hôn và nói Allahu Akbar ti á en, s gc 

Al-Yamaany, h vai phi và chy b ch ba vòng u, cu xin và tng nim, n 

gn Ka’bah, hành l Salah hai Rak-at phía sau Maqaam Ibrahim. 

iu kin  vic Sa-y c công nhn: Gm có chín iu: 1) Là ngưi 

Muslim. 2) Có lý trí. 3) nh tâm rõ ràng. 4) Liên tc. 5) i b i vi ngưi có kh 

nng. 6) Hoàn thành  by vòng. 7) Lên n hai im ca Sa-y. 8) Sau Tawwaaf 

xong là ngưi mnh khe. 9) Vòng l là  Safa và vòng chn là  Marwah. 
Khuyn khích lúc Sa-y: Có Wudu, che phn kín, cu xin và tng nim, chy 

nhanh gia hai ngn èn xanh và Sa-y lin ngay sau Tawwaaf. 

Chú ý: Tt nht là ném ã vào mi ngày, nu tr ny n ngày hôm sau hoc 

n ngày cui cùng ngày Tashreeq vn ưc. 

                              
(

1
) Nhng ngày Tashreeq là ngày 11, ngày 12 và ngày 13 tháng 12 lch Islam. 
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Al-Adh-hiyah: Là Sunnah Al-Mu-ak-ka-dah
(1)

, khi bưc vào này mng 1 tháng 

12 lch Islam nhng ai mun git t b cm ht tóc, móng tay chân hoc bt c b 

phn nào trên cơ th cho n khi git t xong. 

Al- A’qeeqah: Là Sunnah, i vi bé trai phi git hai con cu (hoc dê) và bé 

gái ch mt. Tt nht là git vào ngày th 7 sau khi sinh hoc ngày 14 hoc ngày 

21, (sau ó bt c lúc nào cng ưc n bé trưng thành).  

Khuyn khích lúc git dê nên co u bé, ly tóc i cân và b thí vi trng 

lưng cân ó bng vi s bc ri t tên. Tên ưc Allah thương yêu nht là 

Abdullah và Abdur Rahmaan.  

Cm t tên Abdul Nabi hoc Abdur Rasul. Nu ngày Al-A’qeeqah và ngày 

Al-Adh-ha trùng nhau ch cn làm mt là . 

M rng: Ai bưc vào Masjid Al-Nabawy, bt u bng hai Rak-at chào 

Masjid, ri n m ca Nabi  mt hưng n m th hin cm xúc như nhìn thy 

Ngưi trưc mt mà chào hi: As sa la mu a’ lay kum ya ra su lul loh (tc xin gi 

n Rasul li bình an), tip bưc qua bên phi khong cánh tay và nói: As sa la mu 

a’ lay kum ya a ba bakr al-siddeeq wa ya u’ mar al-fa rooq (tc xin gi n Abu 

Bakr và U’mar li bình an)  
Bng tóm tt nghi thc Haj: 

                              
(

1
) Sunnah Al-Mu-ak-ka-dah: Là ưc Nabi  làm thưng xuyên hu như không b qua. 

Loi Haj Tamadtu’ Qiraan Ifraad 
Bt u nh tâm (Lp bai kol-ló-hum-ma 

um róh) 
(Lp bai kol-ló-hum-
ma um róh và haj ja) 

(Lp bai kol-ló-hum-
ma haj ja) 

K tip Tawwaaf U’mrah Tawwaaf Qudoom Tawwaaf Qudoom 

K tip Sa-y U’mrah Sa-y Haj Sa-y Haj 

K tip Ht tóc và tr li t do 
 nguyên hin 

trng 

 nguyên hin 
trng 

Ngày 8 trc 
Al-Zhuhr 

nh tâm làm Haj, ri 
Makkah n Mina 

ri Makkah n 
Mina 

ri Makkah n 
Mina 

Ngày 9 sau mt 
tri mc 

n Arafah, hành l Salah Al-Zhuhr & Al-A’sr gom li & rút 
ngn, dành ht thi gian  cu xin n mt tri ln 

Sau mt tri ln 
n Muzdalifah hành l Salah Al-Maghrib & Al-Isha ngay khi 

n,  li n na êm và khuyn khích  n sáng 

Ngày (10) tt, 
sau Al-Fajr 

trc mt tri 
ng  

n Mina  ném á vào tr Al-Aqabah 

Git ng vt Git ng vt = = = = = = = 

Ht hoc co u, ri Tawwaaf Al-Ifaa-dhah. Ai làm xong hai trong ba 
iu ưc Tahallul u tiên. Ai làm ht ba iu ưc Tahlul th hai 

Sa-y Haj = = = = = = = = = = = = = = 

Ngày 11, 12 và 
ngày 13 i vi 
ngi tr ny 

Ném các tr ct t sau Al-Zuhr, bt u t tr nh, n tr gia, 
ri n tr Al-A’qabah 

Lúc ri khi Tawwaaf tm bit và min cho ph n có kinh nguyt và ra máu hu sn 
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 Ti li ưc xóa bi mt trong nhng iu sau: Sám hi tht lòng, cu xin tha 

th, làm vic thin, b th thách bi hon nn, b thí, cu xin cho ngưi khác. Nu 

còn xót ti li nào chưa ưc Allah tha th s b trng tr trong m hoc vào ngày 

sau hoc trong ha ngc n khi sch s ưc ban cho vào thiên àng, min cht 

trên Tawhid (thuyt c thn). Còn cht mà phm ti nghch o, Shirk hoc ngy 

Islam thì mãi mãi trong ha ngc.  
Ti li s nh hng rt ln n con ngi: V bn tính thích làm chuyn tai 

hi, gây bt công, khinh ngưi, bnh hon và sa vi vi Allah. V tôn giáo  li 

hu th bn tính ging như y, không thích qui phc Allah, Rasul hoc bt c ai khác. 

V bng lc b cm hưng bng lc, mt i hng phúc và s phn vinh do tin bc 

mang li. V cá th làm gim tui th, cuc sng bt an và gp nhiu rc ri. V 

hành o thì không ưc chp nhn. V xã hi gây xáo trn mt an ninh trt t... 

Phin não: M rng lòng, không suy ngh trm tư nhiu s thy ưc tâm hn rt 

thanh thn, t ó có ưc cuc sng an nhàn.  hưng ưc i và o luôn i ôi 

thì cn phi có: 1) Nim tin vào Allah. 2) Luôn thi hành nhim v vi Allah và tránh 

xa lnh cm. 3) Cư x tt vi mi ngưi t li nói, hành ng, c ch và bng mi 

hình thc khác. 4) Luôn bn rn vi nhng vic hu ích cho o và i. 5) Không 

suy ngh buân vơ v tương li hoc quá kh, chuyên tâm suy làm mi chuyn trong 

ngày. 6) Tng nim Allah tht nhiu. 7) K và nh v hng phúc ưc Allah ban 

cho. 8) Nhìn xung nhng ai thp kém hơn, ch nhìn vào nhng ai dim phúc hơn 

mình. 9) Tìm mi cách ty chay mi chuyn u phin và tìm n nhng iu vui v. 

10) Quay tr v vi Allah bng nhng li cu xin xua i phin mun. 

 Ông Ibrahim Al-Khawwaas nói: Liu thuc dành cho con tim nm loi: c 

Qur’an bng s suy ngh, không suy tư, hành l trong êm, cu xin lúc n cm 

nhn, ngi cùng ngưi c hnh. 

 Hôn nhân:  
Khuyn khích lp gia ình  h dc vng không phm Zina.  

c phép không lp gia ình i vi ai không có dc vng.  

Bt buc i vi ai dc vng cao s vưn phi Zina, bt buc trưc vic i làm Haj.  

Cm nhìn ph n hoc nhìn ngưi ph n ng tui bng cp mt thèm thung. 

Hôn nhân c chp nhn phi: 1) Ch rõ cô dâu và chú r, không ưc công 

nhn nu nói: Tôi gã cho cu mt trong nhng a con gái ca tôi, nu ông có hơn 

mt con gái. 2) C hai nam và n ng ưng thun nhau không b ép buc. 3) Waly 

(ngưi i din cho n như cha...) cuc hôn nhân không ưc công nhn nu ph 

n t g thân mình hoc g cô ta mà không có s ưng thun ca Waly ngoi tr 

Waly vì tư li riêng mà không chu g thì Waly b tưc quyn. Ngưi có thm 

quyn g ph n là cha, ri ông ni và i lên, ri con trai, ri cháu ni và i xung, 

ri anh (em) trai rut, ri anh (em) trai cùng cha khác m. 4) Nhân chng phi ít 

nht là hai ngưi nam, trưng thành, có lý trí và ngoan o. 5) C hai ngưi cô dâu 

và chú r không có mi quan h máu m rut như anh em rut hoc cùng vú m 

hoc rut tht vi v. 

 Hôn nhân b cm: Th nht: Cm sut i c chia làm ba loi:      
1) Rut tht như m, bà ngoi và cao hơn, con gái, cháu ngoi và xung na, cô và 

NHNG LI ÍCH TNG HP
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dì rut. 2) Cùng vú m b cm ging như rut tht. 3) Rut tht vi v như m v, 

bà ngoi v và các bà v ca chú và cu v, con riêng ca v và xung na. 

Th hai: Cm trong giai on gm hai loi: 1) Cưi hai ch em cùng lúc hoc 

hai dì cháu, hai cô cháu rut. 2) Ph n ang có chng. 

Cha m không có thm quyn ép hoc cm cn con trai cưi ngưi mà cha m 

không thích, không bt buc con trai phi nghe li song thân và iu này không b 
xem là bt hiu. 

 Ly hôn: Cm ly d v lúc ang có kinh nguyt hoc ra máu hu sn hoc lúc sch 

s nhưng ã giao hp. Tuy nhiên li ly hôn ưc công nhn. Không nên ly hôn 

không có lý do chính áng. c phép ly hôn nu  lý do hp giáo lý. Khuyn 
khích hàn gn li tình cm v chng và không nh d nghe li song thân ly hôn.  

Ai mun ly di thì không nói li ly hôn cùng lúc nhiu ln, ly hôn lúc v sch s 

nhưng không giao hp, ch nói li ly hôn mt ln ri b mc n ht thi hn. Cm 

ngưi ly hôn ang có thm quyn quay li vi v ri khi nhà v hoc ui v ri 

khi nhà trong khi thi hn ba tháng (hoc ba chu k kinh) vn còn. Ly hôn ch 
ưc công nhn bng li nói không bng s nh tâm. 

Th tht: Bt buc chu pht i vi ngi th tht khi:  
1) Trong tim khng nh ây là li th, nu th quen ming thì không sao.  

2) Th v tương lai có kh nng xy ra, nu vic mơ h không có tht, hoc c ý 

th ngy to chuyn ã qua (gi là th Ghamoos ây là i ti) không h b pht.  

3) S la chn ca ngưi th không b ép buc.  

4) Vi phm li th như th b nhưng li làm hoc th s làm nhưng li b.  

Riêng ai th kèm cùng iu kin thì không b pht nhưng phi hi  hai iu kiên: 

a) iu kin i lin vi li th.  
b) Ý mun kèm theo iu kin ó như cu th bi Allah nu Ngài mun... 

Theo Sunnah, sau khi th thy s vic trái ngưc vi li th và mang nhiu li 

ích hơn thì nên chu pht  làm iu ó. 

Chu pht: Là xut mưi khu phn n cho mưi ngưi nghèo, mi ngưi 1,2 

kg thc n bn a hoc mưi b qun áo (có th hành l Salah ưc) hoc phóng 

thích nô l. Ai tht s không có kh nng thì phi nhn chay ba ngày liên tip, nu 

ai nhn chay chu pht trong khi có kh nng làm ba iu u tiên thì vn không 

thoát ti. ưc phép chu pht trưc hoc sau vi phm li th. Ai th trên mt vn 

 nhiu ln ch bt buc chu pht mt ln và ai th nhiu ln trên nhiu vn  thì 

phi chu pht tương ng vi s ln th ó. 

 Nguyn cu: Gm nhiu loi: 
1) Nguyn chung chung ging như nói: “Tôi s làm mt vic vì Allah nu tôi ưc 

ht bnh”, n ây im lng không nói rõ ràng là vic gì, bt buc y phi chu pht 

ging như th tht sau khi ht bnh. 2) Nguyn trong lúc nóng gin: Là li nguyn 

có ch nh buc bn thân làm hoc không làm mt iu nào ó, ging như nói: 

“Nu tao có nói chuyn vi mày là tao nhn chay mt nm” bt buc y la chn 

làm iu ã nguyn hoc chu pht ging như th tht khi nói chuyn vi ngưi ó. 

3) Nguyn ưc phép ging như nói: “Nguyn vi Allah tôi s mc ”, bt buc y 

la chn gi mc qun áo vi chu pht. 4) Nguyn iu không nên ging như nói: 
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“Nguyn vi Allah b tôi s thôi v”, vi li nguyn này khuyn khích nên chu 

pht và không nên thi hành li nguyn. Nu thc hin y chng b pht. 

5) Nguyn iu ti li ging như nói: “Nguyn vi Allah b tôi i n trm”, cm y 

thc hin li nguyn này, phi chu pht ging như th tht. Nu có làm là y phm 

ti nhưng không b pht. 6) Nguyn qui phc ging như nói: “Nguyn vi Allah b 

tôi s hành l Salah như th này” vi ý nh mun kính dâng Allah. Nu y t iu 

kin là khi ht bnh hoc iu gì ó chng hn thì bt buc thi hành khi xy ra iu 

kin còn không phi thi hành chung chung. 

 Nuôi vú: Cm cưi g vi ngưi cùng vú m ging như b cm ngưi rut tht 
cùng cha m, khi hi  ba iu kin sau: 1) Phi là sa t bu vú sau sinh n. 2)Bé 

bú phi là bé dưi hai tui. 3) a bé phi ưc khng nh là ã bú t nm ln tr 

lên. ưc công nhn là mt ln là bé t b vú không mun bú tip na ch không 

tính là bé ã no. Ngưi cùng vú m không ưc tha k và cp dưng. 

 Di chúc: Bt buc thân tc ca ngưi cht chu trách nhim thi hành li di 

chúc ca ngưi cht. Khuyn khích i vi nhng ai giàu có  li tài sn khng l. 

Không nên i vi ngưi nghèo và có ngưi tha k. Ngoi tr trưng hp 

ngưi tha k ã giàu có thì ưc phép. Cm vit di chúc cho ngưi l hưng hơn 

mt phn ba tng tài sn  li, ngoi tr ưc s ng tình ca toàn th ngưi tha 

k thì ưc phép thi hành. Di chúc vô hiu lc khi ngưi lp di chúc nói tôi hy di 

chúc hoc li l tương t. Khuyn khích nên vit ngay gia bn di chúc on:  

Nhân danh Allah, ng Rt Mc  Lưng, ng Rt Mc Khoan Dung.  

ây là nhng gì tôi nhn gi li ( tên ngưi) bi tôi tin rng y là ngưi tuyên th 

không có Thưng  nào xng áng ưc th phng ngoi tr Allah, ng duy 

nht không có i tác cùng Ngài và chng nhn Muhammad là nô l và là Rasul 

ca Ngài, thiên àng và ha ngc là có tht và ngày tn th chc chn s xy ra 

không chút ng vc, ngày ó Allah s phc sinh tt c mi ngưi trong m. Tôi 

khuyên tt c ngưi thân ca tôi hãy kính s Allah mà cư x tt vi nhau, hãy tuân 

lnh Allah và Rasul nu mi ngưi vn còn là ngưi có c tin. Tôi nh gi mi 

ngưi ging như Nabi Ibrahim và Nabi Ya’qoob ã nhn vi con cháu: 

  “Này các con, chính Allah ã la 

chn cho các con tôn giáo (Islam), vì th các con ch có cht cho n khi các 

con ã là nhng ngi Muslim thun phc Ngài.” Al-Baqarah: 132 (chơng 2). 

Khuyn khích khi Salawaat cho Nabi  nên nói trn câu (      ) 

tc cu xin bình an và phúc lành cho Ngưi không nên ct phân na. Nhng ai 

không phi là Nabi không nên cu xin cho h bng câu này, ging như nói: Sahabah 

Abu Bakr ( 


      ) là không nên, ch có th cu xin rng (    ) tc 

cu xin Allah hài lòng v h còn vi U’lama nên cu xin (  ) tc cu xin Allah 

thương xót ông. Nhưng có th cu xin như: Cu xin bình an và phúc lành cho Nabi 

Muhammad, cho gia quyn, cho tt c bng hu ca Ngưi và  cho nhng ai noi 

theo Ngưi cho n ngày tn th. 

 Git súc vt: Bt buc git súc vt ưc phép n tht bng cung cách Islam 

khi mun n tht chúng, ng vt phi ph hp nhng iu kin sau:  

1) Loi ưc phép n tht. 2) Thu ph ưc nó. 3) Là ng vt sinh sng trên cn. 
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Cung cách git ng vt phi: 1) Ngưi git phi là ngưi có lý trí bình 

thưng. 2) Phi là dng c sc bén ngoài rng và móng tay, bi hai vt này b cm 

dùng ct c ng vt n tht. 3) Phi ct t ng thc qun, ng hô hp và mt 

trong hai si gân máu cp hai bên nu c hai thì tt hơn. 4) Nói Bis mil lah (nhân 

danh Allah) lúc tay chuyn ng ct c, ưc min i vi ngưi quên lãng và 

khuyn khích c thêm câu Allahu Akbar (Allah v i). 

 Sn bn: Là s truy lùn ng vt  bn.  

ng vt  sn bn phi: 1) Là loi ưc phép n tht. 2) Là ng vt hoang 

dã. 3) Ngoài kh nng ch ng. Theo giáo lý cho phép sn bn  n, không nên 

bin thành thú tiêu khin. Cm sn bn vt nuôi ca ngưi khác. 

Th sn phi: 1) Là ngưi ưc phép ct c ng vt. 2) Phi là loi dng c 

sc bén và ưc phép dùng ct c ng vt nhưng giáo, mi tên v.v... nu dùng 

ng vt  sn như chim ct, i bàng hoc chó thì phi là loi ã ưc hun 

luyn. 3) Ngưi sn có ch nh và mc tiêu rõ ràng, nu như sn không có ch 

nh thì vt ưc sn chng ưc phép n. 4) Nói Bis mil lah (nhân danh Allah) lúc 

bn tên, phóng giáo hoc th chim, chó..., không ưc phép quên lúc này, nu vt 

sn không ưc nói Bis mil lah lúc sn là chng ưc phép n. 

 Lơng thc: Là tt c nhng loi thc phm dùng  n ung và trong nguyên 

thy ưc phép dùng tt c lương thc nhưng phi phù hp vi ba iu iu kin 

sau: 1) Sch s. 2) Không gây hi n sc khe. 3) Không thuc loi thc phm 

tưi tiêu hoc nuôi bng nưc bn hoc thc n dơ dáy. 

 Cm n tt c thc phm ô u như máu, ng vt trên cn cht; thc phm gây 

hi như có c; thc phm dơ dáy như phân, nưc tiu, rn, côn trùng.  Cm vài 

loài ng vt trên cn như con la; loài dùng nanh  sn mi như sư t, cp, chó 

sói, báo, chó, heo, kh, mèo dù là mèo nuôi, cáo, sóc ngoi tr linh cu ưc phép 

n; loài chim dùng móng vut  sn mi như i bàng, diu hâu, chim ct, chim 

ưng, qu, cú mèo; loài n xác cht như kn kn; loài n  dơ bn như chut, rn, 

rt, rui, chim u rìu; loài côn trùng như trùng, dê; tt c loài mà giáo lý ra lnh 

git như bò cp hoc cm git như kin; loài ưc sinh sn t thc n b phân hy 

như giòi; con vt lai gia linh cu và chó sói.  Không cm con vt lai gia hai 

loài ng vt ưc phép n tht như lai gia con nga vn và nga thưng.  ưc 

phép n tht tt c nhng loài ng vt hoang dã khác như nga, hươu cao c, th, 

chut tàu, chut túi, linh dương; loài chim như à iu, gà, công, két, b câu, chim 

s, vt, ngng và tt c loi chim sinh sng trên nưc, trên bin ngoi tr h cóc 

nhái, rn, cá xu; tt c sinh vt sinh trưng t thc phm gieo trng và cây trái 

ngoi tr loài nào có mùi hoc v dơ bn là cm dùng.  Không nên n sng c 

hành, ti.  Khi rơi vào trưng hp n  sinh tn thì ưc phép n ung tt c vi 

iu kin ch n cho  ói. 

 Cm chúc mng ngưi ngoi o nhân dp l tt ca h hoc tham gia hoc 

chào h bng li Salam, nu ưc h chào bng câu Assalam A’laikum thì ch chào 

li h Wa A’laikum. Cm ng dy chào hi h; không nên bt tay vi h và tuyt 

i không d tang l và bt c hình thc hành o nào ca h ngoi tr vic ó 

mang li li ích cho tôn giáo. 
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Nhng ai b công suy ngh s thy ưc rng trong nhng ưng li to hóa 

ca Allah có ưng i th thách, Ngài phán: Và chc chn rng các ngi s b 
th thách phn nào ó bi s s hãi, ói khát, mt mát tài sn, mùa màng và 
nguy him n tính mng. Và Ngơi (Muhammad) hãy báo tin vui cho nhng 
ngi bit kiên nhn (vt qua th thách) Al-Baqarah: 155 (chơng 2).  

S sai lm cho nhng ai mang suy ngh nhóm ngưi c hnh ưc bình an bi 

th thách, ngưc li s th thách chính là bng chng cho c tin Iman, có ln mt 

ngưi hi Rasul : Ai mi là ngưi b th thách nhiu nht ? Ngưi áp: “Nhóm 

Nabi, ri n nhóm hin nhân c hnh, ri n nhng ai tưng t như h 

trong thiên h. Mi ngưi b th thách tùy vào s ngoan o ca y, nu là ngưi 

mãnh m s ưc ban cho mnh m hn còn nu là ngưi yu t s b làm cho 

yu thêm.” Hadith do Ibnu Maajah ghi li.  

Vic th thách nhân loi mang nhng ý ngha sau:  
Du hiu tình thương ca Allah dành cho ám by tôi ngoan o ca Ngài, 

Nabi  nói: “Qu tht, mt khi Allah thưng yêu nhóm ngưi nào ó là Ngài 

th thách h.” Hadith do Ahmad ghi li. 

Mun ngưi ó ưc tt p, Nabi  nói: “Mt khi Allah mun cho b tôi nào 

ó ưc tt p là Ngài trng tr y ngay  trn gian, và khi mun cho b tôi nào 

ó gp phi bt hnh là Ngài gom ti li ca y li  trng pht vào ngày sau.” 

Hadith do Al-Tirmizhi ghi li. 

Xóa i ti li ca ngưi ó dù có ít, Nabi  nói: “Bt c mt ngưi Muslim 

nào b gp phi nn kip dù ch p phi gai hoc nhng gì to tác hn thì y s 
ưc Allah xí xóa ti li do bi nn kip ó và ti li ó ưc xóa i ging như 

tút lá cây trên cành vy.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. Cho nên khi ngưi Muslim 

c hnh b th thách (bi nn kip...) s ưc xóa i ti li ã phm hoc cp bc 

ưc nâng lên, và nu là ngưi hư n ch ưc tha th ti li và nhm nhc nh y 

s nguy him ca ti li, Allah phán: Ti ác xut hin trên t lin và bin c là 
vì nhng hành vi thi nát do bàn tay ca con ngi ã làm ra. Cho nên, 
(Allah) cho h nm (hu qu) ca nhng iu mà h ã làm  may ra h còn 
có dp (tnh ng và) quay v (vi no chánh) Al-Rum: 41 (chơng 30). 

Th loi th thách: Th thách bi iu tt p như ban thêm tin bc; th 

thách bi iu xu như s hãi, ói rách, hau ht tài sn, Allah phán: Và TA 
(Allah) dùng iu tt p và iu xu  th thách. Al-Ambiya: 35 (Chơng 21),  

ngoài ra Allah dùng bnh hon và cht chóc  th thách con ngưi và s th 

thách v i nht nguy him nht là cp mt ganh t và bùa ngi, Nabi  nói: “a 

s lý do làm cho cng ng Ta cht là Allah sp t h gp phi con mt him 

khích, ganh t.” Hadith do Al-Tayaalis ghi li. 

Cách phòng nga con mt him khích, ganh t: Phòng nga tt hơn nhiu so 

vi cha tr, vì vy mi ngưi cn phi c gng làm nhng iu sau: 

Trao di hc hi thêm Tawhid, mt lòng luôn tin tưng rng s chuyn i ca 

v tr là do Allah duy nht qun lý và làm tht nhiu vic thin. 

XUA UI TÀ MA & THOÁT G BÙA 
NGÃI THEO CUNG CÁCH ISLAM
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Luôn ngh tt v Allah và phó thác cho Ngài, ch hoang tưng rng ã b bnh
(1)

 

hoc ã b him khích ganh t ca ai ó khi có vn  l xy ra cho bn thân.  

Khi bit ưc mt ngưi nào ó ni ting v bùa ngi thì nên tránh xa ngưi ó 

 tìm lý do ch không vì s hãi y. 

Thưng xuyên tng nim Allah và cu xin may mn cho iu hay vt hay ngưi 

nào ó có ưc iu làm mình ngc nhiên ưa thích, Nabi  có bo: “Khi các bn 

thy iu gì t ngưi anh em ca y hoc bn thân y hoc tài sn làm cho y ngc 

nhiên thì hãy cu xin s may mn cho ngưi anh em ó. Qu thc, cái nhìn lúc 

y rt nguy hi.” Hadith do Al-Haakim ghi li. 

Li cu xin may mn là:   (Baa ra kol lo hu lak)
2
  

Mi sáng n by trái chà là loi A’jwah  Madinah. 

Nương ta, phó thác và luôn ngh tt v Allah, cu xin Ngài che ch khi 

nhng cái nhìn him khích ganh t và bùa ngi và luôn cu xin mi sáng và mi 

chiu các li cu xin ưc truyn li. Các li cu xin này s thay i nhiu hoc ít 

Insha Allah nhưng tùy vào hai iu sau: 

1) Ai ht lòng tin tưng nhng gì ưc truyn li, chc chn nó s mang li li ích 

cho y, Insha Allah. 

2) Khi ming c thì con tim phi bit rng mình ang c gì, bi ây là li cu xin 

và li cu xin s không ưc áp li i vi nhng ai lơ là không quan tâm. 

Các du hiu ca ngi b trúng mt him khích, ganh t hoc bùa ngi: 
Không có s i nghch gia y hc và cách xua ui tà ma & tháu g bù ngi theo 

giáo lý Islam, bi Qur’an là liu thuc cha tr bá bnh t tâm linh n th xác. i 

vi mt ngưi khe mnh thì b nht u tng cơn, gương mt b vàng, xut nhiu 

m hôi và tiu nhiu, không thèm n, rn ngưi như kin bò hoc b st hoc b lnh 

 tay chân, tim p nhanh, b au tng cơn  ngc và hai b vai, trong lòng cm thy 

rt bun bc và khó chu, thc êm, bn tính thay i t ngt như vi nóng gin 

hoc s hãi,  nhiu, th dài, thích  mt mình, chm chp, lưi bin, thích ng, sc 

khe thay i thưng xuyên không do tác ng bi y hc. Có khi mt ngưi b phi 

ht tt c nhng hin tưng này hoc mt vài hin tưng tùy vào bnh nng hay nh. 

Yêu cu ngi Muslim phi có nim tin và con tim mnh m, ch vi hoang 

tưng là bn thân ã b mt cn bnh nào ó khi cm giác hoc b xy ra mt vn 

 nào ó, bi s hoang tưng là cn bnh khó iu tr nht. ôi khi có ngưi có 

biu hin nhng du hiu trên nhưng h li hoàn toàn mnh khe, hoc là o s 

mt mi ca cơ bp gây ra hoc là do nim tin Iman ca y quá yu như thiu não, 

bun b, chán trưng thì y hãy xem xét li quan h gia y vi Allah. 

Nu lý do bnh là do b nhìn him khích, ganh t(3) gây ra thì cha tr bng 
hai cách sau s khi bnh, Insha Allah: 

                              
(

1
) Bác s và gii chuyên gia nhn xét rng: Hai phn ba nhng cn bnh liên quan n cơ bp do 

phát sinh t s hoang t ca con ngưi cho rng mình ã bnh nhưng thc ra h chng b gì c. 

2  Ý ngha: {Cu xin Allah ban hng phúc cho bn} 
(

3
) Nhìn him khích, ganh t: Là s hãm hi ca ma qu thông qua mnh lnh ca Allah gây hi 

n ngưi bnh do s miêu t, s ngc nhiên ca ngưi nhìn, lúc ó ma qu xut hin gây hi (mà 
không b ngn cn bi li tng nim Allah hoc Salah hoc c Qur’an) như ưc dn chng bi 



   

 

 

Nhng ai b công suy ngh s thy ưc rng trong nhng ưng li to hóa 

ca Allah có ưng i th thách, Ngài phán: Và chc chn rng các ngi s b 
th thách phn nào ó bi s s hãi, ói khát, mt mát tài sn, mùa màng và 
nguy him n tính mng. Và Ngơi (Muhammad) hãy báo tin vui cho nhng 
ngi bit kiên nhn (vt qua th thách) Al-Baqarah: 155 (chơng 2).  

S sai lm cho nhng ai mang suy ngh nhóm ngưi c hnh ưc bình an bi 

th thách, ngưc li s th thách chính là bng chng cho c tin Iman, có ln mt 

ngưi hi Rasul : Ai mi là ngưi b th thách nhiu nht ? Ngưi áp: “Nhóm 

Nabi, ri n nhóm hin nhân c hnh, ri n nhng ai tưng t như h 
trong thiên h. Mi ngưi b th thách tùy vào s ngoan o ca y, nu là ngưi 

mãnh m s ưc ban cho mnh m hn còn nu là ngưi yu t s b làm cho 

yu thêm.” Hadith do Ibnu Maajah ghi li.  

Vic th thách nhân loi mang nhng ý ngha sau:  
Du hiu tình thương ca Allah dành cho ám by tôi ngoan o ca Ngài, 

Nabi  nói: “Qu tht, mt khi Allah thưng yêu nhóm ngưi nào ó là Ngài 

th thách h.” Hadith do Ahmad ghi li. 

Mun ngưi ó ưc tt p, Nabi  nói: “Mt khi Allah mun cho b tôi nào 

ó ưc tt p là Ngài trng tr y ngay  trn gian, và khi mun cho b tôi nào 

ó gp phi bt hnh là Ngài gom ti li ca y li  trng pht vào ngày sau.” 

Hadith do Al-Tirmizhi ghi li. 

Xóa i ti li ca ngưi ó dù có ít, Nabi  nói: “Bt c mt ngưi Muslim 

nào b gp phi nn kip dù ch p phi gai hoc nhng gì to tác hn thì y s 
ưc Allah xí xóa ti li do bi nn kip ó và ti li ó ưc xóa i ging như 

tút lá cây trên cành vy.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. Cho nên khi ngưi Muslim 

c hnh b th thách (bi nn kip...) s ưc xóa i ti li ã phm hoc cp bc 

ưc nâng lên, và nu là ngưi hư n ch ưc tha th ti li và nhm nhc nh y 

s nguy him ca ti li, Allah phán: Ti ác xut hin trên t lin và bin c là 
vì nhng hành vi thi nát do bàn tay ca con ngi ã làm ra. Cho nên, 
(Allah) cho h nm (hu qu) ca nhng iu mà h ã làm  may ra h còn 
có dp (tnh ng và) quay v (vi no chánh) Al-Rum: 41 (chơng 30). 

Th loi th thách: Th thách bi iu tt p như ban thêm tin bc; th 

thách bi iu xu như s hãi, ói rách, hau ht tài sn, Allah phán: Và TA 
(Allah) dùng iu tt p và iu xu  th thách. Al-Ambiya: 35 (Chơng 21),  

ngoài ra Allah dùng bnh hon và cht chóc  th thách con ngưi và s th 

thách v i nht nguy him nht là cp mt ganh t và bùa ngi, Nabi  nói: “a 

s lý do làm cho cng ng Ta cht là Allah sp t h gp phi con mt him 

khích, ganh t.” Hadith do Al-Tayaalis ghi li. 

Cách phòng nga con mt him khích, ganh t: Phòng nga tt hơn nhiu so 

vi cha tr, vì vy mi ngưi cn phi c gng làm nhng iu sau: 

Trao di hc hi thêm Tawhid, mt lòng luôn tin tưng rng s chuyn i ca 

v tr là do Allah duy nht qun lý và làm tht nhiu vic thin. 

XUA UI TÀ MA & THOÁT G BÙA 
NGÃI THEO CUNG CÁCH ISLAM
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1) Nu bit c ngi gây him khích ganh t, ra lnh cho y tm ri ly nưc 

tm ó hoc ly vt tha ca y
(1)

 ri cho ngưi bnh ung ít và tm phn còn li. 

2) Nu không rõ là do ai là phi dùng bng cách xua ui tà ma & tháu g bù ngi 

theo giáo lý Islam, cu xin và giác n. 

Nu lý do bnh là do b bù ngi(2) gây ra thì cha tr bng nhng cách sau 
s khi bnh, Insha Allah: 
1) Nu bit c a im giu bù ngi, ly g bùa ó ra tng mãnh vn và c 

hai chương kinh Al-Falaq (s 113) và chương Al-Naas (s 114), xong t b. 

2) Cha tr theo giáo lý: Là dùng nhng câu kinh trong Qur’an, s ưc  cp sau. 

3) G bùa: Gm hai cách: 

a) Cách b cm: Là dùng bùa ngi  g hoc tìm n thy bùa ngi  g. 

b) Cách c phép: Có Hadith ghi: “Ly by lá táo âm nhuyn... cho vào nc, 
k tip c ba ln nhng chơng kinh Al-Kaafiroon (s 109), chơng Al-
Ikhlaas (s 112), chơng Al-Falaq (s 113) và chơng Al-Naas (s 114) xong 
thi vào nc, cho ngi bnh ung mt ít còn li dùng  tm. Lp li nhiu 
ln n lành bnh, Insha Allah.” Hadith do Abdur Razzaaq ghi li. 

4) Trc bùa ngi: Bng cách ói hoc s nu bùa  trong bng, còn  nhng nơi 

khác thì giác n(3)
. 

Xua ui tà ma & thoát g bùa ngi phi úng vi nhng iu kin sau:  

1) Bng nhng câu Kinh trong Qur’an hoc bng nhng li cu xin ưc phép.  

2) Bng li l  Rp hoc li l khác. 3) Mt lòng tin rng cách cha tr này không 

th t nó có tác dng, tt c là do Allah ban cho lành bnh.  

 mau ưc lành bnh cu phi c Qur’an vi nh tâm cu xin lành bnh và tìm 

s ch o
(4)

 xua ui tà ma, bi Qur’an ưc mc khi vi mc ích ch o và 

cha bnh, không c vi nh tâm git ma qu ngoi tr trưng hp nu  nó ra 

s gây tác hi hơn thì ưc phép git. 

Ngi xua ui tà ma & thoát g bùa ngi phi úng vi nhng iu kin sau:  

1) Là ngưi Muslim, ngoan o bit kính s Allah, ngưi càng s Alalh thì tác 

dng càng mnh m.  

                                                                                 
nhng Hadith Saheeh ca Al-Bukhary “cái nhìn lúc y rt nguy hi.” và ưng truyn khác: 
“Lúc ó ma qu xut hin gây hi con cháu Adam.” Hadith Ahmad ghi li. ưc gi là “nhìn” 
bi nó là phương tin dn n vn  xy ra, ch nó không phi là lý do to ra vn  bi ngưi mù 
vn gây hi n ngưi khác trong khi y không nhìn thy gì. 
(

1
) Vt tha ca y: Là bt c gì ã b ngưi nhìn chm n như nưc ung, thc n, qun áo... ly 

em i cho vào nưc ri cho ngưi b ung ít còn li thì tm. 
(

2
) Bùa ngi: Là nhng mi tht gút, dây eo, mnh giy ưc thi hoc ghi vào nhng li l hoc 

làm hành ng gây hi trc tip n cơ th hoc con tim hoc trí nh ngưi bnh, có loi gây cht 
ngưi, có loi làm cho bnh, có loi là ngưi chng không mun giao hp vi v, có loi chia r v 
chng, có loi bo làm Shirk ph nhn Allah và có loi trng i hơn. 
(

3
) Nabi  nói: “Qu tht, cách iu tr bnh tt nht là giác n.” Cách này Allah s là cho cơ th khe khon tr 

li, g ưc bùa ngi và tr ưc cái nhìn him khích, ganh t và nhng loi bưu ác tính.
(

4
) nh tâm tìm s ch o: Là kêu nhng ai nghe ưc Qur’an, vì tôn giáo ca Allah mà làm 

thin b i vic hi ngưi. Vi nh tâm này s xua ui ưc tà ma rt nhanh, bi Qur’an s cm 
hóa ưc ma qu t b vic hi ngưi. Ngưc li, nu bng nh tâm git chóc s làm cho vn  
càng thêm trng và gây nguy him hơn n ngưi bnh, Nabi  tng nói:  “Allah là ng V Tha 
rt yêu thích vic nhân t và Ngài ã ban cho s nhân t nhng iu mà chng h ban cho s 
thô bo.” Hadith do Muslim ghi li. 
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2) Mt lòng hưng v Allah trong sut quá trình cha tr tc y luôn hiu và bit ưc 

mình ang làm gì. Tt nht là t mình cha tr bi ngưi khác thưng hay bn rn 

làm h suy ngh buâng quơ và chng ai hiu ưc bn thân mình gp khó khn th 

nào, và ngưi gp hon nn mt lòng nương ta Allah chc chn s ưc áp li. 

Ngi bnh phi hp nhng iu kin sau:  

1) Tt nht là cha cho ngưi có c tin ngoan o, tùy vào nim tin ca y làm cho 

bnh nhanh hoc chm khi, Allah phán: Và TA (Allah) mc khi xung t trong 
Qur’an có nhng câu kinh dùng  cha bnh và cu ri nhng ngi có c tin 
còn nhng k bt tuân ch làm cho chúng thêm thua thit.Al-Isra: 82 (chơng 17).  

2) Mt lòng tin tưng rng s ưc Allah ban cho khi bnh. 

3) Không vi v vic ưc khi bnh, bi ây chng qua là li cu xin và li cu 

xin ca ngưi vi v chng ưc áp li, Nabi  ã nói: “Li cu xin ca by tôi 

luôn ưc áp li ngoi tr ... vi vã.” Có li hi: “Vi vã là nh th nào, tha 

Rasul ?” Ngưi  áp: “Ngưi cu xin nói: tôi cu xin hoài mà chng thy gì 

c.” Hadith do Muslim ghi li. 

 Xua ui tà ma & thoát g bùa ngi có nhiu cách:  
1) c nhng câu kinh thi cho ra tí nưc bt. 2) Ch c không thi. 3) Dùng 

ngón tay ly tí nưc bt chm xung t vò vò li ri thoa lên ch au. 4) c 

nhng câu kinh và dùng tay s vào ch au. 

Nhng câu kinh và Hadith dùng  xua ui tà ma và thoát g bùa ngi. 
Nhng câu kinh: Chương Al-Faatihah (s 1), câu kinh Al-Kursy (câu 255, 

chương 2), hai câu kinh cui cùng ca chương Al-Baqarah (s 2), chương Al-

Kaafiroon (s 109), chương Al-Ikhlaas (s 112), chương Al-Falaq (s 113) và 

chương Al-Naas (s 114) 
 1

 

 2
 

 3
  

4  5
 

 6  7
 

 8  9
 

                              
1Lúc ó, duy nht Allah ã tha sc giúp Ngươi (Muhammad) i u vi chúng, Allah là ng 
Hng Nghe Hng Thy. Al-Baqarah: 137 (chơng 2). 
2Này qun chúng ca Ta, hãy áp li Rasul ca Allah và ht lòng tin tưng vào Ngài, s ưc Ngài tha 
th cho các ngưi ti li ã phm và cu các ngưi thoát khi hình pht au n. Al-Ahqaaf: 31 (chơng 46). 
3 Và TA (Allah) mc khi xung t trong Qur’an có nhng câu kinh dùng  cha bnh và cu ri 
nhng ngưi có c tin còn nhng k bt tuân ch làm cho chúng thêm thua thit. Al-Isra: 82 (chơng 17).  
4Chng l thiên h li ganh t vi nhng do chính Allah ân thưng cho h chng. Al-Nisa: 54 (chơng 4). 
5Và Ngài là ng ban cho tôi mnh khe mi khi tôi bnh. Al-Shu-a’-ra: 80. 
6Và cha lành tm lòng ca nhóm ngưi có c tin. Al-Tawbah: 14 (chơng 9). 
7Hãy bo chúng (hi Muhammad): “Chính Nó (Qur’an) là s ch o và liu thuc cha bnh 
dành cho nhng ngi có c tin.” Fussilat: 44 (chơng 41). 
8Nu như TA (Allah) dùng li l Qur’an này mc khi lên ngn núi, rng Ngươi (Muhammad) s 
thy qu núi ó s nghiêm trang n rn nt do quá khip s Allah. Al-Hashr: 21 (chơng 59). 
9Ngươi (Muhammad) hãy ngn u lên nhìn ln na xem nó (bu tri) có b rng nt không. Al-Mulk: 3  

(chơng 67). 
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Nhng Hadith:  






 


  

  

  


 


   


  “As-alukollo hal azhi-m Rabbal ‘arshil 

‘azhi-m an yashfi-ka”
9
 (c by ln) 






    

                  “U-‘i-zhu-ka bi kalima-tilla-hitta-

mmah min kulli shayto-nin wa ha-mmatin wa min kulli ‘aynin la-mmah”
10

 (c ba ln) 

                              
1Và nhng k không có c tin mun làm Ngươi (Muhammad) sa chân vi cái nhìn (cm thù, khinh 
khi) ca chúng khi chúng nghe Li Nhc Nh (ca Qur’an) và chúng nói: “Rõ tht, Y (Muhammad) là 
mt thng iên.” Al-Qalam: 51 (chơng 68). 
2Ri TA (Allah) mc khi bo Musa: “Ngi hãy ném cây gy (trên tay) xung i.” Lp tc nó 
(hóa thành con rn khng l) nut chng ht (nhng con rn gi kia) * Khin mi trò bin hóa gi 
mo ca các phù thy ã b chân lý p tan * (Musa) ã chin thng h nên h t chut ly nhc 
nhã. Al-A’raaf: 117 - 119 (Chơng 7). 
3(Các phù thy) bo: “Này Musa, Ngi ra tay làm phép trc hay chúng tao ra tay trc?” * (Musa) 
áp: “Mi các ngi ra tay trc.” Th là h dùng trò ma thut làm nhng s dây thng và nhng cây 
gy bin thành như nhng con rn bit bò trưc mt * Thy vy Musa em lòng s hãi * TA mi mc 
khi xung bo: “(Musa) Ngi ch có s, bi Ngi mi là ngi cao tay n. * Hãy ném (cây gy) 
trong tay phi ca Ngi xung, nó s nut chng ht các trò ma thut ca bn phù thy làm và chn 
chn bn phù thy s chng chin thng c cho dù có là th nào.” Taa-ha: 65 - 69 (chơng 20). 
4Sau ó Rasul ban s trm tnh kiên nh xung cho Rasul ca Ngài và nhng ngưi có c tin. 
Al-Tawbah: 25 – 26. 
5Ri Allah cng ã ban xung s bình thn cho (Rasul) và h tr Ngưi oàn quân (Thiên Thn) 
mà các ngưi chng nhìn thy ưc. Al-Tawbah: 40 (chơng 9). 
6Khi nhóm ngưi Kafir (ngoi o) th hin lòng tin ca thi k ngu mui  ngon mn. Lp tc 
Allah trn an Rasul ca Ngài và cho nhóm ngưi có c tin bng cách ban cho h s im tnh, 
Ngài bt buc h (Kafir) phi tôn trng câu la i la ha il lol loh. Al-Fat-h: 26 (chơng 48). 
7Chc chn Allah hài lòng vi nhng ngưi có c tin khi h tuyên th trung thành vi Ngươi 
(Muhammad) dưi tàn Cây (ti Huaibiyah). Bi vì Ngài bit iu nm trong lòng ca h. Bi th, 
Ngài ban Al Sakinah (S Bình lng) xung cho h; và Ngài thưng h bng mt cuc thng li gn 
k. Al-Fat-h: 18 (chơng 48). 
8Chính Allah là ng rót s trm tnh vào con tim ca nhóm ngưi có c tin,  làm cho nim tin 
ca h ngày càng ưc gia tng. Và Allah có i ng quân lính  khp các tng tri và trái t. Al-

Fat-h: 4 (chơng 48). 
9(có ngha là: Tôi cu xin Allah, ng v i, Ch nhân ca chic Ngai vương v i, ban cho anh 

khi bnh!) 
10“Có ngha là: Xin ưc che ch bi nhng li phán hoàn ho ca Allah khi tt c mi Shaytaan, 
mi iu phin mun, và tt c mi iu xu” 
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    “Ollo-

humma Rabban na-s azhhibil ba-s, ishfihi wa antas Sha-fi, la shifa’ illa shifa-

uka, shifa-an la yugho-diru saqoman”
1
 (c ba ln) 

          


  


 “Ol-lo-hum-ma az-hab a’n-hu har-ro-ha wa bar-

ro-ha wa wa-so-ba-ha”
2
 (c mt ln)

      

 


 


    

       “Has bi yol loh la i la ha il la 

hu, a’ lay hi ta wak kal tu, wa hu wa rab bul a’r shil a’ zim”
3 (c by ln) 

           

   

  

         

   

 “Bis-

mil-lah ar-qi-ka min kul-li shay-in yu-zi-ka, min shar-ri kul-li naf-sin aw a’i-nin 

haa-sid, Ol-lo-hu yash-fi-ka, bis-mil-lah ar-qi-ka.”
4 (c ba ln) 

t bàn tay lên ch b au, nht nói Bis mil lah (ba ln) và c tip (by ln câu) 


 


 



   


   


       “A’u-zhu billah wa qurotihi min sharri ma ajidu 

wa uha-zhir”.
5
  

Chú ý:  
1) Cm tin vào li l ca các nhà chiêm tinh sai bo ung nưc tiu ca ngưi him 

khích, bi iu chng mang li li ích gì. 

2) Cm eo, mang,  trong ngưi bt c bùa chú ưc làm bng da hoc bt c gì 

 phòng nga tà ma, bùa ngi, bi Nabi  ã nói: “Ai eo, mang bt c gì (t 

bùa nim, thn chú...) thì y và vic làm ó b b mc.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi li. Mc 

dù U’lama có tranh ci v eo nhng câu kinh Qur’an nhưng tt nht là không eo 

dù là Qur’an i chng hn. 

3) Vit câu “” hoc v hình kim hoc hình dao hoc hình con mt 

hoc  Qur’an vào trong xe hoc treo vài câu kinh xung quanh nhà... tt c chng xua 

ui ưc yêu tà, ma qu, ngưc li ôi khi còn b rơi vào nhng iu cm khác. 

4) Yêu cu ngưi bnh bi ht lòng tin tưng rng li cu xin s ưc áp li và 

ch có vi vã v vic lành bnh. Bi có ngưi nu ưc bác s bo phi ung thuc 

n sut i h t v bình thưng nhưng h li hoang mang lo s n vic dùng 

Qur’an xua ui bnh tt, trong khi mi ch h c là ưc mt ân phưc và ân 

phưc ó ưc nhân lên mưi ln. Cho nên, cn phi c gng nhiu hơn na trong 

vic cu xin, sám hi và b thí, bi ây là nhng lý do làm cho mau lành bnh. 

5) c tp th là vic làm trái ngưc vi Sunnah và có tác dng yu vô cùng, tương 

t m bng ghi âm cng vy, bi tt c không th hin ưc lòng thành ca mình. 

Trong ây nh tâm li là iu kin phi có i vi ngưi c. khuyn khích lp li 

                              
1“Có ngha là: Ly Thưng , ng Ch T ca nhân loi, xin Ngày hãy làm mt i iu d này, 
xin Ngài hãy cha lành cơn au bi Ngài là ng làm cho khi bnh, không có s iu tr nào ngoài 
s iu tr ca Ngài, mt s iu tr cho mi cn bnh nào.” 
2(Có ý ngha: Ly Allah, xin hãy xua ui i mi cái nóng, cái lnh và bnh hon trên ngưi.)  
3(Có ý ngha: Allah tha kh nng giúp  b tôi (vì) không có Thưng  nào xng áng ưc th 
phng mà ch có Ngài, b tôi phó thác cho Ngài và Ngài là ch nhân ca ngai vương v i.) 
4(Có ý ngha: Nhân danh Allah, tôi phán thi cho anh (ch)cha ht mi iu gây hi anh (ch) t 
bn thân xu hoc t cái nhìn xu, Allah s cha bnh anh (ch), nhân danh Allah tôi phán thi.) 
5“Có ngha là: Vi quyn nng ca Allah, xin Ngài hãy giúp con tránh khi iu xu mà con ang 
gp phi” 
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nhiu ln n khi bnh ch còn vic qui nh c mi câu vi s lưng nht nh 

thì cn phi có bng chng xác thc. 

6) Có mt s du hiu chng minh ưc rng ngưi c xua ui tà ma s dng 

bùa ngi ch không phi Qur’an, bên cnh ó h luôn th hin mình là mt ngưi 

Muslim trưc bao ngưi khác như i Masjid thưng xuyên, c Qur’an, tng nim 

trưc mt mi ngưi nhưng bên trong li s dng tà ma.  

Di ây s lit kê nhng du hiu ca thy bùa, thy phù thy:  Hi tên 

ngưi bnh hoc tên m ngưi bnh, bi vic bit tên hay không bit tên chng liên 

quan n vic cha lành bnh hay không.   Yêu cu ngưi bnh vt gì liên quan 

n y như qun áo hoc vt dng riêng tư.   Yêu cu ngưi bnh loi ng vt phi 

 tiêu chun ông thy ưa ra  t ma qu và ôi khi dùng máu bn ó bôi lên ngưi 

bnh.   c nhng câu thn chú, chng hiu ưc ý ngha gì.   ưa cho ngưi 

bnh mu giy gp vuông bên trong vit nhng ch cái hoc nhng con s ri nhau 

và ưc gi là bùa h mnh.   Bo ngưi bnh phi n thân mt thi gian trong 

phòng ti, không giao tip vi mi ngưi và ưc gi là b quang.   Bo ngưi 

bnh không chm nưc mt khong thi gian nht nh.   ưa cho ngưi bnh mt 

vt bo mang i chôn xung t hoc ưa cho mu giy bo i t ri phân tán tro 

bi.   Báo cho ngưi bnh v mt vài bí mt mà ch có y mi bit hoc nói tên, quê 

hương x s hoc bnh tình trưc khi ưc ngưi bnh k.   Miêu t v bnh trng 

ngay sau khi bưc vào thy hoc nghe qua in thoi hoc qua thư t. 

7) Theo trưng phái Sunnah là tin rng ma qu có kh nng nhp vào con ngưi  

phá quy, và bng chng như sau: i vi nhng k n (ly) tin li cho vay s 
chng bao gi ng vng tr phi ng nh mt k ã b Shaytaan s m và 
làm cho iên cung. Al-Baqarah: 275 (Chơng 2). Gii Tafseer phân tích Qur’an thng 

nht rng ch s m trong câu kinh là do Shaytaan b thn kinh nhp vào con 

ngưi làm y b iên o. 

 Tác hi ca bùa ngài: Là có tht ưc xác nhn bi Qur’an và Sunnah. S 

dng bùa ngi là iu b cm, là i ti rt nghiêm trng, Nabi  ã nói: “Mi 
ngưi hãy tránh xa by loi b nguyn ra.” Sahabah hi: Là nhng loi nào thưa 

Rasul ? Ngưi áp: “Shirk vi Allah và bùa ngi ...” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li, 

Allah phán: Trong khi h luôn bit rng ai mua bán pháp thut (bùa ngi) s 
không c hng bt c phn thng nào (tt lành)  i Sau nơi Allah. Al-

Baqarah: 102 (chơng 2). 

Bùa ngi c chia làm hai loi: 1) Nhng tht gút và thn chú: Là các thy 

bùa iu kin Shaytaan (ma qu) gây hi n ngưi bnh. ây là Shirk bi thy bùa 

không th sai khin ưc Shaytaan cho n khi ph nhn Allah thì chúng mi chu 

ngoan ngoãn cho thy bù sai khin. 2) Dùng thuc gây hi n ngưi bnh như th 

xác, trí nh, ý mun và cm xúc. ây ưc gi là bùa thương và bùa ghét, iu này 

gây hoang tưng n ngưi bnh khi nhìn vào mt vt gì ó cho rng nó ang c 

ng hoc ang bò... trong khi không phi vy. ây là i ti rt nguy him. C hai 

iu này có tác dng là do ý mun ca Allah. 
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Tt c vn vt trong ó có con ngưi u là nhng th rt nghèo hèn, rt cn 

n lòng thương xót và s cu ri t Allah, riêng Ngài là ng giàu có tuyt i 
bt cn n vn vt. 

Allah – ng Hùng Mnh & Ti Cao – ã bt buc con ngưi phi cu xin 
Ngài, vi li phán: Hãy cu xin TA i s c TA áp li cho các ngơi. Qu 
tht, nhng k kiêu ngo xem thng vic th phng TA thì s i vào ha 
ngc mt cách nhc nhã. Ghaafir: 60 (chơng 40).  

Nabi  nói: “Ai không cu xin Allah s b Ngài gin d.” Hadith do Ibnu Maajah ghi 

li. Vì vy, Allah s rt vui v mt khi by tôi cu xin Ngài và càng yêu thích hơn 

na i vi nhng ai h mình nài n van xin.  
Nhóm Sahabah ca Rasul  thu hiu ưc vn , nên không ai trong s h li t 

v khinh khi bt c vn  nào ó dù ch là mui n h cng cu xin và không h 
hưng li cu xin ó n bt c ai khác ngoài Allah, h da hn vào Ngài trong 

mi vn  nhm tuân hành li phán: Và khi by tôi ca TA hi Ngơi 
Muhammad v TA thì hãy bo h rng TA luôn gn k. Al-Baqarah: 186 (chơng 2).  

Li cu xin có giá tr rt ln i vi Allah, là iu ưc Ngài xem trng. Vi li 
cu xin Ngài thay i nh mnh, áp ng yêu cu ca ngưi van cu mt khi ã hi 

 iu kin. Còn nu không ưc áp li trc tip thì hãy bit rng Allah s áp li 
cu xin ó qua ba iu như ưc nhc trong Hadith sau: “Bt c ngưi Muslim 
nào cu xin Allah và trong li cu xin không có iu phm ti cng không cu xin 
on tuyt quan h dòng tc s ưc áp li mt trong ba iu: ưc áp li ngay 
hoc Allah  dành ban thưng vào Ngày sau hoc ưc thay th bi nh mnh 
xu tưng ưng vi li cu xin.” Các Sahabah nói: “Vy chúng tôi s cu xin tht 
nhiu.” Rasul  tip: “Cu xin Allah hãy nhân lên nhiu thêm.” Hadith do Ahmad ghi li. 

Th loi cu xin: ưc chia làm hai loi:  

1) Cu xin bng s hành o như: Salah, nhn chay... 2) Cu xin theo yêu cu. 
Phân loi vic hành o: Có phi vic xưng c Qur’an tt nht, tt hơn tng 

nim, cu xin? Nhìn chung, xưng c Qur’an là tt nht trong tt c mi vic, ri n 
tng nim và tán dương, ri u cu xin theo yêu cu nhưng khi rơi vào mt s trưng 

hp c bit thì vic cu xin tt hơn xưng c Qur’an ging như cu xin vào ngày 
A’rafah và tng nim ưc truyn li t Rasul  sau mi bui hành l Salah bt buc. 

Nhng lý do li cu xin c áp li: Có nhng lý do ưc th hin ra b 
ngoài và vài lý do khác trc n bên trong: 

1) Nhng lý do bên ngoài: K ra nhng vic hành o tt p như b thí, Wudu, 

Salah, hưng n Qiblah, giơ hai tay, khen ngi Allah bng li l Ngài xng áng, 
chn các i Danh & Tính Cách tuyt i ca Ngài phù hp vi trưng hp cu xin, 

thí d: Cu xin thiên àng thì cu xin bng s rng lưng và ân phúc ca Allah, còn 
cu xin khi b àn áp thì ch cu xin bng i Danh Ar-Rahman, Ar-Rahhim mà cu 

xin bng i Danh Al-Jabbaar hoc Al-Qahhaar. Trong nhng lý do áp li li cu 
xin: Là Salawaat cho Nabi khi bt u,  on gia và on kt ca mi ln cu xin; 

thú nhn ti li ã phm, t ơn hng phúc Alalh ã ban, tn dng nhng thi khc có 
giá tr ã ưc xác nhn bi Sunnah Saheeh, ây chính là nhng thi khc vàng, gm 

như sau:  Trong ngày êm gm có nhng thi khc sau: Vào mt phn ba cui ca 
mi êm, lúc Allah xung tng tri h gii, gia Azaan và Iqaamah, sau khi ly 

DU-A’ (CU XIN)
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Wudu, lúc qu ly, trưc khi chào Salam lúc hành l Salah, sau hành l Salah xong, 
lúc c xong trn quyn Qur’an, lúc gà gáy, i ưng xa, b i x bt công, lúc gp 

nn, cha cu xin cho con, cu xin cho ngưi Muslim khác, lúc trc din vi k thù 
trong chin tranh.  Trong tun gm có nhng thi khc sau: Vào ngày th sáu, c 

bit là vào nhng giây phút cui cùng ca ngày.  Trong tháng gm có nhng thi 
khc sau: Tháng Ramadan, lúc n cơm nhn, lúc xy chay, êm Al-Qadr (nh mnh) 

và ngày A’rafah.   nhng a danh thiêng liêng: Trong tt c các Masjid, ti 
Ka’bah, ti Maqaam Ibrahim, trên hai nh Al-Safa và Al-Marwah, vùng t A’rafah, 

vùng Muzdalifah và vùng Mina trong sut thi gian làm Haj, lúc ung nưc Zamzam. 

2) Nhng lý do khác trc n bên trong: Trc khi cu xin hãy thú ti và sám 

hi tht lòng, tr li công bng cho ngưi khác, lương thc, thc phm, qun áo, 
nhà ca phi là do ng tin Halal (ưc phép) mang li, hành o tht nhiu, tránh 

xa mi gii lut cm, kim ch không lm dng nhng vic mơ h và dc vng. 
Lúc cu xin không suy ngh bâng quơ, không phân tâm, luôn t nim tin, s k 

vng, nương ta, h mình, nài n, van xin vn  mà lòng mong mun, không lic 
nhìn xung quanh và mt lòng tin rng Allah s áp li li cu. 
 

Nhng iu ngn cn s chp nhn li cu xin: Li cu xin ca con ngưi ôi 
khi không ưc áp li hoc b áp li chm tr do rt nhiu lý do, in hình như:   

Cu xin thn linh khác cùng vi Allah.  Phân tích li cu xin ging như cu xin 
ưc thoát khi cái nóng, s cht hp, s ti tm ca ha ngc... thay vì cu xin ưc 

thoát khi ha ngc.  Cu xin bt công i vi bn thân hoc ngưi khác.  Cu 
xin ti li và ot tuyt tình dòng tc.   Cu xin tùy vào lòng  lưng như nói: 

“Xin hãy tha th cho b tôi nu Ngài mun” hoc li l tương t.  Vi vã ging 
như nói: “Tôi cu xin hoài mà chng thy gì.”  Lưi bing là s b không cu xin 

do mt mi, ngao ngán.  Cu xin nhưng tâm thì c âu âu.  Bt lch s trưc 
Allah, có ln Nabi  nghe mt ngưi cu xin trong lúc hành l Salah nhưng li 

không Salawaat cho Ngưi, Ngưi bo: “Y ã quá vi.” Th là ngưi gi ông ta 
hoc ngưi nào khác mà bo: “Sau khi các ngưi hành l Salah xong, hãy bt u 
bng li ca ngi tng nim Allah, ri cu xin Salawaat cho Nabi , ri thì cu xin 
bt c iu gì mun.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi li.  Cu xin iu không có, như mun 

ưc trưng sinh, bt lão.  Cu xin như b gưm ép, Allah phán: Các ngi hãy 
cu xin Thng  các ngi tht trnh trng và t tn. Qu tht, Ngài không 
yêu thích nhng k làm iu quá áng. Al-A'raaf: 55 (chơng 7). Ông Ibnu Abbaas nói: 
“Hãy tránh xa vic cu xin mt cách gm ép, bi tôi sng trong thi ca Rasul và 

tt c Sahabah không mt ai làm nh th c.” Hadith do Al-Bukhary ghi li.  La hét trong 
li cu xin, Allah phán: Và trong lúc dâng l Salah ca ngơi, ch thét to cng 
ch quá nh ting, mà hãy tìm ly con ng trung dung. Al-Isra: 110 (chơng 17). Bà 
A’-y-shah nói: “Câu kinh này c mc khi do li cu xin.” 

Khuyn khích nên sp xp li cu xin theo th t như sau: u tiên là ca ngi 
tng nim Allah như nói Alhamdulillah. Th hai Salawaat cho Nabi . Th ba 

sám hi và thú nhn ti li. Th t t ơn Allah mi mi hng ân ã ban. Th nm 
cu xin bng nhng li cu xin có sn ưc truyn li chính xác t Rasul  hoc t 

gii hin nhân c hnh. Th sáu kt thúc li cu xin bng Salawaat cho Nabi . 
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Lúc cu xin Li cu xin Nabi  ã cu 
Trc & 
sau ng 

Trc:  

   


  


      “Bis mi kol lo hum ma a mu tu wa ah ya”  

Sau:   

 











   




 
   “Al ham du lil la hil la zi ah ya 

na ba’ da ma a ma ta na wa i lay hin nu shoor” 1 

Git mình 
thc gic 









     


 







 
 



  


 


      










 


 
 

“A u’ zu bi ka li ma til la hit taam maat, min gho dho bih, wa shar ri i’ ba 
dih, wa min ha ma za tish sha ya teen wa an yah dhu roon.”2 

Ng nm 
mng 

“Khi mt ai mng thy gic mng tt p là Allah ban cho, hãy t n Allah và 
tuyên truyn v gic mng ó. Nu nh nhìn thy gic mng xu làm bn 
thân không a thích là do Shaytaan quy nhiu, hãy cu xin Allah che ch v 
mt xu ó, ch k bt c ai nghe bi nó s chng gây hi c y.” 

Ra khi 
nhà 





























 































 











 








 













 

































 






   

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka an a dil, aw u dol, aw a zil, aw u zal, aw 
oz lim, aw uz lam, aw aj hal, aw yuj hal a’ lay da)

 3






 

  

 











 


 











  (Bis mil lah, ta wak kal tu a’ lol 

loh, wa la haw la wa la qu wa ta il la bil lah)


Vào Masjid Khi bc vào Masjid thì bc bng chân phi và c: 
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(Bis-mil-lah, vós-so-la-tu vás sa-la-mu ala ro-su-lil-lah. A u’ zu bil-la-hil a-
zim, và bi vaj-hi-hil ka-riêm, và sul-to-ni-hil qo-im mi-nash shay-to-nir ro-
jim. Ol lo hum maf-tah ly ab-va-ba roh-ma-ti-ka)5 

Ra Masjid Khi bc ra Masjid thì bc bng chân trái và nói: 
          


















 






  


   





 ر   
Ý ngha: {Nhân danh Allah. cu xin Allah ban hng ân và s bình an cho 
Thiên S ca Ngài, b tôi cu xin s u ãi ni Ngài, và cu xin Ngài che ch 
bo v b tôi tránh khi s cám d ca loài Shaytaan áng b nguyn ra.} 

Li chúc 
ngi ci v 

   






 






 










 
“Ba ro kol lo hu lak, wa ba ra 

ka a’ lay ka, wa ja ma a’ bai na ku ma fi khair.”
6 

Nghe 
ting gà 
gáy hoc 

“Khi các bn nghe gà gáy thì hãy cu xin Allah ban cho s u ãi, vì khi ó nó 
nhìn thy Thiên Thn. Còn khi các bn nghe ting kêu (be be) ca con la thì hãy 
cu xin Allah che ch tránh khi Shaytaan, vì khi ó nó nhìn thy Shaytaan.” 

                               
1Ý ngha: {Nhân danh Allah, b tôi cht và sng} {Mi li ca ngi tán dng u kính dâng Allah, 
Ngài ã phc sinh chúng tôi li sau khi ã làm chúng tôi cht, sau ó chúng tôi tr v gp Ngài  
xét x.} 
2Ý ngha: {B tôi cu xin nhng i Danh và nhng Kinh Sách hoàn ho ca Allah che ch tránh 
khi s gin d ca Ngài, tránh khi hành pht ca Ngài, tránh khi mi iu xu ca by tôi ca 
Ngài, tránh khi nhng iu cám d quyn r ca Shaytaan và tránh khi s xut hin ca hn trong 
mi hoàn cnh ca b tôi.} 
3Ý ngha: {Ly Allah! B tôi cu xin Ngài che ch tránh khi lm lc hoc b làm cho lm lc hoc làm 
sai hoc b hng dn sai hoc làm iu bt công hoc b àn áp làm iu bt công hoc làm iu ngu 
mui hoc b hng dn làm iu ngu n.}  
4 Ý ngha: {Nhân danh Allah, b tôi phó thác cho Ngài, không có s chuyn ng nào chuyn ng và 
cng không có quyn lc nào phát huy ngoi tr Allah mun.} 
5Ý ngha: {Nhân danh Allah. cu xin Allah ban hng ân và s bình an cho Thiên S ca Ngài. Cu 
xin Allah ng V i, ng Rt Mc Rng Lng, ng có uy quyn vnh hng che ch tránh xa 
s cám d ca Shaytaan áng b nguyn ra. Ly Allah! Cu xin Ngài hãy m các cánh ca khoan 
dung  lng ca Ngài cho b tôi.} 
6Ý ngha: {Cu xin Allah ban hng phúc cho bn và kt hp hai bn trong mi iu tt p.} 

Nhng li cu xin quan trng nên thuc lòng và cu xin bng chúng
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la hí “Khi các bn nghe ting chó sa và ting kêu (be be) ca con la vào ban êm thì 
hãy cu xin Allah che ch tránh khi chúng. Qu thc, chúng nhìn thy ưc 
nhng iu mà các bn không th thy.” 

Ai báo 
cho bit 
rng y 
thích 
anh vì 
Allah 

Ông Anas k: Có mt ngưi àn ông ang ngi cùng Rasul  thì có mt ngưi 
àn ông khác i ngang dng li nói: Thưa Rasul, tôi rt yêu thích ngưi này. 
Rasul hi li: 







  

   “Anh có báo cho anh ta bit cha?” Ngưi àn ông 

áp: Chưa. Ngưi tip: 



    “Hãy báo cho anh ta bit i.” Th là ngưi àn 
ông n gp ngưi kia mà nói: Tôi yêu thích anh vì Allah. Ngưi kia áp: Anh s 
ưc ng mà anh ã yêu thích tôi vì Ngài thương li. 

Khi 
ngi 

Muslim 
khác 
nhy 
mi 

“Khi ai trong các bn ht hơi thì hãy nói:  

  (1) khi ngi anh em 

hoc ngi bn ca anh ta (hoc ngi bên cnh) nghe vy thì hãy nói:








 
 (2) anh ta phi áp li:  















 


 (3).” 

(1 Al ham du lil lah. Ý ngha: {Mi li ca ngi u kính dâng Allah} 
(2 Yar ha mu kol loh. Ý ngha: {Cu xin Allah thương yêu anh} 
(3 Yah di ku mul loh, wa yus leh ba ra kum. Ý ngha: {Cu xin Allah hưng 
dn và ci thin vic làm ca các anh.} 
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“La i la ha il lol lo hul a’ zi mul ha leem, la i la ha il lol lo hu rab bul a’r shil a’ zeem, la i 
la ha il lol lo hu rab bus sa ma waat, wa rab bul ardh, wa rab bul a’r shil ka reem.”

1
 

  














  “Allah Allah rab bi la ush ri ku bi hi shay a”






















 
















 “Ya hay yu, ya qai yaw-m bi rah ma ti ka as ta gheeth”
3
 

    

 “Sub ha nol lo hil a’ zeem”

4
  

Cu xin 
hi k 

thù 

 




 

   








  


 


  






 









   


  

“Ol lo hum ma mun zil lal ki taab, sa ri a’l hi saab, eh zi mil ah zaab. Ol lo 
hum mah zim hum wa zal zil hum.”

5
 

Mun i 
ng vào 
ban êm 

Ai mun i ng trong êm thì hãy cu xin 
 
















 




















 













  











   







 




        





  


   





 











 

“La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka lah, la hul mul ku wa la hul ham du wa 
hu wa a’ la kul li shay in qa deer. Al ham du lil lah, wa sub ha nol loh, wa la i la ha 
il lol loh, wal lo hu ak bar, wa la haw la wa la qu wa ta il la bil lah.”

6
 

sau ó cu xin s tha th hoc cu xin iu gì mong mun hoc ly Wudu ng 
hành l Salah là s ưc chp nhn. 

                              
1Ý ngha: {Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah, ng V i y 
lòng kiên nhn, không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah, Ch Nhân ca 
chic ngai vương v i, không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah, Ch 
Nhân ca các tng tri, trái t và Ch Nhân ca chic ngai vương, ng Rt Mc  Lưng.} 
2Ý ngha: {Ly Allah, Ly Allah! (Hãy to li thoát cho b tôi trong lúc au n cc kh) Ngài là 
Thưng  ca b tôi và b tôi không bao gi t hp Ngài vi bt c ai hay vt gì.} 
3Ý ngha: {Ôi ng Hng Sng! ôi ng Bt Dit! vi lòng yêu thương ca Ngài b tôi cu xin 
che ch.} 
4Ý ngha:{Vinh quang thay Allah, ng v i.} 
5Ý ngha: {Ly Allah! Ngài là ng ban xung Thiên Kinh Qur’an, ng rt nhanh trong vic tính 
s, cu xin hãy tiêu dit phe ng ca chúng, tiêu dit chúng và hãy làm ri loi ni b chúng.} 
6Ý ngha: {Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng ngoi tr Allah duy nht không 
có i tác hay cng tác cùng Ngài, mi quyn hành và mi li ca ngi là ca Ngài, và Ngài có kh 
nng trên tt c mi vic. Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng ngoi tr Allah. T 
ơn Allah, vinh quang thay Allah, không có Thưng  nào xng áng ưc th phng ngoi tr 
Allah, Allah v i nht và không có s chuyn ng nào chuyn ng và cng không có quyn lc 
nào phát huy ngoi tr Allah mun.} 
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Khi gp 
phi vic 
nan gii 






































































































  

“Ol lo hum ma la sah la il la ma ja a’l ta hu sah la, wa an ta tak a’ lul haz na i 
za shi ta sah la.”

1
 

Cu xin 
gii quyt 
n nn 

  
 


  


    

  
     

       
    


     

“Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal ham mi wal ha zan, wal a’j zi wal ka 
sal, wal bukh li wal jub ni, wa dho la i’d dai ni, wa gho la ba tir ri jaal”

2
 

Nhà v 
sinh 

Khi bc vào nhà v sinh thì c:    


















 

 


 

“Bis mil lah, ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal khu buth wal kha ba ith.”
3
 

Khi bc ra nhà v sinh thì c:      “Ghuf ra nak”
4
 

Phân 
tâm lúc 
Salah 


      


 

 
             

        “ó là Shaytaan 
ưc gi là Khizib, mt khi nó quy ry lúc các ngưi hành l Salah thì hãy c 
        

 

 (a u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro jeem.) 5 ri thi 

bên trái ba ln.”

L
úc
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u
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  “Ol lo hum magh fir ly zam bi kul 

lah, diq qo hu wa jil lah, wa aw wa la hu wa a khi rah, wa a’ la ni ya ta hu wa sir rah”
6
 



  














   


 


 

“Sub ha na kol lo hum ma rab ba na wa bi ham dik, ol lo hum magh fir ly.”
7
 
















 





  


















 













  
















 













 





















 





  

“Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ri dho ka min sa kho tik, wa bi mu a’ fa ti ka min u’ qu ba tik, 
wa a u’ zu bi ka min ka, la uh si tha na an a’ lay ka, an ta ka ma ath nay ta a’ la naf sik.”

8
 

Qu ly 
xng 
c 

Qur’an 

                                         





   


  “Ol lo hum ma la ka sa jad tu, wa bi ka a man tu, wa la ka as 

lam tu, sa ja da waj hy lil la zi kho la qo hu, wa saw wa ro hu, wa shaq qo 
sam a’ hu, wa ba so rah, ta ba ra kol lo hu ah sa nul kho li qeen.”

9
 

Istiftaah 
(m u) 

Salah 


















 





   







 





 

  


 





















  

 




  






   







 






  




  


  

“Ol lo hum ma ba i’d bay ny wa bay na kho to ya ya, ka ma ba a’d ta bay nal 
mash riq wal magh rib. Ol lo hum ma na qi ny min kho ta ya ya, ka ma yu 
naq qoth thaw bul ab yadh mi nad da nas. Ol lo hum magh sil ny min kho to 
ya ya bith thal ji wal ma i wal ba rad.”

10
 

                              
1Ý ngha: {Ly Allah! Không có vic d ngoi tr Ngài làm cho d và nu mun Ngài s làm vic 
khó thành d.} 
2Ý ngha: {Ly Allah! Qu thc, b tôi cu xin Ngài tránh khi s lo âu, bun ru, bt lc, lưi bing 
(trong vic th phng Ngài) và cu xin tránh khi s nhúc nhát, keo kit, thiu n và cưp git.} 
3Ý ngha: {Nhân danh Allah. Ly Allah! Cu xin Ngài che ch b tôi tránh xa Shaytaan nam và 
Shaytaan n.} 
4Ý ngha: {Cu xin s tha th ca Ngài.} 
5Ý ngha: {Cu xin Allah che ch thoát khi s quy nhiu ca Shaytaan áng b nguyn ra.} 
6Ý ngha: {Ly Allah! Cu xin hãy dung tha tt c ti li cho b tôi cho dù ã phm ít hay nhiu, 
hãy tha th t u cho n cui, hãy tha th nhng gì b tôi ã phô bày hay còn giu gim.} 
7Ý ngha: {Vinh quang thay Allah! Thưng  ca chúng tôi và bng li ca ngi Ngài mà tng 
nim tán dương, cu xin Ngài hãy dung th ti cho b tôi.} 
8Ý ngha: {Ly Allah! B tôi cu xin s hài lòng, tha mãn ca Ngài và tránh xa s gin d nơi Ngài, 
cu xin Ngài dung th ti và cu xin che ch tránh xa hành pht, xin Ngài ng bt ti v nhng gì b 
tôi không có kh nng thc hin. Ngài là ng xng áng vi nhng gì mà Ngài ã t ca ngi.} 
9Ý ngha: {Ly Allah, vì Ngài b tôi qu ly, ch Ngài b tôi tin tưng và vì Ngài mà b tôi h  
mình cúi mt qu ly ng ã to hóa ra nó ng thi to cho nó ôi tai và cp mt bng uy quyn 
và sc mnh ca Ngài. Phúc thay Allah, ng To Hóa u Vit.} 
10Ý ngha: {Ly Allah! Cu xin Ngài hãy cách xa gia b tôi và ti li ging như Ngài ã cách xa 
hai hưng ông và tây. Hãy ty sch ti li cho b tôi ging như ty cht dơ ra khi áo trng và hãy 
ty ra b tôi ưc sch ti li (như ưc tm sch) bng nưc tinh khit.} 
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c 
ngi 

giúp  

Khi ưc giúp  thì nói:        (Ja za kol lo hu khoi ro), cn phi 
áp li câu:    (wa ja za ka) hoc 

 (wa i ya ka) 
Ý ngha: {Cu xin Allah ban tng cho anh nhiu iu tt.} {và anh cng th.} 

Khi 
giông 

t 













 



   

 









 

 
















 













 











 








  








 





 

  

“Ol lo hum ma in ny as a lu ka khoi ro ha, wa khoi ra ma fi ha, wa khoi ro ma ur si 
lat bi hi. Wa a u’ zu bi ka shar ro ha wa shar ri ma fi ha, wa shar ri ma ur si lat bi hi”

1
 

Khi thy 
li lim 









 





 







 



 





     

 





    

“Ol lo hum ma a hil la hu a’ lay na bil am ni wal i man, was sa la mah, wal is 
lam, hi la lu khoi rin wa rush din, rab by wa rab bu kol loh”

2
 

a tin 
ngi khác 
lên ng 











 



 














 





  (As taw di u’l lo ha di nak, wa a 

ma na tak, wa kho wa ti ma a’ ma lik)
3
 

Ngi c tin áp li: 














 









 





    (As taw di u’ ku 

lul lo ha, al la zi la ta dhi u’ wa da i u’h)

 

Khi nhìn 
thy iu a 
thích hoc 

ghét b 

Khi nhn c tin vui thì nói:  

 














  


  (Al ham 

du lil la hil la zi bi ni a’ ma ti hi ta tim mus so li haat)
5
 

Và khi nhn c tin bun thì nói:  

 


 





  (Al ham du lil 

la hi a’ la kul li haal)
6
 

C
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 x
in

 lú
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ng

 



   


   


    

           


      



 






















  


  


 







 
































 









  


 

 











 













   

 

























  

  

 








 


  





 



 

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sub ha nal la zi sakh kho ro  la na ha za 
wa ma kun na la hu muq ri nin, wa in na i la rab bi na la mun qo li boon. Ol lo hum ma 
in na nas a lu ka fi sa fa ri na ha za al bir ro wat taq wa, wa mi nal a’ ma li ma tar dho. 
Ol lo hum ma haw win a’ lay na sa fa ro na ha za, wot wi an na bu’ dah. Ol lo hum ma 
an tos so hi bu fis sa far, wal kho li fa tu fil ah li. Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka min 
wa’ tha is sa far, wa ka a ba til man zar, wa su il mun qo la bi fil ma li wal ah li) 

7
 

Khi tr v c li cu xin trên và thêm: 














   





   (A yi 

boon, ta i boon, a bi doon, li rab bi na ha mi doon)
8

Khi thy 
tri ma 


















  (Ol lo hum ma soi yi ban na fi a’n)

1
 (c hai hoc ba ln)  

  
















  (Mu tir na bi fodh lil lah wa rah ma tih),

2
 xong cu xin 

bt c gì mun, lúc này li cu xin ưc áp li. 

                              
1Ý ngha: {Ly Allah! Cu xin hãy ban cho mi iu li t cơn gió này, trong cơn gió này và 
nhng gì theo cùng vi nó và hãy che ch tránh mi iu bt li t cơn gió này, trong cơn gió này 
và nhng gì theo cùng vi nó.} 
2Ý ngha: {Allah tht V i! Ly Allah! Hãy cho lưi lim ưc mc lên và cho chúng tôi thy nó 
bng s an toàn, bình an. Lưi lim là s tt p và s ch o. Allah là Thưng  ca chúng tôi 
và ca bn (y lưi lim).} 
3Ý ngha: {Cu xin Allah bo v tôn giáo, gia ình, tài sn và mi vic làm cui cùng ca anh.} 
4Ý ngha: {Cu xin Allah bo v các bn và tài sn ca các bn.} 
5Ý ngha: {Mi li ca ngi, tán dương u kính dâng Allah, ng mà nh có phúc lành ca Ngài 
làm cho mi vic ưc hoàn ho.} 
6Ý ngha: {T ơn Allah trong mi hoàn cnh (dù giàu có hay nghèo, dù mnh lành hay bnh hon ...).} 
7Ý ngha: {Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i! Vinh quang thay Allah! ng ã  
chinh phc vt này cho chúng tôi s dng trong khi chúng tôi không có kh nng chinh phc. Và 
chc chn chúng tôi s tr v gp Thưng  ca chúng tôi (vào Ngày Sau). Ly Allah! Chúng tôi 
cu xin hãy ban cho chuyn i này y ý ngha và kính s (Ngài) và hãy ban cho chúng tôi thc 
hin ưc nhng vic làm Ngài hài lòng. Ly Allah! Hãy làm cho chuyn i này tht thanh thn, d 
dàng và ngn li. Ngài là ng k cn giúp  b tôi trong chuyn i, là ng giám h gia ình. 
Cu xin hãy che ch cho b tôi tránh khi mi khó khn, mt nhc trong chuyn i và tránh xa mi 
iu xu xy ra trong gia ình cng như tài sn khi tr v} 
8Ý ngha: {Chúng tôi quay tr v sám hi, thành tâm tôn th và vì Thưng  ca chúng tôi, 
chúng tôi ca tng, tán dương.} 
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úc
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n
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Khi ai gp phi vn  quan trng (b lưng l) thì hãy dâng l Salah hai Rakat ngoài 
nhng Salah bt buc.” (sau ó c li cu xin dưi ây trưc khi cho Salam). 

 




  


 


  

 

    




 


 


   




 







  







  


 


 


















 


  


 








  


 







   

(nói vn  cn thit)

 



        











 hoc nói      


 





 





 







  


 







   



 

    
    










hoc nói     






  







 




  







 











   

“Ol lo hum ma in ny as ta khi ru ka bi i’l mik, wa as tagh fi ru ka bi qud ro tik, wa as 
a lu ka min fodh li kal a’ zim, fa in na ka taq di ru wa la aq dir, wa ta’ la mu wa la a’ 
lam, wa an ta a’l la mul ghu yoob. Ol lo hum ma in kun ta ta’ la mu an na ha zal am 
ro (nói vn  cn thit) khoi run ly fi di ny, wa ma a’ shy wa a’ qi ba ti am ry (hoc 
nói a’ ji li hi wa a ji lih) faq dur hu ly, wa yas sir hu ly, thum ma ba rik ly fi hi, wa in 
kum ta ta’ la mu an ha zal am ro shar run ly fi di ny wa ma a’ shy wa a’ qi ba ti am 
ry (hoc nói a’ ji li hi wa a ji lih) fos rif hu an ny, wos rif ny a’n hu, waq dur li yal 
khoi ro hay thu kaan, thum ma ar dhi ny bih.”

3
 

L
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“Ol lo hum ma as lam tu naf sy i lay ka, wa faw wadh tu am ry i lay ka, wa jah tu waj hy i 
lay ka, wa al ja tu zah ry i lay ka, ragh ba tan, wa rah ba tan i lay ka, la mal ja a wa la man 
ja min ka il la i lay ka, a man tu bi ki ta bi kal la zi an zal ta, wa na bi yi kal la zi ar sal ta”

4
 

   

   


        









   


 










 

“Al ham du lil la hil la zi ot a’ ma na wa sa qo na, wa ka fa na wa a wa na, fa kam 
mim man la ka fi ya la hu wa la mu wi”

5
 







  














  “Ol lo hum ma qi ny a’ za bak, yaw ma tab a’ thu i’ ba dak”


 


































 

























   













 



















    










 





    

“Bis mi ka rab by wa dho’ tu jam by, wa bi ka ar fa u’ hu, fa in am sak ta naf sy far 
ham ha, wa in ar sal ta ha fah fozh ha, bi ma tah fa zhu bi hi i’ ba da kos so li hin”

7
 

K tip c hai chương 113 Al-Falaq và chương 114 Al-Naas, thi vào hai lòng bàn tay 
ri chùi khp ngưi. K tip c tip hai chương 32 Al-Sajadah và chương 67 Al-Mulk

                                                                                 
1Ý ngha: {Ly Allah! Hãy ban cho tht nhiu mưa có li.} 
2Ý ngha: {Allah ã ban mưa cho chúng tôi bng s ưu ãi và lòng khoan dung ca Ngài.} 
3Ý ngha: {Ly Allah! B tôi cu xin iu tt, iu có li trong kin thc ca Ngài, cu xin ban cho 
b tôi nng lc vì Ngài là ng có sc mnh vô biên, cu xin s ưu ãi v i nơi Ngài. Qu thc, 
Ngài có sc mnh còn b tôi thì không, Ngài am tưng tt c mi vic huyn bí còn b tôi thì không. 
Ly Allah! Nu như vn  này tt cho tôn giáo, cho cuc sng và kt qu cui cùng ca b tôi thì hãy 
ban cho b tôi có nng lc và s d dàng khi thc hin, sau ó hãy ban phúc lành trong vic làm này 
ca b tôi. Bng ngưc li, vic làm này bt li hi n tôn giáo cng như trong cuc sng ln kt qu 
cui cùng thì hãy mang nó tránh xa b tôi và hãy mang b tôi tránh xa nó, và hãy t nh mnh li cho 
b tôi vi nhng gì tt p hơn, sau ó làm cho b tôi hài lòng v nhng gì ã làm.} 
4Ý ngha: {Ly Allah! B tôi ph phc bn thân vì Ngài, phó thác mi vic làm cho Ngài, hưng 
mt ca b tôi n Ngài, b tôi nương ta nơi Ngài, b tôi hy vng và kính s Ngài. Không có nơi 
ta nào (cho mi ngưi ngoi tr) nương ta vào Ngài và cng không có s cu t ngoi tr  nơi 
Ngài. B tôi tin tưng ri vào Thiên Kinh (Qur’an) mà Ngài ã mc khi (cho Nabi Muhammad) và 
tin tưng ri v Nabi ca Ngài ã phái n.} 
5Ý ngha: {T ơn Allah ã ban cho chúng tôi thc n, nưc ung, s giàu có, s giúp  và nhà 
ca, trong khi có bit bao ngưi không ưc giúp  và cng không có nơi n chn .} 
6Ý ngha: {Ly Allah! Cu xin hãy che ch bo v b tôi tránh khi hành pht ca Ngài vào Ngày 
Phc Sinh.} 
7Ý ngha: {Nhân danh Thưng  b tôi nm và cng nhân danh Ngài b tôi ngi dy. Ly Allah! 
Khi Ngài ly linh hn b tôi, cu xin hãy xót thương nó. Còn khi Ngài tr hn v th xác b tôi, cu 
xin Ngài hãy che ch bo v nó (tránh xa s cám d ca Shaytaan) ging như Ngài ã che ch bo 
v nhng by tôi c hnh ca Ngài.} 
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“Ol lo hum ma in ny zo lam tu naf sy zul man ka thi ro, wa la yagh fi ruz zu nu ba 
il la an ta, fagh fir ly mahg fi ro tan min i’n dik, war ham ny, in na ka an tal gho 
fu rur ro him.”

1
 

Sau 
Salah 

 







 





 

 
















   

“Ol lo hum ma a i’n ny a’ la zik ri ka, wa shuk ri ka, wa hus ni i’ ba da tik.”
2
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“Ol lo hum maj a’l fi qol by nu ro, wa fi li sa ny nu ro, wa fi sam i’ nu ro, wa fi ba so ry 
nu ro, wa min faw qi nu ro, wa min tah ty nu ro, wa a’n ya mi ny nu ro, wa a’n shi ma 
ly nu ro, wa min a ma my nu ro, wa min khol fi nu ro, waj a’l fi naf sy nu ro, wa a’ zim 
ly nu ro, waj ly nu ro, waj ny nu ro. Ol lo hum ma a’ ti ny nu ro, waj a’l td a’ so by nu 
ro, wa fi lah my nu ro, wa fi da my nu ro wa fi sha’ ry nu ro, wa fi ba sah ry nu ro.”
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“Ol lo hum magh fir la hu, war ham hu, wa a’ fi hi, wa’ fu a’n hu, wa ak rim nu zu 
la hu, wa was se’ muk kho la hu, wagh sil hu bil ma i wath thal ji wal ba rad, wa naq 
qi hi mi nal kho to ya ka ma naq qoi tath thaw bal ab ya dho ni nad da nas, wa ab dil 
hu da ron khoi ron min da ri hi, wa ah lan khoi ron min ah li hi (nu là nam thì nói 
thêm: wa zaw jan khoi ron min zaw ji hi) wa ad khil hul jan nah, wa a i’z hu min a’ 
za bil qob ri, wa a’ za bil naar.”
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“Ol lo hum ma in ny a’b duk, ibnu ab dik, ibnu a ma tik, na si ya ty bi ya dik, ma 
dhin fi ya huk muk, a’d lun fi ya qo dho uk, as a lu ka bi kul lis min hu wa lak, sam 
may ta bi hi naf sak, aw an zal ta hu fi ki ta bik, aw a’l lam ta hu a ha dan min khol 
qik, a wis ta thar ta bi hi fi i’l mil ghoi bi i’n dik, an taj a’ lal qur a na ro bi a’ qol 
by wa nu ro sod ry, wa ja la a huz ny, wa za ha ba ham my”

5
 

                              
1Ý ngha: {Ly Allah! Qu thc, b tôi ã sai quy rt nhiu, không ai có kh nng tha th cho s 
sai quy ó mà ch có Ngài. Cu xin hãy dung th, khoan dung cho b tôi. Qu thc, Ngài là ng 
Rt Mc Khoan Dung, Rt Mc Nhân T.} 
2Ý ngha: {Ly Allah! Cu xin hãy giúp  b tôi luôn (ming) ca tng t ơn Ngài và luôn làm tt 
p trong vic th phng Ngài.} 
3Ý ngha: {Ly Allah! Cu xin Ngài ban ánh sáng cho con tim, cho lưi, cho l tai, cho mt ca b 
tôi. Hãy ban ánh sáng  phía trên,  phía dưi,  bên phi,  bên trái,  phía trưc và  phía sau cho 
b tôi. Hãy ban ánh sáng trong cơ th, trong tinh thn, trong tht, trong máu, trong tóc và trong con 
ngưi ca b tôi.} 
4Ý ngha: {Ly Allah! Hãy dung th, hãy ban hng ân, ban s lành mnh cho ông ta (bà ta). Hãy 
ban phn thưng tt p cho ông ta  thiên àng, hãy ni rng ngôi m ca ông ta, hãy ty ra ti 
li ông ta (như ưc tm sch) bng nưc tinh khit, hãy ty sch ti li ông ta ging như Ngài ã 
ty cht dơ ra khi áo trng, hãy thay i ngôi nhà khác cho ông ta ( thiên àng) tt hơn ngôi nhà 
( trn gian), hãy thay i ngưi thân khác cho ông ta tt hơn, (nu àn ông thêm: hãy thay ngưi 
v khác cho ông ta tt hơn), hãy cho ông ta vào thiên àng, hãy cu vt ông ta khi hành pht ca 
ngôi m và hành pht  a ngc.} 
5Ý ngha: {Ly Allah! Qu thc, b tôi là tôi t ca Ngài, là con ca tôi t nam và tôi t n ca 
Ngài, mi hành ng ca b tôi trong tay Ngài, mi qui lut ca Ngài có hiu lc trên b tôi, mi 
nh mnh Ngài sp t cho b tôi u công bng. Cu xin Ngài bng tt c các i Danh mà Ngài 
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Qu tht, Allah ã tôn trng loài ngưi hơn bao to vt khác, in hình như 

Ngài ã ban cho h li nói và  phát ra âm ng Ngài ã dùng cái lưi làm dng c 

phát âm. Vi hng phúc to ln này con ngưi s dng trong vic tt p và s xu 

xa. Ai bit s dng trong vic tt p thì ưc báo tin vui v hnh phúc  trn gian 

và nơi  trên b cao trong thiên àng, ngưc li ai s dng nó trong nhng lnh vc 

khác ôi khi s gây hi n chính bn thân y. Tt nhât là s dng thi gian rãnh ri 

trong vic xưng c Qur’an và tng nim, tán dương Allah. 

Ân phc tng nim Allah: Có vô s Hadith nói v ân phưc ca vic hành 

o này, in hình như: Nabi  nói rng “Chng l không mun Ta báo cho các 

bn bit mt vic làm tt p nht khi thc hin, sch s nht i vi Allah, cp 

bc ca các bn s ưc nâng lên, tt p hn c vic b thí bng vàng và bc, 

tt hn c vic thánh chin và t vì o.” H áp: “Vâng, chúng tôi mun.” Ngưi 

tip: “Tng nim Allah, ng ti cao.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi li.  

Rasul  nói  Hadith khác: “Hình nh mt ngưi tng nim Thưng  ca 

y và hình nh ca ngưi không tng nim Ngài, ging như hình nh ca ngưi 

sng còn ngưi kia thì ã cht.”  Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. 

Có Hadith Qudsy: “Allah phán: By tôi ca TA có nhiu quan nim v TA, 

ai quan nim tt thì ưc tt còn ai quan nim xu thì ưc xu. TA s  cùng 

vi ngưi nào tng nim TA, khi y tng nim TA trong thanh tâm, TA s nh y 

trong thanh tâm. Khi y khoe TA vi mi ngưi, TA s khoe y vi các Thiên Thn 

tt hn h. Khi y dâng hin cho TA (vic làm tt p) khong mt gang tay TA s 
n gn y khong mt cánh tay.” Hadith do Al-Bukhary ghi li. 

Nabi  nói  Hadith khác: “Nhng ngưi  mt mình ã chin thng.” Mi 

ngưi hi: H là ai, thưa Rasul? Ngưi áp: “Là nhng ngưi nam, n luôn tng 

nim, tán dưng Allah.” Hadith do Muslim ghi li. 

Có Hadith: Ông Abdullah bin Busr  k: Có ngưi àn ông thưa vi Nabi : 

Thưa Rassul, tht s, nhng nh lut Islam quá nhiu i vi tôi, vy hãy dy tôi 

mt vic  tôi làm thưng xuyên hơn. Nabi  áp:“Cái lưi ca anh không ngng 

tng nim Allah.” Hadith do Tirmiz ghi li. Ngoài ra còn rt nhiu Hadith tương t. 
Ân phc c nhân lên: Ân phưc ca vic hành o, vic thin ưc nhân 

lên ging như vic xưng c Qur’an vy, ân phưc ưc nhiu hay ít tùy vào hai 

im sau: 1) Tùy vào lòng tin, s thành kính, lòng kính yêu Allah và s phc tùng. 

2) S nhn thc ca con tim lúc xưng c Qur’an và tng nim. Nu con tim nhn 

thc ưc nhng gì ang c hoc ang tng nim thì s ưc xóa tt c ti li và 

hưng ưc trn vn ân phưc, nu con tim lơ là chc chn là phn ân phưc s ít i. 

S hu ích ca li tng nim.  
Shaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah nói: “Li tng nim là nhp p con tim, ging 

nc là môi trng sng ca cá. Và cá s ra sao nu không có nc !!!” 

                                                                                 
t xưng, hoc Ngài ã mc khi trong các Kinh Sách hoc Ngài ã dy cho các v Thiên S, hoc 
các i Danh bí mt dành riêng cho Ngài ch Ngài mi bit, hãy bin Qur’an thành nim vui ca 
con tim b tôi, thành ánh sáng trong lng ngc b tôi, cu xin hãy gii ta s ưu su và xua tan i 
ni ưu su ca b tôi.} 

CUC I TRÁC Y LI LC
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 Li tng nim hưng ưc lòng yêu thương ca Allah, làm cho ưc gn Allah 

hơn, ưc Ngài hài lòng, ưc Ngài quan tâm và giúp bn thân hành o ngày càng 

tt hơn.  Li tng nim xua tan nim lo, ni bun và làm cho tinh thn vui v và 

sn khoái.  Con tim luôn trng rng và không cách nhét y ngoi tr li tng 

nim và s s hãi lo lng không gì xua tan ngoi tr li tng nim Ngài.  Là liu 

thuc an thn cho con tim bn lon, mang li ngun sinh lc và sc sng mãnh lit 

mà chng có liu thuc nào mang n ưc.  Khi tng nim nhiu tránh ưc 

Nifaaq (tc o c gi), bng chng ca sc mnh nim tin Iman, là bng chng 

tình yêu thương Allah tht s bi khi yêu nhiu là nhc nh nhiu.  Khi by tôi 

tng nim Allah trong lúc thnh vưng s ưc Ngài nh n y khi gp khó khn, 

c bit là lúc hp hi và tt th.  Lý do ưc thoát khi hành pht ca Allah, 

hưng ưc s im tnh, ưc nhn chìm trong s cu ri và ưc gii Thiên 

Thn cu xin tha th.  Thưng xuyên tng nim Allah chính là s bo v u môi 

chót lưi tránh khi s àm tiu, nói xu ngưi khác, nói ba hoa, nói di, nói tc 

.v.v.  Li tng nim là s tôn th tt nht, rt d thc hin dù  nơi nào hay trong 

hoàn cnh nào và là s gieo trng  thiên àng.  Li tng nim là hào quang ca 

gương mt, là ánh sáng, là sc mnh ca con tim và cơ th  trn gian, trong m 

phn và c ngày phc sinh.  Hưng ưc li khen ngi ca Allah và tt c Thiên 

Thn ca ngài, ngoài ra còn ưc Ngài mang h ra khoe khoan vi i ng Thiên 

Thn.  Vic hành o nhiu nht ca nhóm ngưi hành o là li tng nim 

Allah, ngưi nhn chay tt p nht là ngưi tng nim Allah nhiu nht trong sut 

thi gian nhn.  Li tng nim làm vic khó thành d và làm gim i s rc ri. 

 Xua ui ưc l Shaytaan, h thp và s nhc chúng. 

 

 
 

S Tng Nim Trong Ngày S Lng & Thi Gian Quyn Li 
1 Câu kinh Al-Kursy

1
 Mi sáng, mi chiu, trưc khi 

ng và sau mi ln hành l Salah 
bt buc 

Shaytaan không n 
gn và là lý do ưc 

vào thiên àng 

2 2 câu kinh cui cùng
2
 ca 

chương Al-Baqarah (s 2). 
c mt ln trong êm, & c 

bt c lúc nào  trong nhà 
ưc bo v tránh 

mi ri ro 

                              
(

1 Câu kinh Al-Kursy:  


 
Allah! Không có Thng  nào khác ngoài Ngài, ng Hng Sng, ng T Hu và Nuôi 
Dng vn vt, Ngài không bun ng, cng không ng. Mi vt trong các tng tri và trái t 
u là ca Ngài. Ai là ngi có th can thip c vi Ngài nu không có s cho phép ca 
Ngài? Ngài bit iu xy ra trc h và iu xy ra sau h. H không th bao quát c s 
hiu bit ca Ngài v bt c iu gì ngoi tr iu nào Ngài mun cho h bit. Ngai Vơng 
ca Ngài bao trùm c các tng tri và trái t; và vic qun lý tri t không làm cho Ngài 
mi mt bi vì Ngài là ng Ti Cao, ng Chí i. Al-Baqarah: 255 (chơng 2). 
(

2 Hai câu kinh cui:  
 



LI TNG NIM VÀO MI SÁNG VÀ MI CHIU
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3 Chương Al-Ikhlaas (s 112), 
chương Al-Falaq (s 113) và 

chương Al-Naas (s 114) 

3 ln mi sáng & 3 ln mi chiu ưc bo v mi 
iu 

4            

   


           


  




 

 

“Bis mil la hil la zi la ya dhur ru ma a’s mi hi shay in fil ar 
dhi, wa la fis sa ma i, wa hu was sa mi u’l a’ lim”

1
 

3 ln mi 
sáng & 3 
ln mi 
chiu 

Không b tai 
nn, s ri ro 
và mi iu 

xu khác 

5    
       

 

  

“A u’ zu bi ka li ma til la hit ta maat, min shar ri ma 
kho laq.”

2
 

3 ln mi sáng, 3 
ln mi chiu và 

khi n nơi l 

An toàn n 
khi ri khi nơi 

 

6       

  


  


    

        
“Has bi yol loh la i la ha il la hu, a’ lay hi ta wak 
kal tu, wa hu wa rab bul a’r shil a’ zim”

3
 

7 ln mi sáng và 
7 ln mi chiu 

ưc Allah xua 
tan mi bun 

phin  trn gian 
và ngày sau 

7              



 
“Ro dhi tu bil la hi rab ba, wa bil is la mi di na, wa 
bi Muhammad  na bi ya”

4
 

3 ln mi sáng và 
3 ln mi chiu 

Chc chn y s 
ưc Allah hài 

lòng 

8  

  




  















 

  
“Ol lo hum ma bi ka os bah na, wa bi ka am say na, wa bi ka 
nah ya, wa bi ka na moot, wa i lay kan nu shoor.” 
Bui chiu thì nói:  


 


  




  















 



 


 

“Ol lo hum ma bi ka am say na, wa bi ka os bah na, wa bi ka 
nah ya, wa bi ka na moot, wa i lay kal ma seer.”

5
 

1 ln 
mi sáng 
và 1 ln 

mi 
chiu 

ưc khuyn 
khích c li 
cu xin này 

9   



   

 

  



  

  



 


 

 



          


  

  
1 ln mi 

sáng 
Trưc kia 

Nabi  cu 

                                                                                 


 
Rasul (Muhammad) ã tin tng vào iu ã c mc khi xung cho Ngi t Thng  
ca Ngi và nhng ngi có c tin (cng tin tng nh Ngi). Tt c u tin tng vào 
Allah, vào các Thiên Thn ca Ngài, vào các Kinh Sách ca Ngài, vào các Rasul ca Ngài, by 
tôi không h k th, không phân bit bt c ai trong s Rasul ó, by tôi ã nghe ri (li mc 
khi) và xin tuân lnh (nht nht làm theo). Xin hãy dung th cho by tôi, hi Thng  và 
cui cùng by tôi s phi tr v trình din Ngài * Allah không bt mt ai gánh nng trách 
nhim quá kh nng ca mình. Mi ngi hng c phúc v iu tt mà y ã làm ra và 
chu pht v ti y ã gây ra. Ly Thng  ca by tôi, xin Ngài ng bt ti by tôi nu by 
tôi có quên lãng hay sai lm. Ly Thng  by tôi, xin ch bt by tôi gánh vác công vic 
cc nhc nh Ngài ã bt các th h trc ã gánh vác. Ly Thng  by tôi, xin ch bt 
by tôi làm công vic vt quá kh nng mình, xin hãy lng th, bao dung và thơng xót 
by tôi (nu có sai lm thiu xót). Chính Ngài là ng Bo H cho by tôi, xin ban cho by tôi 
s chin thng trc bn Kafir. Al-Baqarah: 285 (chơng 2). 
1Ý nghia: “Ai tán dương như vy ba ln vào mi sáng và mi chiu thì không có gì làm hi n y.” 
2Ý ngha: {B tôi cu xin nhng i Danh và nhng Kinh Sách hoàn ho ca Allah che ch tránh 
khi nhng iu xu, hung tn mà Ngài ã to} 
3(Có ý ngha: Allah tha kh nng giúp  b tôi (vì) không có Thng  nào xng áng c th 
phng mà ch có Ngài, b tôi phó thác cho Ngài và Ngài là ch nhân ca ngai vng v i.) 
4Ý ngha: {Tôi ã hài lòng v Allah là Thưng , v Islam là chính o và v Muhammad  là v 
Thiên S.} 
5Ý ngha: {Mi sáng bình minh lên và mi chiu hoàng hôn xung b tôi nm trong s bo v ca 
Ngài. Ngài ban cho b tôi s sng và làm cho b tôi cht ri sau ó Ngài dng sng b tôi li ( 
phán x).} 
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“Os bah na a’ la fit ro til is lam, wa a’ la ka li ma til ikh laas, 
wa a’ la di ni na bi yi na Muhammad, wa a’ la mil la ti a bi na 
Ibrahim ha ni fam mus li ma, wa ma ka na mi nal mush ri kin.”

1
 

xin như th 
này 

10   

   


vào bui chiu thì nói  


   


  

     
             

    
“Ol lo hum ma ma os ba ha bi (bui chiu thì nói: Ol lo hum ma 
ma am sa bi) min ne’ mah, fa min ka wah da ka la sha ri ka lak, 
fa la kal ham du, wa la kash shuk ru.”

2
 

1 ln mi 
sáng và 1 
ln mi 
chiu 

ã thc hin 
s cám ơn 

ca mình vào 
ngày hôm ó 

11    




  


 vào bui chiu thì c   





  





    






 

   

 


   

                

   


   









       

“Ol lo hum ma in ny os bah tu (bui chiu c: Ol lo hum ma in 
ny am say tu) ush hi du ka, wa ush hi du ha ma la ta a’r shik, wa 
ja mi a’ khol qi ka, an na ka an tol lo hu la i la ha il la an ta, wa 
an na Mu ham ma dan a’b du ka wa ro su lu ka.”

3
 

4 ln mi 
sáng và 4 
ln mi 
chiu 

Nói bn ln 
thì ưc 

Allah gii 
thoát khi la 

a ngc 

12   

   


         


           


    

  

 


   



 


        

     
   

 

 


 





       


 

“Ol lo hum ma fa ti ras sa ma wa ti wa ar dhi, a’ li mal ghoi bi 
wash sha ha dah, rab ba kul li shay in, wa ma il kah, ash ha du 
al la i la ha il la an ta, a u’ zu bi ka min shar ri naf sy, wa min 
shar rish shay taan, wa shir kih, wa an aq ta ri fa a’ la naf sy su 
a, aw a jur ro hu i la mus lim.”

4
 

1 ln mi 
sáng, 1 
ln mi 
chiu và 
lúc ng 

Bo v khi 
s quy 

nhim ca 
Shaytaan 

13 

  



   

 

           

 

 

     
 


    

 
 

   
      

 

  

   
  

“Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal ham, wal ha zan, wa 
a u’ zu bi ka mi nal a’j zi, wal ka sal, wa a u’ zu bi ka mi nal 
jub ni, wal bukh li, wa a u’ zu bi ka min gho la ba tid dai ni, 
wa qoh rir ri jaal”

5
 

1 ln mi 
sáng & 1 
ln mi 
chiu 

Xua tan bun 
ru, âu lo và 
xóa ưc n 

nn 

14  
 


   


  

 

    


       

      



 


    

   
 


        

 



       

   
  

  

  

“Ol lo hum ma an ta rab by, la i la ha il la an ta, kho

Sai-yi-
dul is-

tagh-faar 
(li cu 

Ai c nó bng s 

khng nh (ca con 

tim) vào mi ti sau ó 

b cht trưc khi tri 

                              
1Ý ngha: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn n chúng ta sng trên con ưng Islam, bng s 
thành tâm (trong s tôn th),  trên o ca Nabi Muhammad  ca chúng ta và trên giáo phái ca 
t tiên Ibrohim ó là giáo phái chính thng Muslim ch không phi là nhng ngưi th a thn.} 
2Ý ngha: {Ly Allah! Nhng hng ân vào mi sáng (vào mi chiu) ca b tôi là do Ngài duy nht 
ban tng, không có ai (vt gì) t hp vi Ngài, tt c mi li ca ngi, tán dương và cám ơn u dâng 
hin lên Ngài.} 
3Ý ngha: {Ly Rabb! b tôi xin xác nhn Ngài vào bui sáng (vào bui chiu) và xác nhn nhng 
v Thiên Thn khiêng Ngai Vương ca Ngài, nhng v Thiên Thn (xung quanh) Ngài và tt c mi 
to vt ca Ngài. Qu tht, Ngài là Allah mà không có Thưng  nào xng áng ưc th phng 
mà ch có Ngài duy nht và Muhammad là nô l cng là v Thiên S ca Ngài.} 
4Ý ngha: {Ly Allah! ng am tưng mi vic huyn bí và hin thc, ng to ra các tng tri và 
trái t, Thưng  ca vn vt và quyn cai qun thuc v Ngài, b tôi tuyên th rng không có 
Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Ngài duy nht, b tôi cu xin Ngài che ch 
tránh nhng iu xu ca bn thân, ca Shayton và s t hp ca hn, và cu xin che ch khi b tôi 
phm ti và truyn bá (ti li ó) cho ngưi Muslim khác.} 
5Ý ngha: {Ly Allah! b tôi cu xin Ngài tránh khi s lo âu, bun bã, bt lc, lưi bing (trong 
vic th phng Ngài) và cu xin tránh khi s nhúc nhác, keo kit, thiu n và cưp git.} 
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laq ta ny, wa a na a’b du ka, wa a na a’ a’h di ka, wa 
wa’ di ka mas ta to’ tu, a u’ zu bi ka min shar ri ma so 
na’ tu, a bu u la ka bi ne’ ma ti ka a’ lay ya, wa a bu u 
la ka bi zam by, fagh fir ly, fa in na hu la yagh fi ruz 
zu nu ba il la an ta.”

1
 

 

xin u 
àn) 1 
ln mi 

sáng & 1 
ln mi 
chiu 

sáng thì y ưc vào 

thiên àng, tương t 

như th khi c vào mi 

sáng sau ó b cht 

trưc khi hoàng hôn thì 

y ưc vào thiên àng 

15      


  

      


     


   


  

    






 

“Ya hay yun, ya qoi yoom, bi roh ma ti ka as ta ghi thu, os leh ly 
sha ny kul lah, wa la ta kil ny i la naf sy tar fa ta a’in.”

2
 

1 ln mi 
sáng & 1
ln mi 
chiu 

Nabi  ã 
khuyên  con 
gái Faatimah 

cu xin li này 

16  
                       



















  
 


      

 

 

   
 


  

 

   

 

 

   


















 
“Ol lo hum ma a’ fi ny fi ba da ny. Ol lo hum ma a’ fi ny fi sam 
y’. Ol lo hum ma a’ fi ny fi ba so ry, la i la ha il la an ta. Ol lo 
hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal kuf ry wa faq ri. Ol lo hum 
ma in ny a u’ zu bi ka min a’ za bil qab ri, la i la ha il la an ta”

3
 

3 ln mi 
sáng & 3 
ln mi 
chiu 

Nabi  ã 
cu xin câu 

này 

17 



 





  


    


    


  


 


 

          

    


 

                         

    









    


 

 


   

 

               


     

“Ol lo hum ma in ny as a lu kal a’f wa, wal a’ fi yah fid dun ya 
wal a khi roh. Ol lo hum ma in ny as a lu ka a’f wa, wal a’ fi 
yah fi di ny wa dun ya ya, wa ah ly wa ma ly. Ol lo hum mas tur 
a’w ro ty, a min raw a’ ty. Ol lo hum mah foz ny min bay na ya 
day, wa min khol fy, wa a’n ya mi ny, wa a’n shi ma ly, wa min 
faw qy, wa a u’ zu bi a’ zo ma ti ka an ugh ta la min tah ty.”

4
 

1 ln mi 
sáng & 1 
ln mi 
chiu 

Nabi  chưa 
tng b câu 
cu xin này 

vào mi sáng 
hãy mi chiu 

18    















 


  

 







 

 




    

 

“Sub ha nol lo hi wa bi ham dih, a’ da da khol qil, wa ri dho 
naf sih, wa zi na ta a’r shih, wa mi da da ka li ma tih.”

5
 

3 ln 
mi 
sáng 

Tt nht ngi tng 
nim sau Salah Al-

Fajr cho n sáng hn 

                              
1Ý ngha : {Ly Rabb ca b tôi! Ngài là Thưng  ca b tôi, không có Thưng  nào xng 
áng ưc th phng mà ch có Ngài duy nht, Ngài ã to hóa ra b tôi, và b tôi là nô l  tôn 
th Ngài. B tôi xin ha, giao ưc rng ch tôn th Ngài duy nht và làm theo mnh lnh ca Ngài 
vi tt c mi kh nng (có th), b tôi cu xin Ngài che ch v nhng iu xu xa mà b tôi ã làm. 
Xin tha nhn v nhng hng ân mà Ngài ã ban và tha nhn nhng ti li mà b tôi ã phm, vì 
th cu xin Ngài hãy tha th cho b tôi. Qu tht, không có ai có kh nng tha th ti li mà ch có 
Ngài duy nht.} 
2Ý ngha: {Ôi ng Hng Sng! ôi ng Bt Dit! vi lòng yêu thương ca Ngài b tôi cu xin phúc 
lc, xin Ngài hãy ci thin mi v vic ca b tôi và ng b mt b tôi dù ch trong nháy mt} 
3Ý ngha: {Ly Rabb ca b tôi! cu xin hãy ban s lành mnh cho cơ th, cho s nghe, cho s 
thy ca b tôi. Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Ngài duy nht. Ly 
Allah! b tôi cu xin Ngài che ch tránh khi s phn o, s nghèo kh và s hành h  ngôi m. 
Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Ngài duy nht.} 
4Ý ngha: {Ly Allah! b tôi cu xin Ngài s tha th và s lành mnh  trn gian và ngày sau. Và 
cu xin Ngài s tha th và s lành mnh trong o, trong cuc sng trn gian, trong gia ình và 
trong tài sn. Ly Allah! cu xin hãy che y nhng phn kín ca b tôi và hãy ban cho s an nhàn. 
Cu xin hãy bo v b tôi t phía trưc, t phía sau, t bên phi, t bên trái, t bên trên và b tôi cu 
xin bi s Oai V ca Ngài che ch khi s nm kéo bt ng t phía dưi.} 
5Ý ngha: {Vinh quang thay Allah, vi muôn vn to hóa ca Ngài, s t hài lòng ca Ngài cng 
như s v i chic ngai vương ca Ngài cùng vi s phong phú ngôn t ca Ngài, xin kính dâng lên 
Ngài mi li ca ngi và tán dương} 
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S LI NÓI & HÀNH 

NG TT P 
ÂN PHC & PHN THNG T 

SUNNAH 
1 (La ilaha illollohu 

wah da hu la sha ri ka 
lah, la hul mul ku wa 
la hul ham du wa hu 
wa a’ la kul li shay in 

qo deer)
1
 



 


     


                

     
“Ai nói: (dòng ch màu ) mt trm ln vào mi sáng ging 
nh y phóng thích mi ngi nô l, bên cnh ó c ban 
cho mt trm iu tt và c xóa i mt trm iu xu, và 
c bo v tránh khi Shaytaan vào ngày hôm ó cho n 
chiu. Không ai tt hơn y ngoi tr làm nhiu hơn y” 

2 “Sub ha nol lo hil a’ zi 
mi wa bi ham dih.”

2
 

“Ai nói: (dòng ch màu ) s c trng cho mt cây chà là 
 thiên àng.” 

3 “Sub ha nol lo hil wa 
bi ham dih.”

3
 
     


  

“Sub ha nol lo hil a’ 
zim”

4
 

 

 “Ai nói:           “Sub ha nol lo hil wa bi ham 
dih.”  trong ngày mt trm ln thì s ưc xóa sch nhng ti 
li ca y cho dù có nhiu như bt bin. Vào ngày phán x s 
không mt ai s tt p hơn y ngoi tr ngưi ó nói ging như 
y hoc nhiu hơn. ” 
 “Hai câu nói rt d dàng tht ra nhưng li rt có trng lưng 
trên bàn cân và li ưc (Allah) ng Nhân T yêu thích.” 

4 
       

“La haw la wa la qu 
wa ta il la bil lah”

5
 

“Ông bn có mun Ta ch cho mt trong nhng kho tàng 
trong thiên àng không ?” Abdullah áp: Vâng, tôi mun. 
Ngưi nói: “Hãy nói:  

          “La haw la wa 
la qu wa ta il la bil lah” 

5 Cu xin c thiên 
àng và c che ch 

khi ha ngc 

“Ai cu xin Allah ban cho thiên àng ba ln, thiên àng lên 
ting: Ly Allah, xin hãy ban cho y vào thiên àng. Và ai cu 
xin thoát khi ha ngc ba ln, ha ngc lên ting: Ly Allah 
xin hãy cu y thoát khi ha ngc.” 

6 Xóa i ti sau cuc ngi trò chuyn: 
“Sub ha na kol lo hum ma wa bi ham 
dik, ash ha du al la i la ha il la an ta, 
as tagh fi ru ka wa a tu bu i lay ka.”

6
 

“Trong cuc trò chuyn ai là ngi nói nhiu 
nhng li không có ý ngha, trc khi ng 
dy hãy nói: (dòng ch màu ) s c Allah 
xóa sch ti cho y trong ln ngi ó.” 

7 Thuc nhng câu kinh  chơng Al-
Kahf (s 18) 

“Ai thuc mưi câu kinh u tiên ca chương 
Al-Kahf ưc Allah bo v tránh khi Dajjaal.” 

8 Salawaat cho Nabi 
 

“Ai Salawaat cho Ta mt ln s ưc Alalh Salawaat cho y mưi 
ln, xóa cho y mưi ti li và nâng y lên mưi cp.” 

9 Xng c 
Thiên Kinh 

Qur’an 

 “Ai c trong ngày êm nm mươi câu kinh s không b vit là ngưi 
lơ là, ai c mt trm câu kinh s ưc vit là ngưi ngoan o, ” “c 
chương    








  tương ương như ã c ưc mt phn ba Qur’an.”

10 Ân phc ca  “Bt c ai dù ngưi hay ma hay vt gì mt khi ã nghe ưc li 

                              
1Ý ngha: {Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht không 

có cng tác vi Ngài, mi quyn lc, mi li ca ngi u là ca Ngài và Ngài có kh nng trên tt 
c mi vic.} 

2Ý ngha: {Vinh quang thay Allah, ng v i và bng li ca ngi Ngài mà tng nim tán dương.} 
3Ý ngha: {Vinh quang thay Allah và mi li ca ngi tán dương là ca Ngài.} 
4Ý ngha: {Vinh quang thay Allah, ng v i.} 
5Ý ngha: {Không có s chuyn ng nào chuyn ng và cng không có quyn lc nào phát huy 

ngoi tr Allah mun.} 
6Ý ngha:{Vinh quang thay Allah! Và bng li ca ngi Ngài mà ca tng tán dương, tôi xin xác 

nhn không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Ngài. Cu xin Ngài dung th 
ti cho b tôi và b tôi tr v sám hi vi Ngài.} 

LI NÓI & HÀNH NG 
MANG LI ÂN PHC V I
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ngi Azaan Azaan u s là nhân chng cho y vào ngày phán x.” 
 “Ngưi Azaan có cái c cao nht nhân loi vào ngày phán x.” 

11 Nói theo li 
Azaan và cu 

xin sau ó 



                                    

    


  
“Ai nghe xong li Azaan ri nói: (dòng ch màu ) s hng c 
li bin h ca Ta” 

12 Hoàn chnh 
nc Wudu 

“Ai ly Wudu tht hoàn ho thì ti li ca y s rơi khi cơ th (theo 
tng git nưc rơi) k c ti li nm dưi nhng cái móng (tay chân).” 

13 Cu 
xin sau 
Wudu 

“Ai nói sau khi ly Wudu: (Ash ha du al la i la ha il lol loh, wah da hu la sha 
ri ka lah, wa ash ha du an na mu ham ma dan a’b du hu wa ro su luh)

1
 s c 

m tám cánh ca ca thiên àng, y i vào bt c ca nào mun.” 

14 Hai Rak-at Salah 
Sunnah sau Wudu 

“Bt c ai sau khi hoàn ho xong Wudu, xong hành l Salah hai 
Rak-at tht thành tâm, s ưc ban cho thiên àng.” 

15 Bc nhiu bc 
n Masjid 

“Mi bưc i n Masjid  hành l Salah tp th và mi bưc tr 
v nhà u ưc xóa i mt ti li và ưc ban cho mt ân phưc” 

16 Chun b và 
n Masjid 

sm  hành 
l Salah Al-
Jumu-a’h 

vào th sáu 

 “Ai ty ra hoc tm vào ngày th sáu, ri i b ch không i (xe hay 
cưi nga) tht sm n Masjid, ngi nơi gn vi Imam, lng nghe bài 
thuyt ging và không nói chuyn. C mi bưc i ã bưc hưng ưc 
ân phưc ca mt nm nhn chay và ng hành l Salah.” 
 “Vào th sáu, bt c ngưi àn ông nào tm ra sch s, din p  
và xt du thơm vi kh nng có th, sau ó n Masjid, không chen vào 
gia hai ngưi ang ngi, ri hành l Salah vi s lưng Rak-at tùy ý, ri 
ngi im lng lng nghe Imam nói thuyt ging s ưc tha th tt c ti 
li gia hai ln th sáu.” 

17 Bt kp 
Takbirah Al-

Ehraam 

“Ai hành l Salah vì Allah bn mơi ngày cùng vi tp th và bt kp 
Takbeer u tiên (tc Takbirah Al-Ehraam) s c tránh hai ti 
kip: Thoát khi ha ngc và vô can vi Nifaaq (tc ngy Islam).” 

18 Salah bt buc 
cùng tp th 

“Dâng l Salah tp th tt hơn dâng l Salah mt mình n hai mươi 
by ln.” 

19 Salah Al-Isha & 
Salah Al-Fajr 
cùng tp th 

“Ai hành l Salah Al-Isha cùng tp ta như y ã hành l n na 
êm và ai tip tc hành l Salah Al-Fajr cùng tp th ta như ã 
hành l trn êm.” 

20 Salah  hàng u 
tiên 

“Nu mi ngưi bit ưc ân phưc ca ngưi Azaan và ngưi 
ng hành l  hàng u tiên như th nào, dù phi bt thm  ng 
thì h cng sn sàng.” 

21 Luôn hành l 
Salah Al-
Rawaatib 

“Ai dâng l Salah trong mt ngày êm mưi hai Rak-at ưc 
(Allah) s xây cho mt ngôi nhà trong thiên àng, gm: bn Rak-at 
trưc Al-Zuhr và hai Rak-at sau ó, hai Rak-at sau Al-Maghrib, hai 
Rak-at sau Al-Isha và hai Rak-at trưc Al-Fajr.” 

22 Salah Sunnah 
tht nhiu và kin 

áo 

 “Anh hãy qu ly tht nhiu. Qu tht, c mi ln anh qu ly thì 
Allah s nâng anh lên mt cp và xóa i cho anh mt ti li.” 
 “Salah Sunnah ca ngưi àn ông  mt nơi không ai nhìn thy 
tương ương vi hai mươi lm ln Salah trưc mt mi ngưi.” 

23 Sunnah trc Al-  “Hai Rak-at Sunnah trưc Al-Fajr tt hơn c trn gian và mi 

                              
1Ý ngha: {Tôi xin xác nhn không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah 

duy nht không có cng tác vi Ngài và chng nhn rng Muhammad là b tôi và cng là v Thiên 
S ca Ngài.} 
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Fajr và Salah Al-
Fajr 

iu có trong nó.” 
 “Ai hành l Salah Al-Fajr là y ã  trong s m bo ca Allah.” 

24 Salah 
Al-

Dhuha 

“C mi sáng tt c các khp xơng cn n s b thí: Mi li tng nim 
    (Sub ha nol loh) là s b thí,     (Alhamdulillah) là s b thí,
 


 (La i la ha il lol loh) là s b thí,  


  (Allahu Akbar) là s b thí, 

khuyên bo là thin là s b thí và ngn cn làm sai quy cng là b thí. 
Tt c ch cn hành l Salah hai Rak-at vào bui sáng là .” 

25 Ngi li ti ch 
hành l tng nim 

Allah 

“Thiên Thn vn luôn cu xin cho nhng ai ngi li ti ch ã 
hành l Salah mà cu xin rng: “Ly Allah xin hãy tha th và 
thng xót y” cho n khi y hư nưc Wudu.” 

26 Tng nim Allah sau Salah 
Al-Fajr cùng tp th n 

sau mt tri mc và hành l 
Salah Sunnah hai Rak-at 

“Sau hành l Salah Al-Fajr cùng tp th ai ngi li tng 
nim Allah cho n sau mt tri mc hn, ri hành l 
Salah hai Rak-at, y ưc hưng ân phưc ca Haj và 
U’mrah tht hoàn ho, tht hoàn ho, tht hoàn ho.” 

27 Ai thc gic na êm, ng 
hành l Salah và ánh thc 

v 

“Ai thc gic na êm và ánh thc v  cùng hành l 
Salah hai Rak-at, c hai u ưc lit vào nhóm ngưi 
tng nim Allah rt nhiu.” 

28 Ai nh tâm hành l Salah 
trong êm nhng b ng 

quên 

“Bt c ai nh tâm s hành l Salah trong êm nhưng do 
ng quên, y ưc Allah ban cho ân phưc ã hành l và 
gic ng là s b thí cho y.” 

29 Li cu 
xin khi 
vào ch 

“La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka lah, la hul mul ku wa la hul 
ham du, yuh yi wa yu meet, wa hu wa hay yul la ya moot, bi ya di hil khoi ru, 
wa hu wa a’ la kul li shay in qa deer”

1
 Y s c Allah ban cho y mt triu 

iu tt và xóa i mt triu iu xu ng thi nâng y lên mt triu cp.” 

30      (Sub ha nol loh) 
      (Alhamdulillah)
 


  (Allahu Akbar) 

Mi câu 33 ln và c thêm câu: “La i la 
ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka 

lah, la hul mul ku wa la hul ham du, wa 
hu wa a’ la kul li shay in qa deer” là  

100 ln sau mi ln Salah bt buc 

“Ai tng nim sau mi ln Salah bt buc (Sub 
ha nol loh, Al ham du lil lah, Ol lo hu ak bar) 
mi câu ba mươi ba ln, tng cng ưc chín 
mươi chín ln, và nói thêm câu (La i la ha il lol 
lo hu wah da hu la sha ri ka lah, la hul mul ku 
wa la hul ham du wa hu wa a’ la kul li shay in 
qa deer”) y s ưc xóa i tt c li lm cho dù 
li lm ó có nhiu như bt bin.” 

31 c câu kinh Al-Kursy 
sau mi ln Salah bt buc 

“Ai c câu kinh Al-Kursy sau mi ln Salah bt buc thì sau 
khi cht y ưc vào thiên àng mà không có s ngn cn.” 

32 Thm 
ving 
ngi 
bnh 

“Khi ngưi Muslim i thm ngưiMuslim khác b bnh vào bui sáng thì y ưc 
by mươi ngàn Thiên Thn cu xin (Allah) dung th ti li cho y cho n chiu, 
còn nu thm vào bui chiu thì y ưc by mươi ngàn Thiên Thn cu xin dung 
th ti li cho y cho n sáng. Và y ưc mt con ưng trên thiên àng.” 

33 Cu xin khi 
gp ngi 

b nn 

“Ai gp ngi b nn và nói: (Al ham du lil la hil la zi a’ fa ny mim mab 
ta la ka bi hi, wa fodh dho la ny a’ la ka thi rin mim man kho la qo taf dhi 
la)2 y s không gp phi nn kip ó sau này.”  

34 Chia  “Ai chia bun tai nn vi ngưi anh em b nn, s ưc hưng ân phưc 

                              
1Ý ngha: {Không có Thưng  nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht không 

có cng tác vi Ngài, mi quyn lc, mi li ca ngi u là ca Ngài, Ngài là ng ban cho s 
sng và cái cht, Ngài là ng Bt Dit Sng Mãi. Tt c mi iu tt, (iu xu) u trong tay 
Ngài và Ngài có kh nng trên tt c mi vic.} 

2Ý ngha: {Mi li ca ngi, tng nim u kính dâng Allah ng ã ban cho b tôi tránh ưc s th 
thách (hoc tai nn này) và ã ban cho b tôi rt nhiu s ưu ãi hơn nhng ngưi khác.} 
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bun tai 
nn 

ging như ngưi b nn.” 
 “Ngưi có c tin nào chia bun tai nn vi ngưi b nn s ưc Allah 
ban cho mc sc phc ca ngưi ưc tôn trng vào ngày phán x.” 

35 Salah cho 
ngi cht 
ri i theo 
n khi 

chôn xong 

 “Ai ch i  hành l Salah cho ngưi cht là ã ưc hưng mt 
Qiraat, còn ai tip tc ch i n chôn ct xong thì ưc hưng n 
hai Qiraat.” Có ngưi hi: Qiraat là gì, thưa Rasul? Ngưi áp: “Ging 
như hai ngn núi khng l.” 
Ông Ibnu U’mar nói: Và chúng tôi ã b l rt nhiu Qiraat. 

36 Xây Masjid “Ai xây dng vì Allah mt Masjid dù ch bng cái lng chim y s ưc 
Allah xây cho mt cn nhà trên thiên àng.”  

37 Chi 
tiêu 

“C mi sáng tinh mơ thì có hai Thiên Thn h gii trn gian, mt trong hai 
Thiên Thn nói: Ly Allah xin hãy ban u  li cho nhng ai chi tiêu. Thiên 
Thn khác nói: Ly Allah xin hãy hy dit tài sn nhng ai ôm p ly nó.” 

38 B thí  “Mt ng bc ã vt mt mt trm ngàn ng bc.” Mi ngưi hi: 
Là như th nào, thưa Rasul? Ngưi áp: “Là mt ngi àn ông ch có hai 
ng bc, vy mà ly mt ng bc b thí, và mt ngi àn ông khác có 
rt nhiu tài sn, y rút ra ly mt trm ngàn mà b thí.”
 “Khi ngi Muslim gieo trng mt loi cây nào ó thì c mi ai ó hoc 
ng vt hoc bt c gì n nó thì ging nh y ã b thí.” 

39 Cho mn không 
ly lãi 

“Bt c ngưi Muslim nào cho ngưi Muslim khác mưn hai ln là 
ging như y ã b thí ht mt ln.” 

40 Nhn ni vi 
ngi túng thiu 

“Ai nhn ni ch i ngưi ang túng thiu, c mi ngày trôi qua là 
s b thí, và ai nhn nãi n khi hoàn n thì y ưc hưng b tương 
ng vi s ngày con n ã thiu.” 

41 Nhn chay 
Sunnah vì Allah 

“Ai nhn chay mt ngày trong con ưng ca Allah s ưc Ngài kéo 
mt ca ngưi ó ra xa khi ha ngc khong cách by mươi nm.” 

42 Nhn chay mi 
tháng ba ngày, 

vào ngày A’rafah 
và ngày A’shura 

 “Nhn chay ba ngày mi tháng ging nh nhn chay c nm.” 
Có ngưi hi Rasul  v ân phưc nhn chay ngày A’rafah thì 
Ngưi áp: “Xóa ti ca nm c và nm ti” 
 “Xóa ti ca nm trc.” 

43 Nhn chay sáu ngày 
trong tháng Shawwaal 
(tháng 10 lch Islam) 

“Ai nhn chay Ramadan xong ri nhn tip sáu ngày sau ó
trong tháng Shâu-waal (tháng mưi sau Ramadan) thì ging 
như y ã nhn c nm tròn.” 

44 Salah Al-Taraawih 
cùng Imam n ht 

“Qu tht, khi ai ng dâng l Solah cùng vi Imam cho n 
khi Imam dâng xong l s ưc Allah vit cho là ã ng 
dâng l c êm.” 

45 U’mrah 
trong 

Ramadan 

 “U’mrah trong Ramadan tương ương vi Haj hoc tương ương vi làm 
Haj cùng Ta.” 
 “Ai Tawwaaf quanh n Ka’bah by vòng và hành l Salah hai Rak-at 
(sau ó) ging như y ã phóng thích mt n l.” 

46 Haj c 
chp 
nhn 

 “Ai làm Haj ( kính dâng Allah), trong khi làm y không giao hp, không 
làm iu ti li cng không nói by thì ging như y mi lt lòng m.” 
 “Haj ưc chp nhn thì không có phn thưng nào xng áng ngoi 
Thiên àng c.” 

47 Hành o trong 
mi ngày u 
ca tháng Zul 

Hijjah (tháng 12 
lch Islam) 

 “Không có vic hành o nào tt p và ưc Allah yêu thưng 
cho bng ưc thc hin trong mưi ngày này (tc mưi ngày 
tháng Zul Hijjah).” Mi ngưi hi: k c thánh chin h? Rasul  
áp: “Và k c thánh chin ch ngoi tr ai ó bưc ra khi nhà b 
(e da) v bn thân và tin tài ri sau ó không gì tr v.” 
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48 Al-
Adhhiyah 

Sahabah hi: Thưa Rasul, git t này là như th nào? Ngưi áp: “Là 
ưng li ca t tiên Ibrahim.” Sahabah hi tip: Vy chúng ta s ưc 
hưng gì? Ngưi áp 
 “Và qu tht, ngưi git t con vt Qurban s ưc ban ân phưc theo 
tng si lông ca nó” tc mi mt si lông tương ng vi mt ân phưc.” 

49 Phn thng và 
ân phc ca 

ngi hiu bit 
giáo lý Islam  

 “Ân phưc ca ngưi hiu bit giáo lý Islam so vi ngưi sùng 
o ging như ân phưc ca Ta so vi các ngưi.” Rasul  nói tip: 
“Qu tht, Allah, tt c Thiên Thn, vn vt  các tng tri và t k 
c con kin  trong hang và cá voi ng Salawaat

1
 cho ngi giáo 

dc mi ngi làm vic tt.”
50 Cu xin c 

hy sinh vì o 
tht lòng 

“Ai tha thit cu xin bng c tm lòng ưc hy sinh vì o, s ưc 
Allah cho y toi nguyn ưc hưng a v ngưi cht vì thánh chin 
cho dù y có cht trên giưng bnh.” 

51 Khóc do sùng kính  
Allah và canh gác vì 
chính ngha ca Ngài 

“Có hai con mt s chng b ha ngc chm n: Con mt 
khóc sùng kính Allah và con mt canh gác vì chính ngha ca 
Allah.” 

52 Phó thác cho 
Allah và dp b 
ht mi vic tin 
tng d oan 

ưc trưng bày cho Nabi xem trong mng rt nhiu cng ng và 
Ngưi ã thy ưc cng ng mình có by chc ngàn ngưi vào 
thiên àng không b tính s cng như không b hành pht và h là 
nhng ngưi không s áp lc, không khut phc và không tin d oan, 
h ch phó thác cho mi Allah duy nht.

53 Phn thng 
ca ngi có 

con nh b cht 

“Bt c ngưi Muslim nào có ba a con b cht trưc khi trưng 
thành, y s ưc Allha cho vào thiên àng bi s thương xót nhng 
a tr kia.” 

54 Kiên nhn và 
cn kiên nhn 

na 

“Chính Allah ã phán rng: Mt khi TA th thách mt b tôi nào ó 
ca TA bng ngưi tri k ca y nhưng y bit kiên nhn chu ng thì 
chc chn TA s ban cho hai ngưi h  chung trong thiên àng, nim 
mơ ưc ca c hai.” 

55 T b iu gì ó 
do kính s Allah 

“Chc chn mt khi ai b iu gì ó vì kính s Allah ng Hùng 
Mnh & Ti Cao, y s ưc Ngài ban cho iu khác tt p hơn.” 

56 Kim ch li 
nói và nhc dc 

“Ai bo v cho Ta vt nm gia hai cái môi và vt nm gia hai 
cái chân, Ta s m bo cho y c thiên àng.” Tc bo v cái 
lưi không nói xu ngưi khác và b phn sinh dc không quan h 
tình dc ba bãi. 

57 Nói Bismillah 
lúc vào nhà và 

khi n 

“Khi mt ngưi nói Bis-mil-lah lúc bưc vào nhà và lúc n thì 
Shaytaan nói (vi ng bn): Các ngưi s chng có nơi n chn  
na ri. Còn khi bưc vào nhà mà không nói Bis-mil-lah thì Shaytaan 
nói (vi ng bn): Các ngưi ã tìm ưc chn  ri y, lúc n 
cng chng nói Bis-mil-lah thì Shaytaan nói (vi ng bn): Các 
ngưi ã tìm ưc nơi n và chn  ri y.” 

58 Cu 
xin sau 

n 

“Ai n xong nói (Al ham du lil lah hil la zi ot a’ ma ni ha zat to a’ ma wa ro 
za qo ni hi min ghoi ri haw lin min ny wa la qu wah)2 thì c xóa tt c 
nhng ti li ã và cha phm.”  

                              
(1 Salawaat mang nhng ý ngha sau: Ca Allah mang ngha là khen ngi tưng thưng. Ca 
Thiên Thn mang ngha cu xin tha th ti li. Ca con ngưi và vn vt mang ý ngha cu xin bình 
an và phúc lành. 
2Ý ngha: {Mi li ca ngi, tán dương kính dâng lên Allah, ng ã ban và cung cp cho b tôi 

thc n này trong khi b tôi không có kh nng to ra nó.} 
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xong 
và mc 
áo mi 

“Ai mc áo mi nói (Al ham du lil lah hil la ka sa ny ha zath thaw ba wa ro 
za qo ni hi min ghoi ri haw lin min ny wa la qu wah)1 thì c xóa tt c 
nhng ti li ã và cha phm.”  

59 Ai mun 
c gim 

i khó 
khn trong 
vic làm 

Khi bà Fatimah xin Cha mt ngưi giúp vic thì ưc Nabi  bo hai v 
chng bà vi Aly rng: “Khi hai con lên ging ng hãy nói    
(Sub ha nol loh) ba mơi ba ln, (Alhamdulillah)      ba mơi ba
ln và  


   (Allahu Akbar) ba mơi bn ln. Qu thc, vic ó tt 

hơn là có c ngi giúp vic.” 
60 Cu xin 

trc 
giao hp 
v chng 

“Khi các ngi mun n nm vi v và nói: (Bis mil lah, Ol lo hum ma 
jan nib nash shaytaan wa jam ni bish shaytaa ma ro zaq ta na) nu ln ó 
c ban cho a con thì shaytaan s chng gây hi c nó.” 
Ý ngha: {Nhân danh Allah. Ly Allah! Cu xin hãy mang Shayton tránh xa 
chúng tôi và tránh xa mi bng lc mà Ngài ban tng cho chúng tôi.} 

61 V làm 
hài lòng 
chng 

 “Khi ph n hành l Salah (ngày êm) nm ln, nhn chay vào tháng 
Ramadan, gi gìn tit hnh và phc tùng chng. Có li bo cô ta: Cô hãy i 
vào thiên àng bng bt c ca nào ưa thích.”
 “Bt c ngưi ph n nào qua i và ưc ngưi chng hài lòng v cô, 
cô ta ưc vào thiên àng.” 

62 Hiu tho vi 
cha m và hàn 

gn tình dòng tc 

 “S hài lòng cưa Thưng  trong s hài lòng ca cha.”
 “Ai mun ưc bng lc phong phú và sng th thì hãy kt ni 
tình thân tc.” 

63 Bo h tr m 
côi 

 “Ta và ngi bo h tr m côi  trong thiên àng nh th 
này.” Th là Nabi  giơ hai ngón tay tr và gia lên. 

64 Nhân cách tt  “Qu tht, ngưi có c tin và có ưc nhân cách tt t ưc a 
v ngưi nhn chay (vào ban ngày) và hành l Salah (vào ban êm)” 
 “Ta m bo... mt tòa lâu ài  tng cao nht ca thiên àng cho 
nhng ai có ưc nhân cách tt.” 

65 Thơng xót và 
thông cm mi 

ngi 

 “Trong con tim ca by tôi nào Ngài mun và Allah ch thương xót 
nhng by tôi nào có lòng thương xót.” 
 “Hãy oái thương mi ngưi trên mt t s ưc (Allah cùng tt 
c Thiên Thn) trên tri thương xót oái hoài n các ngưi.” 

66 Mun iu tt 
p cho ngi 

Muslim 

 “Không tr thành ưc ngưi có c tin hoàn thin cho n khi 
các bn thương mn ngưi anh em (Muslim) khác như th thương bn 
thân mình.” 

67 H thn  “S h thn ch mang n toàn u tt p.” 
 “S h thn là mt phn ca c tin.” 

68 Bt u bng 
li Salam 

Có ngưi àn ông n nói: As sa la mu a’ lay kum, Nabi  nói:  


 



  “Mi”, sau ó mt ngưi khác n nói: As sa la mu a’ lay 

kum wa rah ma tul loh, Ngưi nói: 



 
   “Hai mơi”, sau ó có 

ngưi khác n nói: As sa la mu a’ lay kum wa rah ma tul loh, Ngưi 
nói: 


  “Ba mơi.” Tc ân phưc. 

69 Bt tay lúc gp 
nhau 

“Mi khi hai ngưi Muslim gp nhau và bt tay, c hai s ưc tha 
th ti li cho n khi chia tay.” 

70 Bin h danh d 
ca ngi Muslim 

“Ai bin minh danh d cho ngưi Muslim s ưc Allah bo v y 
thoát khi ha ngc vào ngày sau.” 

                              
1Ý ngha: {Mi li ca ngi, tán dương kính dâng lên Allah, ng ã ban và cung cp cho b tôi 

chic áo mi này trong khi b tôi không có kh nng to ra nó.} 
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71 Thơng yêu và  
ngi cùng ngi 

c hnh 

“Anh s c  cùng vi ngi anh ã yêu thơng.” Ông Anas 
k: Khi nghe c Hadith này làm cho Sahabah mng r hn h. 

72 Thơng yêu nhau 
vì Allah 

“Allah phán bo: “Nhng ai thưng yêu nhau bi s Hùng 
Mnh ca TA s ưc  trong nhng tòa lâu ài sáng chói 
ngang hàng vi a v Nabi và ngưi t vì o.”” 

73 Cu xin cho ngi 
Muslim 

“Li cu xin ca ngi Muslim cho anh em ng o ca y 
luôn c chp nhn. Lúc ó, có mt v Thiên Thn c phái 
n ng trên u y, c mi ln y cu xin iu tt cho anh em 
ca mình thì v Thiên Thn nói: “Cu xin Allah hãy chp nhn 
và anh c nh li anh cu xin.”” 

74 Cu xin tha th 
cho ngi có c 

tin nam và n 

“Ai cu  xin cho ngưi có c tin nam và n, y s ưc Allah ban 
cho y c mi ngưi có c tin nam và n là mt ân phưc.” 

75 Dp b vt gây hi 
trên ng 

“Ta thy ưc mt ngưi àn ông ang hưng lc trên thiên àng 
bi y ã cht b mt cây nm cn trên ưng gây hi n ngưi 
Muslim.” 

76 B s khoe khoang 
và dóc láo 

“Ta m bo mt tòa lâu ài  tng dưi ca thiên àng cho nhng 
ai t b cuc tranh lun (to danh ting) cho dù y có xng áng. 
Ta m bo mt tòa lâu ài  chính gia ca thiên àng cho nhng 
ai t b di trá cho dù là nói ùa.” 

77 Kim ch 
cơn thnh 

n 

“Ai gp phi cơn thnh n nhưng li có kh nng km ch và gii ta ưc 
nó. Vào ngày phán x cui cùng Allah s cho gi y ra trình din trưc toàn 
th nhân loi và cho y toàn quyn la chn ph n Hoor Al-A’in tùy thích.” 

78 Khen hoc 
chê bai 

“Ai ưc các ngưi khen ngi tt p, y s ưc thiên àng và bai b các 
ngưi chê bai xu xa, y s b ha ngc. tt c các ngưi là nhân chng 
ca Allah trên trái t.” 

79 Giúp  và 
to d dàng 
cho ngi 
Muslim 

“Ai gii thoát cho ngưi có c tin hon nn  trn gian s ưc Allah 
gii thoát cho y hon nn  ngày tn th, ai to s d dàng cho ngưi gp 
khó khn s ưc Allah ban cho s d dàng  trn gian và ngày sau, ai 
che ch (iu xu) cho ngưi Muslim s ưc Allah che ch (iu xu) 
cho y  trn gian và ngày sau.” 

80  cao ngày 
sau 

“Ai  cao ngày tn th s ưc Allah ban cho s giàu có trong tim, ban 
y hài lòng tt c và chng màng n trn gian.” 

81 Th lnh 
công bng, 
thanh niên 
c hnh, 
liên tng 
n Masjid 
và thơng 

yêu vì Allah 

“By loi ngưi s ưc Allah che dưi bóng mát ca Ngài vào ngày mà 
không có bóng mát nào ngoài bóng mát ca Ngài: V th lnh liêm chính, 
thanh niên ln lên trong s hành o tôn th Allah, ngưi àn ông luôn 
tưng nh n Masjid, hai ngưi thương yêu nhau và ghét b nhau ch vì 
Allah, ngưi àn ông b ph n giàu có và xinh p mi gi n (quan 
h) nhưng li bo: “Qu tht, tôi rt s Allah”, mt ngưi b thí kín áo 
n ni tay phi b thí mà tay trái chng bit gì và ngưi tưng nh, tng 
nim Allah  nơi vng v xúc ng n nh l.” 

82 Cu xin tha 
th 

“Ai thưng xuyên cu xin tha th ti li s ưc Allah ban cho thoát 
khi mi u su, mi phin não và ban phát bng lc cho y bng nhng 
ưng không ng n.” 



193



 

 

ST iu B Cm Làm Nabi  nói 
1 Hành o vì mi 

ngi 
“Allah, ng Ti Cao phán: TA giàu có vô cùng, cho nên hành o có 
t hp trong ó cùng TA, TA s b mc y và vic làm ca y.” 

2 Th 
hin 

ngoan 
o và 
h n 

bên 
trong 

“Ta bit ưc rng có mt nhóm ngưi trong cng ng ca Ta, trong ngày 
phán xét h có ưc rt nhiu ân phưc rt tinh khit to như núi Tihaamah, 
nhưng li b Allah bit tt c tr thành tro bi bay t tán.” Ông Thawbaan lên 
ting: Thưa Rasul, hãy miêu t h cho chúng tôi ưc rõ ko chúng tôi b ging 
như h mà chng h hay bit. Rasul  tip: “H là anh em ca các ngưi, có b
dng như các ngưi, h hành o trong êm như các ngưi hành o nhưng 
khi h  mt mình thì li vi phm gii lut cm ca Allah.”

3 T 
cao 

 “S chng ưc vào thiên àng i vi nhng k trong con tim y có cha tí t t 
cao, t ph.”  “T cao t ph là bn tính vong ân và khinh thưng mi ngưi.” 

4 Mc trang phc 
lê di t 

“Ngưi mc qun (xà rông), áo, khn kéo lê dưi t s chng ưc 
Allah ngó ngàng n vào ngày phán x.” 

5 Ganh t “Ta khuyn cáo các ngưi v lòng ganh t, qu tht s ganh t t ht 
ân phưc ging như la t cháy ci hoc c vy.” 

6 Tin 
li 

 “Rasul  nguyn ra ngưi n tin li và ngưi óng tin li.” 
 “Ai n mt ng bc tin li trông khi y bit rõ ó là tin li thì ti li này 
nng hơn ba mươi sáu ln Zina (giao hp tin hôn nhân).” 

7 Ung 
ru 

 “Không ưc vào thiên àng i vi nhng ngưi cht do nghin rưu, tin 
tưng vào bùa ngãi và ot tuyt tình dòng tc.”  “Ai ung rưu thì l Salah 
ca y trong bn mươi ngày êm không ưc chp nhn.” 

8 Dóc 
láo 

“Khn kh thay cho k ba t chuyn làm thiên h cưi, tht khn kh cho y, 
tht khn kh cho y.” 

9 Theo 
dõi 

“Ai nghe lén ngưi khác nói chuyn trong khi h không thích hoc tìm cách xa 
lánh y, vào ngày phán x y s b  vào l tai kim loi nóng chy.”

10 Tt tng, 
v hình có 
linh hn 

 “Qu tht ngưi b hành ti nng nht vào ngày phán xét là ngưi v 
hình (có linh hn) và tt tưng.”  “Thiên thn s chng vào nhng ngôi 
nhà có nuôi chó và bt tưng (và treo hình có linh hn).” 

11 Nhiu chuyn “Chng ưc vào thiên àng i vi nhng k mách lo nhiu chuyn.” 

12 Nói 
xu 

“Mi ngưi có bit nói xu là như th nào không ?” Mi ngưi ng áp: Allah 
và Rasul ca Ngài mi rõ. Nabi  nói: “Là s nhc nh ca anh v ngưi khác 
vi nhng iu y không thích.” Có li hi tip: Nabi ngh sao nu nhng li l 
ó là s tht ? Ngưi áp: “Nu nhng gì anh nói là s tht thì anh ã nói xu 
y còn nu không phi là s tht thì anh ã vu khng cho y.” 

13 Nguyn 
ra 

 “Nguyn ra ngưi có c tin ging như git cht h.” 
 “Ch có nguyn ra gió, bi nó ch thi hành theo lnh. Và qu tht nhng 
ai nguyn ra ngưi không áng b nguyn ra thì li nguyn ra rơi tr li y.” 

14 Tit l 
chuyn kín 
phòng the 

“Con ngưi xu xa ghê tm nht i vi Allah vào ngày xét x là ngưi 
àn ông sau khi quan h vi v ca y, y li em chuyn chn gi ca hai 
ngưi nói cho mi ngưi nghe.” 

15 Tc tu, ti 
bi 

 “Qu tht, k có ch  xu xa nht i vi Allah vào ngày phán x là 
k b mi ngưi b mc do (li l và vic làm) tc tu, ti bi ca y” 
 “Ti li nhiu nht ca con cháu Adam là do cái lưi to ra” 

16 Kt ti ngi 
Muslim là 

Kafir  

“Bt c ai gi ngưi anh em Muslim khác: Này k Kafir, chc chn 
mt trong hai s tr thành Kafir. Nu ngưi kia không phi như li gi 
thì li gi ó s  trúc lên u k gi.” 

17 Nhn ngi 
khác làm 

 “Ai nhn ngưi khác làm cha trong khi y bit ngưi ó không phi là 
cha thì thiên àng cm a ca y.”  “Các ngưi ch ghét b cha m các 

NHNG VIC B CM LÀM
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cha ngưi, ai ghét b cha mình thì y là Kafir.” 
18 Gây hong s 

cho ngi 
Muslim 

 “Cm ngưi Muslim làm ngưi Muslim khác hong s.” 
 “Ai cm st ch vào ngưi Muslim khác, y s b Thiên Thn nguyn 
ra n khi b tay xung.” 

19 Git ngi 
c bo h 

“Ai git ngưi ưc bo h vô ti, y s không ngi ưc mùi thơm ca 
thiên àng trong khi mùi thơm ó bay xa kéo dài n mt trm nm.” 

20 Gây hn vi 
Waly 

“Qu tht Allah ã phán: Ai chng i li Waly (tc ngưi ưc 
Allah bo h) thì Ngài s công khai khai chin vi y.” 

21 Gi k ngy Islam & ngi 
h n là ch nhân 

“Ch gi k ngy Islam là ch nhân, nu tht s y là ch 
nhân thì các ngưi ã có li vi Thưng  các ngưi.” 

22 Gian ln 
trong qun lý 

“Bt c b tôi nào ưc Allah ban cho nhim v qun lý, n y cht vn mang 
ti danh gian ln trong qun lý thì Allah cm y hưng th thiên àng.” 

23 T vn không có 
kin thc 

“Ai tư vn v tôn giáo cho ngưi khác mt cách không kin thc thì 
y s gánh ly ti li ca ngưi ưc y tư vn.” 

24 B bui dâng 
l Salah th 

sáu hoc Salah 
Al-A’sr 

 “Ai b hành l Salah th sáu ba ln mà không có lý do s b Allah 
khóa cht con tim y.” 
 “Ai b bui dâng l Salah Al-asr thì tt c các vic làm ca y s rơi 
mt ht.” 

25 Lơ là và b 
hành l 
Salah 

“Hip ưc gia chúng ta và h (ngưi ngoi o) là dâng l Salah. Ai 
b nó thì ngưi ó là k ngoi o.” 
 “S khác bit ca ngưi Muslim vi ngưi th a thn và ngưi Kafir 
là b dâng l Salah.” 

26 i ngang qua 
phía trc mt 

ngi ang 
dâng l Salah 

“Du ngưi i ngang qua phía trưc mt ngưi ang dâng l Salah 
bit ưc nhng gì y phi gánh chu cho hành ng ó ca mình thì 
chc chn dù phi ng li bn mươi (nm i chng na) vn còn tt 
hơn y i ngang qua trưc mt ngưi ang dâng l.” 

27 Gây khó chu 
cho nhng 

ngi dâng l 

“Ngưi nào n hành và ti thì ng n gn Masjid ca Ta bi qu 
tht các v Thiên Thn cng s khó chu vi nhng gì mà con cháu 
Nabi Adam b khó chu.” 

28 Chim ot t 
ai 

“Ai c tình chim ot mt tt t s b Allah chng lên c y by tng 
t vào ngày phán xét.” 

29 Nói li l làm 
Allah gin 

“Và qu tht, khi mt b tôi nói ra li l làm Allah gin d, y s b 
qun vào ha ngc by mươi nm.” 

30 Nói nhiu nhng li 
không phi nhng li tng 

nim tán dơng Allah 

“ng nói nhiu nhng li không phi là nhng li tng 
nim tán dương Allah bi qu tht nói nhiu nhng li không 
phi là li tng nim tán dương Allah là con tim chai cng.” 

31  cao bn 
thân 

“Và qu tht, ngưi b Ta ghét và  cách xa Ta nht vào ngày phán 
xét là nhng k nói nhiu gây phin hà mi ngưi, nhng k nói dài 
dòng t  cao bn thân và nhng k t cao t i.” 

32 Lơ là trong vic 
tng nim 

Allah 

“Bt c nhóm ngưi nào ngi t li mà chng chu tng nim Allah 
cng chng Salawaat cho Nabi là ã b phm ti, nu mun Allah s 
trng tr h và nu mun Ngài tha th cho h.” 

33 Th hin s 
mng r khi 

ngi Muslim 
khác gp nn 

 “Ch th hin s mng r khi ngưi anh em Muslim khác gp nn, 
ri y s ưc Allah thương xót còn bn phi gp th thách ó.” 
 “Ai moi móc ti li ca ngưi Muslim khác, y s chng cht sm 
n khi nào phm phi ti li ó.” 

34 S rung b 
nhau trong tình 

ng o 

“Ngưi có c tin không ưc phép quay lưng vi ngưi anh em 
ng o ca mình quá ba ngày. Ai quay lưng quá ba ngày và b cht 
trong lúc ó thì b y vào ha ngc.” 



195



 

35 Công khai 
làm ti li 

“Tt c tín  trong cng ng Ta u ưc tha th ngoi tr k công 
khai làm ti li.” 

36 Nhân cách 
xu 

“Qu tht, nhân cách xu làm hư i vic hành o ging như gim làm 
hư mt ong.” 

37 Ly li 
nhng gì ã 

cho, tng 

 “Ngưi ly li nhng gì ã cho, tng ging như con chó nôn thc n 
ra ri li n vào” 
 “Các ngưi không ưc phép tng quà cho ngưi ri òi li.” 

38 Bt công 
vi xóm 

ging 

 “Ngưi àn ông quan h ba bãi vi mưi ph n khác nh ti hơn là gi 
quan h ba bãi vi ph n hàng xóm.” 
 “Trm cp mưi cn nhà cng nh ti hơn là trm cp  nhà hàng xóm.” 

39 Nhìn vào 
nhng 

iu cm 

“Mi ngưi trong con cháu Adam u có tin nh phi phm ti Zina không 
th tránh ưc: Zina ca mt là cái nhìn, Zina ca l tai là s nghe, Zina ca cái 
lưi là li nói, Zina ca ôi tay là s s mó, Zina ca ôi chân là bưc i, Zina 
ca con tim là s suy ngh, s tưng tưng ri làm cho sinh lý tng và gim.” 

40 Ngi àn ông 
s ph n không 

c phép s 

 “Thà là b kim bng st âm vào u tt hơn là s son ngưi 
ph n không ưc phép s.” 
 “Ta không bao gi bt tay vi ph n.” 

41 Al-
Shighaar 

 

“Nabi  ngn cm Al-Shighaar.” Al-Shighaar là hình thc giao hôn: 
ngưi àn ông này g con gái cho ngưi àn ông kia vi iu kin ngưi 
àn ông kia g con gái li ngưi àn ông này  khi tr tin sính l Mahar. 

42 Than khóc 
cho ngi 

cht 

 “Ai ưc than khóc, y s b trng pht bi li than khóc ó vào ngày 
phán xét.” 
 “Ngưi cht s b hành h trong m bi li than khóc dành cho y.” 

43 Th tht 
vi ai khác 

ngoài 
Allah 

 “Ngưi nào th tht vi ai khác ngoài Allah là k ph nhn Kafir hoc 
là k t hp Shirk.” 
 “Ai mun th thì th bng danh ngha ca Allah còn không thì hãy im 
lng.”  “Ai ly s bình an ra th thì y chng phi là ngưi ca Ta.” 

44 Th di trá “Ai th tht di trá  chim ot tài sn ngưi Muslim khác, khi i din 
vi Allah s b Ngài gin d.” 

45 Th tht 
trong buôn 

bán 

 “Các ngưi hãy cn trng vi nhiu li th tht trong buôn bán bi l 
nó giúp bán chy hàng hóa nhưng không mang li iu tt lành.” 
 “Th tht  buôn bán kinh doanh xóa i hng phúc.” 

46 Noi gơng 
nhng ngi 
bt tin Kafir 

 “Ai theo gương ca mt nhóm ngưi nào ó thì y thuc nhóm ngưi 
ó.” 
 “Không phi là tín  ca Ta i vi k nào không bt chưc theo Ta.” 

47 Xây dng 
trên m 

“Rasul  ca Allah nghiêm cm vic xây trét, sơn tô lên m và ngi bên 
nó.” 

48 S bi tín “Vào ngày phán xét khi Allah ã cho triu tp tt c mi ngưi t thi sơ 
khai cho n thi cui cùng, mi ngưi bi tín s ưc mang ra công b 
trưc mi ngưi: ây là k bi tín – ngưi này con ca ngưi này.” 

49 Ngi trên  
m 

“Qu tht mt ngưi nào ó trong các ngưi ngi trong ám ci ang cháy 
làm cháy ht qun áo và bng ht da ca y còn tt hơn y ngi trên m.” 

50 Thích c mi ngi 
ng dy ón tip 

“Ai yêu thích vic ưc mi ngưi ng nghiêm trang  ón 
tip y, là y ã ưc chun b sn cho mt ch  trong ha ngc.” 

51 Xin lúc 
không 

cn 
thit 

 “Và bt c ai xòe tay xin tin ngưi khác s b Allah m cho y cánh ca 
nghèo kh.” 
 “Ai xòe tay xin tin thiên  làm giàu, chng qua là y ang xòe tay xin 
nhng ct than hng. Th nên, mun xin nhiu hay ít thì tùy các ngưi.” 



196



   

52 Kê giá 
hàng 
hóa 

“Ngưi  ch không ưc bán dùm ngưi  trong vùng quê, không ưc kê 
giá hàng hóa lên cao trong khi y li chng mun mua và cng không ưc 
tranh giành mi mua bán vi ngưi anh em Muslim khác.” 

53 Van vái nhng 
iu lch lc 
trong Masjid 

“Ai nghe ngưi nào van vái nhng iu lch lc trong Masjid thì hãy 
nói: Allah s không áp li li cu xin ca ngươi âu, bi qu tht 
Masjid ưc dng lên không phi cho mc ích ó.” 

54 Mng 
chi 

Shaytaan 

 “Các ngưi ch có chi mng Shaytaan mà hãy cu xin ưc che ch 
tránh mi iu xu t chúng.” 
Có mt Sahabah k: Tôi ngi sau lưng Rasul  trên con vt cưi ca 
Ngưi, bng nó b ng, tôi lin nói: Shaytaan ã hi nó. Rasul lin lên ting: 
“Ch có nói: Shaytaan ã hi nói. Nu nói li l ó s thi phng Shaytaan to 
như cái nhà và hn bo: Bng sc mnh ca ta. Hãy nói: Bismillah. Nu anh nói 
như vy s làm cho Shaytaan teo dn n nh như con rui.” 

55 Mng chi nóng 
st 

“Ch có mng chi nóng st, bi chính nó s ra ti cho con cháu 
Adam ging như (la) tách cn b ra khi st.” 

56 S kêu gi n 
vi nhng iu 

lch lc 

“Ai kêu gi n vi nhng iu lch lc thì y s phi gánh chu ti 
li ca y c nhng ti li ca nhng ngưi làm theo y không ưc 
gim nh mt ti nào c.” 

57 Hình thc ung 
nc b nghiêm 
cm cng nh b 

khin trách 

 “Rasul  ca Allah cm ung t ca ming ca các bình cha.”  
 “Nabi  khin trách hình thc ung ng.” 
 “Rasul  cm ung nưc mà thi.” 

58 Dùng các loi tách, 
cc ung bng 
vàng hay bc 

“Nam gii các ngưi không ưc n ung trong chén bát bng vàng, 
bng bc, cng như không ưc mc tơ la gm vóc. Nhng vt dng 
ó ca h (ngưi ngoi o)  trn gian và ca chúng ta  Ngày sau.” 

59 n ung bng 
tay trái 

“Cm các ngưi n và ung bng tay trái bi qu tht Shaytaan 
chúng n và ung bng tay trái.” 

60 Ct t ngha 
tình thân thuc 

“S không vào ưc Thiên àng nhng ai ct t tình thân thuc.” 

61 Không  Salawat 
cho Nabi  

 “Khn kh thay cho k khi ưc nhc n Ta mà y không chu 
Salawaat cho Ta.”  “Là mt s keo kit i vi ai khi ưc nghe 
nhc n tôi mà không salawaat cho Ta.” 

62 Nuôi chó “Ai nuôi chó không không vì mc ích sn bn và trông coi vưn tưc thì 
ân phưc ca y b sp  mi ngày hai Qiraat.” (mt Qiraat to như núi) 

63 Hành h 
các loài 

vt 

 “Mt ngưi ph n ã b hành ti ch vì ã nht mt con mèo cho n 
cht và bà ta ã b tn vào ha ngc.” 
 “Các ngưi ng ly nhng gì có linh hn làm  c.” 

64 eo chuông 
cho ng vt 

“Thiên thn chng có bu bn vi vi vt gì có chó và cái chuông.” 

65 c 
ban cho 

hng 
phúc ri 
làm ti 

li 

“Mt khi ngươi thy Allah ban bng lc cho mt ngưi nào ó trên trn gian 
này trong khi y li ưa thích vic làm ti li bt tuân, bi iu ó s làm cho y 
ân hn.” Ri ngưi c câu kinh: Mt khi h quên bng i li khuyn cáo 
mà h ã nhn ưc, TA (Allah) m toang cho h mi cánh ca (phn vinh) 
v mi vn  trong cuc sng. n khi bn h ch còn bit khoe khoang v
các tin nghi mà h ã ưc ban cho thì lúc ó TA bt pht h mt cách bt 
ng khin h tr thành nhng k trng tay. Al-An-a'm: 44 (chơng 6). 

66 t trn 
gian lên 

hàng u 

“Ai ch quan tâm n cuc sng trn gian, Allah làm cho y luôn cm 
thy nghèo kh, chia r s oàn kt ca y và y s chng hưng ưc gì 
ngoài nhng iu ã ưc nh sn cho y.” 
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Thiên àng Hay a Ngc 

Này hi nhng ngưi có c tin, hãy kính s Allah và t nhìn li nhng gì 
mình ã tng làm  xây dng cho mai sau (tc ngày tn th). Al-Hashr: 18 (chương 59). 

Ngôi m 
Là im n u tiên  cõi i sau, nơi này s là h ha ngc dành cho nhng k 

không tin tưng và nhng k gi to nhưng s là nhng ngôi vưn dành cho nhng 

ngưi có c tin.  ây có các hình pht dành cho nhng ti li như: không làm v 

sinh sau khi tiu tin, nói xu sau lưng ngưi khác, nói di, ng b l vic hành l 

Salah, zina (thông dâm và gian dâm), riba (mua ban trao i dưi các hình thc cho 

vay ly lãi), và các ti li khác. Các vic làm có th cu ri thoát khi s trng 

pht  nơi này ó là làm nhiu vic thin tt vi lòng chân tâm vì Allah-ng duy 

nht, thưng xuyên cu xin s cu ri nơi Allah, c kinh Qura’n chương Almulk 

và mt s vic làm khác. Nhng ngưi không phi tri qua các hình pht trong ngôi 

m ó là nhng ngưi t trn trong chin u vì chính o Shaheed, nhng ngưi 

cht vào ngày th sáu. 
Ting còi 
Mt chic còi bng cái sng v i do i thiên thn Israafeel sn sàng thi lên khi 

ưc lnh. Có hai ting còi ưc thi, ting còi tn th và ting còi phc sinh. 

Ting còi tn th tht khng khip và kinh hoàng, con ngưi khi nghe nó phi ngt 

xu vì khip m và mi th trong v tr s tiêu tan và bin mt. Allah phán: Và 

khi ting còi tn th c thi lên, ai  trong các tng tri và di t u phi 
ngt xu, ngoi tr ai mà Allah mun buông tha. Al-Zumar: 68 (Chương 39). Th là tt 

c v tr b iêu tàn, n bn mươi nm sau ting còi th hai báo hiu phc sinh, 

vi ting còi này con ngưi s ngi dy t các ngôi m, Allah phán: Ri ting còi 

th hai c thi lên, thì h s ng thng và ngóng nhìn. Al-Zumar: 68 (Chương 39). 

S phc sinh 
Sau ting còi th hai, Allah cho mt cơn mưa n, các cơ th t trong ngôi m 

ưc hình thành tr li mt cách mi hoàn toàn, h ln lưt ngi dy ng lên mt 

cách ngơ ngác vi thân mình trn trung, k t ây h s không bao gi cht na 

mà s sng vnh vin và tn ti mãi mãi, và cng k t ây h s nhìn thy các v 
thiên thn và nhìn thy loài Jinn mà cõi trưc trên th gian  h không th nhìn thy. 

Tt c ưc phc sinh mang theo các vic làm ca mình  cõi trưc. 
Al-Hashr 
Nơi mà Allah s tp trung tt c các to vt ca Ngài cho ngày xét x cui cùng, 

ngày mà thi gian ca nó dài bng nm mươi ngàn nm, trn gian con ngưi sng 

ta mt gi ngn ngi. Ti ây nhng k ph nhn Allah và nhng ngưi nghch 

o ti li s kinh hoàng khip vía như nhng ngưi mê sng.  ây mt tri rt 

gn khong mt dm (1,6 km) và nóng vô cùng làm m hôi  ra và dâng ngp như 

l lt, tùy theo các hành vi và vic làm  cõi trưc mà m hôi s dâng ngp. Ti Al-

Hashr này, xy ra s tranh cãi gia ngưi yu ui và ngưi kêu cng, ngưi ngoi 

o và Shaytaan vi thân th chúng, chúng nguyn ra ln nhau, k bt công thì 

cn tay hi hn. Ha ngc s ưc mang n gm có by mươi ngày khoe kéo và 

CUC HÀNH TRÌNH 
 CÕI VNH HNG
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cn tay hi hn. Ha ngc s ưc mang n gm có by mươi ngày khoe kéo và 

mi khoe kéo có by mươi ngàn thiên thn kéo n, khi nhìn thy nó nhng k 

không có c tin s than: c gì tôi ch là ht bi, k bt tuân không chu xut 

Zakat b tin ca y thiêu t y, k kêu cng ưc phc sinh như là con kin, k bi 

tín ưc gn lá c làm du, k trm cp phi i din nhng gì ã trm cp, mi bí 

mt ưc phơ bày. Riêng nhng ngưi ngoan o thì chng có gì lo âu, i vi h 

mi th  ây s i qua như mt bui dâng l Salah Al-Zuhr. 

Quyn cu xin ân xá 
Quyn cu xin ân xá là mt c ân mà Allah ch dành riêng cho Nabi Muhammad 

, V Nabi mà Allah ân sng nht trong tt c các v Nabi ca Ngài. S cu xin ân 

xá s din ra trưc khi mi to vt ưc ưa ra xét x. Nabi Muhammad  s cu 

xin ân xá cho các tín  ca Ngưi như cu vt ngưi có c tin khi ha ngc và 

nâng cao a v ca h. 
Xét x 
Loài ngưi s ưc triu tp ng trưc Allah thành tng hàng, Ngài s cho h 

thy tt c các vic làm và hành vi ca h trên th gian và ln lưt hi ti h, mi 

vic làm, mi hành vi dù ln hay bé u ưc phơi bài mt cách chi tit, không mt 

iu nh nht nào ưc che giu cho dù ch là mt ht nguyên t, hi v tui i, 

thi thanh niên, tài sn, kin thc, li ha, hng phúc, cái nghe, cái nhìn c s suy 

ngh. Nhng k không có c tin Kafir và k ngy Islam ưc Allah mang ra xét 

x trưc cng ng  h nhc bn chúng,  thiên h, trái t, ban ngày, ban êm, 

tài sn, Thiên Thn ln các phn cơ th chúng làm nhân chng chng li chúng n 

khi chúng khâm phc khu phc. Riêng nhng ngưi tin tưng s ưc phán xét 

kín áo gia Allah vi y cho n khi y công nhn ht tt c ti li ã phm và 

tưng chng s b rơi vào ha ngc thì Allah phán: “TA ã che giu nó cho ngưi 

 trn gian và nay TA tha bng cho ngưi.” Cng ng u tiên ưc xét x là 

cng ng ca Muhammad  và vic u tiên ưc mang ra xét x là l Salah và 

git ngưi. 
Trao quyn s 
K tip mi ngưi ưc nhn mt quyn s ghi chép mi hành ng ã làm Mt 
quyn s gì nh th này! Sao nó ghi không sót mt iu nào dù nh hay ln.” 
Al-Kahf: 49 (chơng 18). Ngưi có c tin thì nhn bng tay phi còn Kafir, k ngy Islam 

thì nhn bng tay trái và sau lưng. 

Chic cân 
Vào ngày phán xét, mt chic cân ưc mang n, tt c các vic làm và mi hành 

vi ca mi ngưi s ưc t lên nó  cân nng, chic cân gm có hai a hai bên 

mt bên cho nhng vic làm thin tt và ngoan o còn bên kia cho các hành vi 

xu và nhng vic làm ti li nghch o. Ngưi nào mà vic làm thin tt và 

ngoan o ca y nng hơn trên chic cân thì s ưc Allah thu nhn vào Thiên 

àng còn ngưc li ai mà vic làm xu và ti li ca y nng hơn trên chic cân thì 

y s b ày vào Ha Ngc. Nhng vic làm thin tt và ngoan o có trng lưng 

nhiu trên chic cân ó là câu tuyên th   


 (La i la ha il lol loh), phm cht 
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o c tt và s tng nim như 





   (Al ham du lil lah) 





































  (Sub ha nol lo hi wa bi ham dih, wa sub ha nol lo hil a’ zim) 

Al-Hawdh 
Là mt cái h nưc to dành cho nhng ngưi có c tin, ai ung nó s không bao 

gi khát na. Allah ban cho mi v Nabi và các tín  ca h mt cái h Al-Hawdh 

này, trong ó Al-Hawdh ca Nabi Muhammad  và các tín  ca Ngưi to hơn 

ht và nưc trong nó có màu trng t sa, ngt như mt ong mang hương thơm ca 

x hương, trong h có nhng  múc bng vàng và bc chiu sáng lp lánh như các 

vì sao, nưc ưc cung cp bi nưc sông Al-Kawthar. 

Cuc kim nghim c tin 
Vào cui gi xét x, sau khi nhóm ngưi Kafir i theo thn linh h th phưng vào 

ha ngc, có k bò, có k i và có k trưng, ch còn mi nhóm ngưi có c tin và 

nhóm ngy Islam. Lúc này Allah xut hin và hi: “Các ngưi còn ch i iu gì 

?” H áp: “Chúng tôi ch Thưng  chúng tôi.” Lp tc nhng cái chân nhn 

bit ưc Thưng  nên qu mp xung ly ngoi tr nhóm ngy Islam là không 

th, Allah phán: Vào ngày mà ng chân s c  l ra và chúng s c gi 
n  cúi u qu mp  ph phc trc Allah nhng chúng s không th 
qu c. Al-Qalam: 42 (chơng 68). Th ri h i theo s ch dn ca Thưng  n 

Al-Siraat và ưc ban cho ánh sáng còn ánh sáng ca nhng k ngy Islam b dp 

tc. 

Al-Siraat 
Là mt chic cu ưc bt ngang qua ha ngc mà nhng ngưi có c tin s phi 

i qua  i n thiên àng, ây là th thách cui cùng ca cuc hành trình cho 

ngưi tin tưng  n ưc vi Thiên àng, nơi ca nim hnh phúc bt tn và 

vnh hng. Chic cu Siraat ưc nhc n trong li di hun ca Nabi  rng:   

“Rt trn cht, trên cu b phc kích bi nhng con chó có nanh vut ta như 

rng kh ... cái cu mng hn si tóc và bén hn kim.” Hadith do Muslim ghi li.  

Ti ây nhng ngưi có c tin s qua ưc ban cho ánh sáng tùy vào vic thin ã 

làm, ánh sáng to nht ta qu núi và nh nht ta ngón chân cái, h i qua chic 

cu nhanh hay chm tùy theo các vic làm thin tt và hành vi ngoan o ca h, 

có ngưi qua cu nhanh như chp mt, nhanh như tia chp, nhanh như gió, nhanh 

như chim bay, nhanh như phóng nga, nhanh như cưi lc à, “Ngưi có c tin 

thì ưc bình an, có ngưi b cào b xé nhưng vn n ưc b bên kia và có 

ngưi thì b ri vào ha ngc.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li. Riêng nhng k 

ngy Islam chng có ánh sáng  soi li i, h quay li thì b ánh bi xing xích, 

ri b y lên cu và b rơi ht xung ha ngc. 

Ha Ngc 
Là mt nơi ca s trng pht kh i vô cùng au n mà Allah dùng  trng tr 
nhng k bt tin ph nhn Ngài. Nhóm vào u tiên là nhóm Kafir, ri n ngưi 

bt tuân trong s ngưi có c tin ri n nhng k ngy Islam, c mi 1000 ngưi 

thì có n 999 ngưi vào ha ngc. Ha ngc gm có by cng, la ca nó nóng 

gp by mươi ln la ca trn gian. Ngưi trong ha ngc a phn là Kafir, h 

ưc bin to ln hơn vi chiu ngang t vai này n vai kia khong ba ngày ưng 
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i và chiu cao ta núi Uhud, mi khi lp da b t cháy thì ưc thay bi lp da 

mi  h tip tc nm mùi au n không gián on, nưc ung dành cho h là 

nưc sôi làm chín rã c rut gan ni tng, thc n không có gì khác ngoài trái ng 

Zaqqoom, cht m hôi tanh. Ngưi nh ti nht là ngưi ch b t lên hai bàn chân 

y hai cc than hng nhưng làm cho não y sôi sùn sc. Trong ó, ngưi bt tuân b 
t cháy chín da tht, tan ra ri t tái to li, ngoài ra còn b ánh p, lôi kéo bng 

xing xích, gông cùm. Ha ngc có áy rt sâu, nu ném tng á khng l  t 

ming rơi xung ti áy phi mt by mươi nm rơi trong không trung, nó là nơi an 

ngh cui cùng có Kafir và thn linh h tôn th, không khí h hít th là cái nóng, 

qun áo ca h là la. 

Al-Qintarah 
“Ngưi có c tin tránh ưc ha nhưng phi b gi li Al-Qintarah nm gia 

thiên àng và ha ngc  phân x mi vn u gia h vi nhau, nhng iu 

bt công ã gây ra trên trn gian, n khi h hoàn toàn sch s mi ưc cho 

phép i vào thiên àng. Th bi ng nm ly linh hn Muhammad Ta trong tay 

Ngài, mi ngưi trong h ưc ban mt tòa lâu ài trong thiên àng và h nhn 

bit ưc nó ging như nhn bit ưc nhà ca h  trn gian.” 

Thiên àng 
Là nơi ca i sng hnh phúc vô tn, là nơi ca s hưng th khoái lc chưa tng 

có trên th gian mà Allah dùng làm phn thưng cho nhng ngưi tin tưng và 

ngoan o. Thiên àng ưc xây ưc bng vàng, bng bc, ưc lát bng x 

hương, khp nơi ưc ri ngc trai, hng ngc và t có màu ngh tây, nó gm tám 

cánh ca mi cánh ca có chiu rng i mt ba ngày ưng nhưng mi ca u 

cht nc ngưi i vào, nó gm có mt trm tng mi tng có khong rng bng 

khong rng tri t, cao nht là tng Firdaws, nóc ưc che bi ngai vương ca 

ng Rt Mc  Lưng, ti ây bt ngun ca các dòng sông mt ong, sông sa, 

sông rưu và sng nưc chy êm ái không vn sóng, ngưi có c tin múc ung 

tha thích, có  loi cây trái chín mng, ngon thơm có sut không dt, trong nó có 

cn lu bng ngc trai có khong rng n 60 dm (96 km), mi góc u có ngưi 

cao tao, mt sáng láng không râu ng ch lnh, ngưi trong thiên àng u ng 

tui vi nhau và s không b lão hóa, trang phc không b dơ, h không có nhu câu 

v sinh, bài tit qua tuyn m hôi có mùi x hương, lưt chi bng vàng, ph n là 

nhng nàng trinh n tuyt p làm bn tình, h s mãi mãi trinh tit, màng trinh s 

hoàn li như c c sau mi ln ân ái, h hưng th khoái lc mt cách tuyt i. 

Ngưi u tiên i vào là Muhammad , ri n tt c Nabi, mi vt cht h mun 

ưc nhân lên ít nht mưi ln, h ưc phc dch bi nhng tr nh ưc ri rác 

khp nơi ta như nhng viên ngc trai bit i và nim hnh phúc tt nh nht là 

ưc ngm nhìn sc din ca Allah, ưc Ngài hài lòng và vnh cu trong thiên 

àng. 

 

 

 
 





  

K tip ra hai cánh tay t u ngón tay cho n khi cù ch.  
 Khuyn khích ra bên phi trưc bên trái.  Ra ôi bàn tay lúc bt u Wudu là 
khuyn khích còn lúc này là bt buc.  Khuyn khích ra các k ngón tay.
Dùng hai bàn tay thm nưc k tip xòe hai bàn tay ra ng thi áp sát vào u 
sau ó bt u vut t chân tóc trán cho n phía sau ót và vut ngưc li t sau 
ót cho n chân tóc trán nu có b sót vài si tóc thì không sao. 
Tip ó, dùng hai ngón tay tr t trong l tai, dùng hai ngón tai cái t phía 
ngoài vành tai sau ó chùi l tai t trái tai ngưc lên vành tai. (không cn ly 
nưc li khi vut vành tai.)  
 Không bt buc chùi li s tóc b xót.  Bt buc vut trên da u i vi ngưi 
không có tóc. Bt buc chùi luôn phn khong trng nm gia chân tóc và hai l 
tai. Không nên vut u nhiu hơn mt ln. Không nên ra u thay vì vut u.

K tip ra hai bàn chân t u ngón chân cho n khi mt cá. 
 Khuyn khích ra bên phi trưc bên trái và chà cho thm nưc.  
 Khuyn khích chà các k ngón chân.



Ra mt t chân tóc trán cho n cm tính theo chiu dc và t l tai phi n 
l tai trái tính theo chiu ngang. Nu có râu rm thì thm nưc ri ly bàn tay 
chà sát vào râu, còn râu thưa thì phi ra cho ưt da.  Bt buc ra râu i vi 
ngưi ít râu và khuyn khích i vi ngưi rm râu.  Mt phi ra ch không ưc 
chùi.  Khuyn khích xúc ming và mi trưc khi ra mt.  Không nên ra tròn 
mt lúc ra mt.  Khuyn khích dùng nhiu nưc ra mt nhưng không phung phí. 

Hít nưc vào mi mt ln, ri h ra, khuyn khích lp li ba ln. 
 Xúc mi không theo cách ã ch dn là không ưc công nhn.  Khuyn khích 
dùng tay phi ưa nưc vào mi và dùng tay trái h ra.  Khuyn khích xúc ming 
và mi tht mnh i vi ngưi không nhn chay.

  K tip xúc ming, phi làm cho nưc di chuyn iu trong khoang ming, 
khuyn khích làm ba ln.  
 Xúc ming không theo cách ã ch dn là không ưc công nhn.  Không b 
cm nut nưc sau khi xúc ming.  Khuyn khích chà rng trong lúc xúc ming.  
Khuyên khích nên xúc ming và mi trên mt bm nưc, mt phn vào ming và 
phn còn li vào mi.

Nói câu: Bismillah, ra ôi bàn tay ba ln trưc khi ly Wudu i vi ngưi 
thc dy sau ng ban êm. 
 Khi quên ly nói Bismillah thì Wudu ó vn úng, nu sc nh ang lúc ly 
Wudu thì không cn bt u li. Không nên lp li quá bn ln khi ly Wudu.

Nưc ly Wudu phi là nưc sch, tc nưc nguyên thy như nưc mưa, sông 
ngòi hoc là nưc ã thay i màu sc, mùi hoc v do tác ng ca thi gian. 
 Không nên s dng nưc quá lnh hoc quá nóng khi ly Wudu.  Cht dơ bn 
rơi vào nưc ít s làm cho nưc bn, còn rơi vào nưc nhiu t 210 lít tr lên thì 
không làm cho nưc bn tr phi làm tha i mt trong ba cht mùi, màu hoc v.

Bt buc phi ly Wudu theo th t, trưc tiên là xúc ming và mi, ri ra mt, ri ra hai tay, ri 

vut u và cui cùng ra hai bàn chân. 

Bt buc phi làm liên tc, không ưc trì hoãn làm cho phn ra trưc b khô ri mi ra phn k 

tip. 
 ưc phép chùi khô sau khi ly Wudu nhưng  t nhiên tt hơn.  
 Không úng nu ra cách b phn ly Wudu cùng mt lúc như ln trong nưc và nh tâm ly 
Wudu. 
 Khuyn khích cu xin: (Ash ha u al la i la ha il lol ló hu váh a hu la sha ri ka láh, va ash ha 
u anh na Mu hâm ma anh áp u hu va ro su lúh.)  Ý ngha: {Tôi xin xác nhn không có Thưng 
 nào xng áng ưc th phng mà ch có Allah duy nht không có cng tác vi Ngài và chng 
nhn rng Muhammad là b tôi và cng là v Thiên S ca Ngài.} K tip hành l Salah hai Rak-at. 

NGHI THC LY WUDU





  

CÁCH THC HÀNH L SALAH 
Sau khi có Wudu và mun hành l Salah thì phi ng thng, mt hưng v Qiblah 
giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoc ngang trái tai), hai bàn tay xòe ra, các ngón tay 
khép li, lòng bàn tay hưng v phía trưc ng thi nói: (Ol lo hu ak bar). Bt 
buc Imam phi nói ln ting cho nhng ngưi phía sau nghe. Ngưi theo Imam 
ch ưc nói Ol lo hu ak bar sau khi Imam ã nói xong.  Bt buc phi ng  

hành l Salah, tr phi là ngưi bt lc thì ưc phép hành l ngi.  Khuyn khích lúc hành l  
vt chn trưc mt, và ngưi theo Imam thì vt chn ca h là Imam.  S nh tâm là nm  
trong tim, th nên không cn nói ra li.  Không ưc cu th hoc quá  trong vic giơ ôi bàn 
tay  Bt buc nói ra ting các Rukun và nhng iu bt buc  nhng ngưi sau lưng nghe hoc 
ít ra cho bn thân y nghe.  Không nên nhìn quanh qun, ngưc mt lên, nhm nghin mt, ng 
ngã nghiên, ng mt chân khi không cn thit hoc khép hai chân li hoc dang rng ra qua . 

K tip giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoc ngang trái tai) lòng bàn tay hưng v 
trưc nói “Ol lo hu Ak bar” và cui ngưi v trưc 90 , hai bàn tay nm ly hai 
u gi, u và lưng thng mt nhìn xung nơi qu li và c ba ln câu: (Sub ha 
na rab bi yal a z.i.m)  Bt buc nói Takbeer và câu: (Sa mi ol lo hu li manh ha  

mi dah) trong khong gia thay i ng tác, không ưc phép trưc hoc sau.  Cúi ngưi v 
trưc vi kh nng có th ch không nên quá cu th hoc quá   Kp cúi ngưi v trưc vi 
Imam trưc khi Imam ng dy là ã kp Rak-at ó.  Ngưi mun hành l sau khi vào Masjid, 
nên làm theo lin ng tác Imam ang làm.  Không nên c Qur’an lúc cúi ngưi v trưc hoc 
lúc qu ly, tr phi mun cu xin bng nhng câu kinh mang ý ngha cu xin.

K tip cúi ly ng thi nói “Ol lo hu ak bar”, lúc ly hai cánh tay không chm 
vào hông, bng không chm vào ùi, các ngón tay và chân khép li và hưng v 
Qiblah ri nói ba ln câu:  (Sub ha na rab bi yal a' la) và ưc phép cu xin bt c 
gì mun.  Không nên áp sát hai cù ch xung mt t lúc ly (ging như s nm  

ngh ca ng vt)  Gian rng hai tay ra vi iu kin không gây nh hưng n ngưi dâng l k 
bên và ưc phép chu hai cù ch vào hai ùi lúc ly nu qu ly lâu.  Khi ly bt buc trán, mi, 
ôi bàn tay, hai u gi, các ngón chân phi chm trc tip xung t còn hai cù ch thì ưa lên 
không ưc  chm t và l Salah s vô hiu nu c tình giơ mt trong by phn này lên khi mt t.

Tip sau ó, khoanh hai tay li t tay phi trên tay trái và t trên lòng ngc bng 
cách nm c tay trái hoc khép các ngón tay li, mt nhìn xung nơi qu li. K 
tip c thm nhng câu Istiftah, ri câu (A u’ zu), ri câu (Basmalah). K tip 
c chương kinh Al-Faatihah, ri c nhng chương kinh khác nu thuc, riêng 
Imam khuyn khích c ln ting  bui Salah Al-Fajr, hai Rak-at u ca Salah 
Al-Maghrib và Salah Al-Isha ngoài ra thì c thm.  Không nên c chương Al-
Faatihah hơn mt ln trong mt Rak-at, cng không nên ch c chương Al- 

Faatihah  hai Rak-at u.  Không bt buc ngưi theo Imam c bài Faatihah  hai Rak-at u 
tiên, bi Imam s chu trách nhim nhưng khuyn khích c lúc Imam tm dng sau khi c Al-
Faatihah.  ưc phép c li mt chương kinh trong hai Rak-at hoc chia ra. Không nên nhiu 
chương kinh trong mt Rak-at hoc ch c on gia hoc on cui nhưng ưc phép c như 
th.  Khuyn khích c theo th t như ưc xp trong Qur’an, không nên c o ln th t, và 
cm o ln t hoc câu kinh.

K tip ngn u lên nói: (Sa mi Ol lo hu li manh ha mi dah) ri giơ hai bàn tay 
lên ngang vai (hoc ngang trái tai) lòng bàn tay hưng v trưc n khi ng thng 
ngưi thì nói: (Rab ba na va la kal ham du) hoc thêm na tt hơn.  Ngưi 
hành l không ưc nói (Rab ba na va la kal ham du) cho n khi ng thng tr 
li sau khi cúi ngưi v trưc.  Nu mun  xuôi hai tay xung và nu mun thì  

khoang tay li ging như trưc.  Bn câu nói sau ây u úng:, 1) (Rab ba na va la kal ham 
du) 2) (Rab ba na la kal ham du) 3) (Ol lo hum ma rab ba na la kal ham du) 4) (Ol lo hum ma 
rab ba na va la kal ham du)





  

 
 

 
 
 

 

 
 

K tip ngi dy và nói "Ol lo hu ak bar", khi ngi mông t trên lòng bàn 
chân trái, bàn chân phi dng ng lên hoc  xuôi ra phía sau hoc ngi 
lên hai gót chan còn hai bàn tay kép li t trên u gi, mt nhìn xung nơi 
qu ly và nói: (Rab bigh fir ly, rab bigh fir ly) 
Và ưc phép nói thêm: (Ol lo hum magh fir ly, war ham ny, wah di ny, waj 
bur ny, wa a' fi ny, war zuq ny, war fa' ny) K tip cúi ly thêm ln na và nói 
"Ol lo hu ak bar" và làm ging như ln qu ly trưc. Như th là bn ã thc hin 
xong mt Rak-at, tip ó ng dy và nói "Ol lo hu Ak bar" ri thc hin tip  

Rak-at th hai ging như Rak-at th nht không gì thay i.  Không nên ngi kiu khác ngoài hai 
kiu ã ch dn,  ưc phép ngi tít tt dng ngh ngơi trưc ng dy sau qu ly, ch Takbeer 
lúc ngi không nói lúc ng dy.  Không ưc c Al-Faatihah cho n khi ng thng ngưi tr 
li nu c trưc phi c li còn không là bui Salah vô hiu.

Sau khi xong hai Rak-at ngi t mông lên lòng bàn chân trái còn chân phi 
dng ng, bàn tay trái  trên ùi trái, còn tay phi chm hai u ngón cái 
và ngón gia li, ngón tr ch thng v phía trưc, các ngón khác xp xuôi 
theo chiu ca ngón gia và t trên ùi phi và c Al-Tahiya (hay còn gi 
là Al-Tashahhud u:  (At ta hi ya tu lil lah, wos so la wa tu wat toai yi b.a.t 
As sa la mu a' lay ka ay yu hanh Na bi yu wa rah ma tul lo hi wa ba ro ka tuh 
As sa la mu a’ lay na wa a' la i' ba dil la his so li h.i.n Ash ha du al la i la ha il 
lol loh wa ash ha du anh na Mu ham ma anh ab du hu wa ro su luh.) 

K tip ng dy tip tc Rak-at th ba ging như hai Rak-at u ngoi tr ch c thm Al-
Faatihah.  Khuyn khích nhìn vào ngón tr phi lúc Al-Tashahhud.  Khuyn khích ch thng 
ngón tr v trưc và chuyn ng lên xung khi c Al-Tashahhud.  Khuyn khích trong lúc này 
không ngi lâu phn c bài Al-Tahiya 

Xong xoay mt v bên tay phi ri v bên trái cho thy c gò má, nói: 
                                     (As sa la mu a' lay kum va rah ma tul loh). Sau ó tng 
nim bng nhng Hadith Saheeh ưc truyn li.  Khuyên khích xoay mt 
qua phi trưc ri qua trái lúc chào Salam, không nên xoay qua trái trưc.  
Không nên c ng tay lên xung lúc chào Salam,

Cui cùng ngi c Al-Tashahhud cui như ba cách như trong hình v. Ngi 
theo cách này ch áp dng trong Al-Tashahhud cui ca  bui l gm hai ln 
Al-Tashahhud. K tip c Al-Tashahhud u ri n: (Ol lo hum ma sol li a' 
la Muhammad wa a' la a li Muhammad, ka ma sol lay ta a' la Ibrahim wa a' 
la a li Ibrahim, in na ka ha mi dum ma j.i.d Ol lo hum ma ba rik a' la 
Muhammad wa a' la a li Muhammad, ka ma ba rak ta a' la Ibrahim wa a' la 
a li Ibrahim, in na ka ha mi dum ma j.i.d) 
 Ngi c Al-Tashahhud cui bng nhng cách sau: 1) t mông xung t, 
chân trái t dưi chân phi và chân phi dng ng. 2) Chân trái t dưi chân 
phi và chân phi  nghiên mt bên. 3) Chân phi  trên bp chui chân phi và 
chân phi dng ng.  Khuyn khích trưc khi cho Salam cu xin câu:  (Ol lo 
hum ma in ny a u’ zu bi ka min a’ za bil qab ri, wa min a’ za bi ja ham nam, wa  

min fit na til mah ya wal ma maat, wa shar ri fit na til ma si hid daj jaal.) 
(Ol lo hum ma in ny zo lam tu naf sy zul manh ka thi ra, wa la yagh fi ruz zu nu ba il la an ta, fagh 
fir ly magh fi ra tanh min i’n dik, war ham ny, in na ka an tal gha fu rur ra him)  Không nên ngi 
chóng tay xung t khi không cn thit.  Chú ý: Lúc ngi c thì Al-Tashahhud thì bàn tay trái 
khép các ngón tay li và t trên ùi trái, còn bàn tay phi dùng ngón cái và ngón gia ng u 
nhau, các ngón khác xp xuôi theo ngón gia còn ngón tr thì ch thng. 





  


 



 

 

 

 
 
 
Anh ch em Muslim thân, 

Allah ã ban cho các bn c ưc quyn sách hu ích này và  thành qu 

ca bn luôn tn ti là bn cn phi thc hành nhng gì ã c. 

 Trưc tiên là các bn ã c xong phn Tafseer (phân tích) Qur’an, 
hãy c gng thc hành nhng gì các bn ã hiu và bit qua nhng dòng 
Kinh, trưc kia Sahabah ch hc t Rasul mi ln mưi câu Kinh và h không hc 

tip tc cho n khi áp dng ht mi iu ã hiu và bit, h nói: “Chúng tôi ã 

bit và thc hành.” ây cng là vic mà giáo lý Islam khuyn khích mi tín , 

ông Ibnu Abbaas nhn nh v câu kinh: Xưng c nó mt cách úng tht. Al-

Baqarah: 121 (chương 2). Tc là áp dng nó tht àng hoàng chính xác.  

Ông Al-Fudhail nói: “Qu tht, Qur’an ưc mc khi  thiên h xưng c 

và thc hành theo.” 

 Tip n các bn cng ã c phn nào v Sunnah ca Nabi , nào hãy 
nhanh lên thi hành  áp li li kêu gi ó, bi các tín  c hnh ca cng 

Islam xưa kia mi khi h h hi ưc iu gì là h tranh nhau thc hành ngay và 

truyn bá kêu gi mi ngưi n vi nó nhm làm theo sc lnh ca Nabi : “Khi 

Ta ra lnh cho các ngi thì hãy làm vi mi kh nng có th và iu gì Ta ã 
cm các ngi thì hãy tránh xa nó ngay.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi li.  

Và s hãi hành pht au n ca Allah:  Bi th, hãy cnh cáo nhng ai 

chng i mnh lnh ca Ngơi (Muhammad) nên bit rng: nu làm th, chúng s 
gp phi hon nn hay gp phi mt hình pht au n  Al-Noor: 63 (chương 24).  

Trong nhng bài mu in hình như: 
 M ca nhng ngưi có c tin, bà Um Habibah thut Hadith: “Ai dâng 

l Salah trong mt ngày êm mi hai Rak-at s c (Allah) s xây cho mt 
ngôi nhà trong thiên àng.” Hadith do Muslim ghi li, bà Um Habibah nói: “K t khi tôi 

nghe ưc Rasul  cho n gi tôi chưa tng b.” 

 Ông Ibnu U’mar thut Hadith: “Không nhim v nào quan trng cho 

ngi Muslim bng vic vit di chúc  sn bên cnh y.” Hadith do Muslim ghi li,  




 

Có kin thc Islam mà không thc hành là vic làm b 
Allah, b Rasul  và tt c ngưi có c tin kin trách, 
Allah phán: Này hi nhng ngưi có c tin, ti sao các 
ngưi nói (li l rt hay) mà các ngưi li chng làm * 
Hành ng ó rt thi tha i vi Allah mt khi các 
ngưi ch nói mà li chng làm. Al-Saf: 2 – 3 (chương 61). 
Ông Abu Hurairah nói: “Hình nh ca ngưi có kin 

thc Islam mà li chng thc hành ging như hình nh ca kho 
tàng không chu tr cp cho con ưng chính ngha ca Allah.” 

Ông Al-Fudhail nói: “Ngưi có kin thc Islam vn còn 
dt nát cho n khi y áp dng nó.” 

Ông Maalik bin Dinaar nói: “Ngưi àn ông nói mà 
chng làm ging như thùng rng kêu to.”
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