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Lời Mở Đầu 
ي يهه  َممّدٍد 

م بم َم لّمم  ُّ مَن ومسم َم ومام د 
م ال ِم
م
ِ   لمعه مل َد  م�مدم

ِمدَ  ّما �م
م
م  ب َم  ِ م جم

م
ا ه  ب

بم ِ   ومام ِ   :وم
Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể toàn 

vũ trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho 
vị Nabi của Ngài, Muhammad, cho gia quyến và tất cả 
bằng hữu của Người, và sau nữa: 

Quả thật, Thượng Đế của chúng ta đã tạo hóa ra 
sự sống và cái chết trong cuộc sống trần gian này, Ngài 
đã ấn định cho mỗi tạo vật một thời gian và tuổi thọ 
nhất định nhằm để vạn vật trải qua chết chóc và Ngài 
lấy đó làm lời răng đe thị chúng đầu tiên. Từ đó giới 
U’lama học giả Islam đã viết rất nhiều sách vở liên 
quan đến chủ đề chết chóc. Riêng quyển sách này tôi sẽ 
viết từ khoảng một người đang hấp hối cần được nhắc 
điều gì, sử lý ra sao khi người đó qua đời như vuốt mắt, 
kéo thẳng tay chân, tắm, liệm, hành lễ Salah, cách thức 
khiên đi chôn, chôn cất, cầu xin cho người chết, viếng 
thăm mồ mã và cuối cùng là những lời răng đe, khuyên 
bảo của tôi gởi đến cộng đồng Muslim. Nhắn nhủ anh 
chị em Muslim hãy cố gắng đọc và nghiên cứu thật kỷ 
về quyển sách này và giới thiệu với nhiều người 
Muslim khác.  
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Cầu xin Allah ban cho quyển sách hữu dụng, 
được lưu truyền cho hậu thế và là tấm gương cho thế hệ 
sau tiếp bước. Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho dòng dõi và tất cả bằng hữu của 
Người. 

 

24/10/1423 H 

Abdullah bin Abdur Rahman Al-Jibreen 
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Alhamdulillah, tạ ơn Allah, Đấng đã phán 
trong Thiên Kinh Qur’an rằng: Ngài là Đấng tạo ra 
sự chết và sự sống để thử thách ai trong các ngươi là 
người tốt nhất trong việc làm của mình; và Ngài là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha Thứ. Al-Mulk: 2 
(chương 67). Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào 
thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất, không có đối tác 
hay cộng tác cùng Ngài, với lời tuyên thệ này tôi hi 
vong được bình an vào ngày mà toàn thể nhân loại phải 
đứng lên trình diện Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ. Và 
xin chứng nhận Muhammad là nô lê, là Nabi, là Rasul 
của Ngài, Người đã hoàn thành sứ mạng truyền bá 
Islam, Người đã hết lời khuyên bảo răng đe cộng đồng, 
Người đã thánh chiến vì chính nghĩa Allah cho đến hơi 
thở cuối cùng, Người đã để lại cho cộng đồng Muslim 
chúng ta một đường lối sáng loáng cả ngày lẫn đêm và 
ai tự bước ra khỏi nó là y đã tự hủy thân mình. Cầu xin 
bình an và phúc lành của Allah ban cho Người, cho gia 
quyến và tất cả bằng hữu của Người. Cầu xin Ngài hãy 
trọng thưởng cho Người ở địa vị tốt nhất. Vào ngày 
phục sinh, cầu xin Ngài phục sinh bầy tôi được gia 
nhập vào phái đoàn của Người, dưới sự chỉ đạo của 
Người, được tiếp cận Al-Hawdh (giếng nước) của 
Người và được chính đôi tay cao quí của Người múc 
nước cho uống, với ngụm nước đó sẽ không cảm thấy 
khát nước nữa sau đó. Amin (cầu xin Allah chấp nhận). 

Anh chị em Muslim thân mến,  
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Trước tiên tôi xin gởi đến quí đồng đạo một lời 
chào trường tồn của Islam, một lời chào hỏi của nhóm 
người trong thiên đàng: 

تَهَ  �م �منم مَة من  وم لميمَ�مم وملم م َا عم  ملّسالم
(Assalamu a’laykum wa rahmatullahi wa barakatuh) 

Cầu xin bình an, lòng thương xót và hồng phúc của 
Allah đến với mọi người. 

Quả thật, Allah đã tạo hóa ra con người với hình 
hài hoàn mỹ và tôn vinh y lên với cấp bậc cao nhất 
chưa từng có trong vạn vật. Allah đã tạo hóa y từ chính 
đôi bàn tay Ngài, Ngài thổi linh hồn của Ngài vào y, 
Ngài bắt buộc tất cả Thiên Thần quỳ lạy để ra mắt chào 
hỏi, Ngài ban cho y quyền cai trị trái đất và chế ngự 
vạn vật cho y sử dụng như Allah Đấng Tối Cao đã 
phán: 

� ّمِن ِطٖ� ] ٰ�َِكةِ إِّ�ِ َ�ٰلُِقۢ �ََ�ٗ ََ ََ لِۡلَم ّّ ّوۡ�ُتُهۥ  ٧إِۡ  اَََ  َر ََ    َََِِ
ْ َ�ُۥ َ�ِٰجِدَُن  ُُ �ِيهِ ِمن ّروِ� َ�َقُعو  ۡۡ َف ََ ٰ�َِكُة َََسَجَد  ٧َو ََ ٱلَۡم

ۡ�َُعوَن 
َ
ُّهۡم أ َتۡكَ�َ َوَ�َن ِمَن ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن  ٧ُُ َۡ ٓ إِبۡلِيَس ٱ َّ ِ اَََ   ٧إ

تَۡكَ�َۡت  َۡ
َ
ُُ َِِيَدّيۖ أ ن ََۡسُجَد لَِمَ َخلَۡق

َ
ََ أ َََع ِِبۡلِيُس َمَ َم ٰ ۡم َٓ

َ
أ

َُ ِمَن ٱۡلَعَلَِ�  َُۡه َخلَۡقتَ  ٧ُكَ ۠ َخۡ�ٞ ّمِ نََ
َ
ِِ ِمن نَّرٖ وََخلَۡقَتُهۥ اَََ  َ
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ََ رَِجيٞم  ٧ِمن ِطٖ�  ََۡهَ ََِِنّ ۡۡ ِم ََِ�ٓ  ٧اَََ  ََخۡخُر ََ لَۡع نّن َعلَۡي
 ٧٨ - ٧١: ص ٧Zإَِ�ٰ َُۡوِم ٱّ�ُِِن 

Lúc Thượng Đế Ngươi (Muhammad) phán bảo với 
giới Thiên Thần rằng TA sẽ tạo hóa ra một người 
phàm bằng đất sét * Đến khi TA uốn nắn hình thể 
của y (Adam) xong và thổi linh hồn vào thể xác y thì 
các ngươi phải quỳ lạy chào hỏi y * Thế là tất cả 
Thiên Thần đều phủ phục quỳ lạy chào hỏi (Adam) 
* Riêng Iblees tỏ vẻ cao ngạo không chịu khuất phục 
nên trở thành kẻ phản nghịch * (Allah) hỏi: “Này 
Iblees, bởi lý do gì mà ngươi không chịu quỳ lạy 
(Adam) do chính đôi tay TA tạo ra, phải chăng ngươi 
dám ngạo mạn và trịch thượng” * (Iblees) đáp: “Do 
bởi bề tôi tốt hơn hắn, Ngài đã tạo bề tôi ra từ lửa, 
trong khi đó y chỉ được tạo ra từ đất sét” * (Allah) 
phán: “Ngươi hãy cút khỏi vườn trời này, nhà ngươi 
là kẻ đáng bị tống cổ * Và Ngươi sẽ bị TA nguyền rủa 
cho đến ngày tận thế được thiết lập.” Saad: 71 - 78 
(chương 38), Allah phán ở chương khác:  

ِي َجَعَل ] َّ ُ ٱ ّّ ۡم  ٱ ُُ ـّوَر ََ ٗٗ َو ٓ ََـَ ِ َٗ ب ٓ ََ  اَـَر ٗر� َوٱلّسـَمَ
َ َۡ لَُ�ُم ٱ

ُّّ�ـۡمۖ  ُ َر ّّ ٰلُِ�ـُم ٱ َٰ  � ُِ ٰـ َٰ ِ ََاَُ�م ّمِـَن ٱلّيّي ۡم َوَر ُُ َوَر َُ ۡحَسَن 
َ
ََۡ

ُّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ُ َر ّّ َََۡرَ  ٱ  ٦٤ :غافر ٦Zَ�َت
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Allah chính là Đấng đã biến trái đất thành một nơi 
cư ngụ cho các ngươi, Ngài biến bầu trời thành cái 
vòm che, Ngài nặn hình thể các người với dáng vóc 
tốt đẹp nhất và ban cho các người đầy đủ mọi lương 
thực, thực phẩm sạch và tốt đẹp. Đấy chính là Allah 
Thượng Đế của các ngươi. Thật phúc đức thay 
Allah Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài. 
Ghaafir: 64 (chương 40). 

Giới U’lama học giả Islam khẳng định: “Trên 
mặt đất không có hình dạng nào lại tốt đẹp hơn hình 
dạng của con người.” 

Con người rời khỏi tử cung người mẹ bước ra 
thế giới muôn màu của trần gian trong trạng thái khóc 
sướt mướt, cơ thể nhỏ nhắn, nhẹ bỏng, sức mạnh thì 
chẳng có kể cả con ruồi, con muỗi cũng có thể gây hại 
được nó, không sở hữu bất cứ gì trong tay và cũng 
không một mảnh vải che lấy thân y. 

Thật vinh hiển thay Allah, vậy ai đã mang y ra 
khỏi từ tử cung người mẹ ? 

Ai đã che kín toàn thân cho y ? 

Ai đã làm cho cái lưỡi y biết nói chuyện ? 

Ai đã làm cho đôi tai y biết nghe ? 

Ai đã làm cho đôi chân y biết đi ? 

Ai đã biến y trở thành một con người hoàn 
chỉnh ? 
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Ai đã ban cho y cái ăn, cái uống và chổ cư ngụ ? 

Ai đã ban cho khối óc y biết hoạt động, biết suy 
nghĩ ? 

Ai đã ban cho con tim y đập đều nhịp để máu 
huyết lưu thông ? 

Ai đã hướng y đến với Islam, ban cho y kiến 
thức và kiên định y bám lấy chân lý ? 

Ai đã ban cho y vợ, con để có được một gia 
đình đầy đủ ? 

Ai đã ban phát bổng lộc cho y ? 

Ai đã chửa lành bệnh mỗi khi y đau ốm ? 

Ai đã giáo dục y ? 

Ai đã ban cho y sự thông suốt ? 

Ai đã giúp đỡ mỗi khi y gặp phải nạn kiếp, bị 
trùng bước không còn lối nào để thoát ? 

Ai đã ban cho y hưởng thụ đầy đủ mọi hồng 
phúc vào mỗi sáng và mỗi chiều ? 

Xin thề bởi Allah chứng giám, mọi người hãy 
trả lời tôi xem đó là ai ? 

Không Đấng nào khác ngoài Allah, Đấng Chúa 
Tể toàn vũ trụ và muôn loài 

Chính là Allah, Đấng đã sắp xếp bảy tầng trời 
nằm chồng lên nhau mà không cần đến cột chống đỡ. 
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Chính là Allah, Đấng đã trải rộng bảy tầng đất. 

Chính là Allah, Đấng Rộng Lượng, Đấng Vĩ 
Đại, Đấng Bao Dung, Đấng Nhân Từ, Đấng Bác Ái. 

Chính là Allah, Ngài là Đấng Hồng Phúc, Đấng 
Tạo Hóa hoàn mỹ. Allah phán:  

[ ََ َ�ٰلَةٖ َولََقۡد َخلَۡق َُ �َ�َٰن ِمن  َُۡيَفةٗ  ١ ّمِن ِط�ٖ  َ ٱۡ�ِ  ُُّم َجَعۡلَ�ُٰه 
َر رٖ 
َََ ٱُّۡيَفَة َعلََقةٗ  ١ ّمِك�ٖ  ِ� اَ َََ ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغةٗ  ُُّم َخلَۡق لَۡق َۡ ََ 

َََ ٱلُۡمۡضَغَة ِعَ�ٰمٗ  لَۡق َۡ َ�ُٰه َخۡلقً َ ٱۡلعَِ�َٰم َ�ۡمٗ َ َََكَسۡونَ ََ
ۡ
�َشۡ
َ
ُُّم أ  َ َ

ۡحَسُن ٱۡلَ�ٰلِقَِ� َٗ 
َ
ُ أ ّّ َََۡرَ  ٱ ۚ َ�َت ََ  ١ َخَر ِ ٰل َٰ َِۡعَد  ُُّم إِنُّ�م 

َۡۡعُثوَن  ١لََمّيُِتوَن   ١٦ - ١٢: المؤمنون ١Zُُّم إِنُّ�ۡم َُۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُ�

Và chắc chắn TA đã tạo con người (đầu tiên Adam) 
từ một loại đất sét tinh chất * Và TA đã (tạo các thế 
hệ sau Adam từ) một Nutfah (tinh dịch) lưu trữ tại 
một nơi nghỉ an toàn (tử cung phụ nữ) * Rồi TA tạo 
hoá Nutfah (tinh dịch) thành một hòn máu đặc, sau 
đó TA tạo hóa hòn máu đặc thành một miếng thịt 
(có hình dạng bị nhai), tiếp đó TA tạo hóa miếng 
thịt (có hình dạng bị nhai đó) thành xương, rồi TA 
lấy thịt bao xương lại rồi TA làm cho nó thành một 
tạo vật khác (tức thành con người hoàn chỉnh). Do 
đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hoá Siêu Việt ! * Rồi 
sau đó, chắc chắn các người sẽ chết. * Rồi vào ngày 
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phục sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng sống 
lại. Al-Muminoon: 12 – 16 (chương 23). 

Allah tạo hóa ra loài người là vì một mục đích 
vĩ đại vô cùng, đó là buộc họ phải hành đạo tôn thờ 
Ngài duy nhất không được tổ hợp trong việc thờ phụng, 
Allah phán: 

ُُۡدوِن ] َۡع ِِ  َّ ِ �َس إ ّن َوٱۡ�ِ ِ
ِۡ ُُ ٱ  ٥٦: الذاريات ٥Zَوَمَ َخلَۡق

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin (ma quỉ) 
và loài người ngoại trừ để tôn thờ TA. Al-Zariyat: 
56 (chương 51). 

Thế đó, con người được tạo hóa nhằm để làm nô 
lệ phục dịch, nhưng không phải là nô lệ cho bản thân y 
hay nô lệ cho sở thích của y hay nô lệ cho đồng tiền 
hay nô lệ cho trần gian hoặc bất cứ ai khác trên đời... 
tất cả đều không, y phải là nô lệ phục dịch Allah duy 
nhất không thay đổi, tận trung tận lực vì Thượng Đế 
của toàn vũ trụ và muôn loài, họ phải cuối đầu nhất 
nhất làm theo bộ giáo luật đã được quy định, cấm tuyệt 
đối tự sáng tạo ra bất cứ gì mới mẽ. 

Từ lúc đứa bé trào đời y phải đối diện ngay với 
kẻ thù đầu tiên là lũ Shaytaan, Allah phán: 

وُُ َعُدّو�ۚ إِّن ٱلّشۡيَ�ٰ ] ُُ ِ ّّ  )٦: سورة فاطر( Zَن لَُ�ۡم َعُدّوٞ ََخ
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Quả thật, Shaytan là kẻ thù của các ngươi, cho nên 
hãy cư xử với nó như một kẻ thù. Faa-tir: 6 (chương 
35).  

Từ đó, cuộc đời y bắt đầu trôi theo thời gian, y 
không hề biết được mình sẽ hưởng được gì, sẽ gặp phải 
những gì, thấy được rằng y gặp phải đủ mọi thứ đắng, 
cay, ngọt, bùi, hội ngộ, chia tay, sinh li, tử biệt, bệnh 
tật, chiến tranh, động đất, hưởng thụ, khổ ải... bởi trần 
gian này chỉ là nơi ở tạm bở, nơi để mỗi người trải qua 
thử thách, hoàn toàn không phải là nơi trường tồn vĩnh 
cữu, Allah phán: 

ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ ]
َ
ُُّ�ۡم أ
َ
ۡم َ ُُ ۡۡلَُو َ ِِZ ٢: الملك 

để thử thách ai trong các ngươi là người tốt nhất 
trong việc làm của mình. Al-Mulk: 2 (chương 67), 
Allah phán ở chương khác: 

َكِٗر� نّمَ َكُفوًر إِنَّ َهَدَُۡ�ٰ ] ََ  )٣: سورة اإلنسان( Z ُه ٱلّسيِيَل إِّمَ 

Quả thật, TA (Allah) đã hướng dẫn cho y (con 
người) một con đường chính đạo, hoặc y là sẽ người 
biết ơn hoặc sẽ là người bội ơn. Al-Insaan: 3 
(chương 76). 

Sau khi tạo hóa ra loài người, Allah không hề 
bỏ mặc họ sống sau tùy thích, không hề để họ sống lộn 
xộn vô trật tự. Ngược lại, Ngài lần lượt cử phái xuống 
hết lần này đến lần khác các vị Rasul đảm nhận nhiệm 
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vụ hướng con người quay về tôn thờ Allah duy nhất, 
đồng thời Ngài ban cho mỗi vị Rasul một quyển Kinh 
Sách làm bộ giáo luật rõ ràng rành mạch để con người 
dựa vào đó mà giải quyết tất cả mọi sinh hoạt của họ từ 
mặt đạo và đời. Nhằm mục đích con người không có 
bất cứ lý do hay lời lẽ trả treo với Allah khi bị Ngài bắt 
tội phủ nhận Ngài, Allah phán: 

[ �ٗ َُ ِ�َن َوُمَّر ِ ُحّج�  ّميَّ�ِ ّّ َ ٱ ََ   ََِّ َّ� َُُ�وَن لِل َِ رِ�َن  ُِ
ُ َعزِ�ًز  َحِكيمٗ  ّّ ِل� َوَ�َن ٱ َُ  )١٦٥: سولة ملنساء( ١Zَ َِۡعَد ٱلّر

Các vị Rasul, họ vừa là những người báo tin lành 
(cho người tin tưởng) vừa là những người cảnh báo 
(kẻ bất tin) để nhân loại không còn có lý do khiếu 
nại với Allah sau khi các vị Rasul được phái đến. Và 
Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng sáng suốt. Al-
Nisa: 165 (chương 4). 

Trong thiên hạ có người chẳng màn đến trần 
gian này, họ xem đây tựa như giấc mơ, bởi họ mực mực 
khẳng định rằng cuộc sống này sẽ trôi qua rất nhanh, 
việc quan trọng để lo lắng là hành đạo thật nhiều để có 
được hành trang mai đây, bởi họ sẽ chẳng còn đâu cơ 
hội chuẩn bị một khi cái chết bất chợt túm lấy và sẽ 
không còn đâu cơ hội quay lại cuộc sống trần gian này 
dù có diện hàng tá lý do. Y nhận thức được rằng 
chuyến đi mai đây đầy gian truân khổ ải, khó khăn 
chồng chất khó khăn, y phải đứng trình diện Đấng 
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Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài để bị Ngài chấp 
vấn thẩm tra. Nếu đã chuẩn bị tốt sẽ được hưởng lợi tốt 
còn nếu chuẩn bị xấu sẽ gặp phải báo ứng. Thấy được 
rằng y rất năng nổ, rất nhiệt quyết chuẩn bị chi tiết đầy 
đủ mọi thứ cho chuyến đi xa xôi đó. 

Cũng trong thiên hạ có người lơ đễnh chỉ biết 
quan tâm đến bản thân, y dựa hẳn vào cuộc sống trần 
gian này, y có rất nhiều mơ ước, rất nhiều hoài bảo... 
thấy ở y chỉ làm toàn tội lỗi, bất tuân chống đối, y đổ 
hết tuổi đời mình vào ăn chơi trác tán không hề biết ăn 
năng sám hối, không hề biết lắng nghe dù chỉ một lời 
khuyên của U’lama hoặc một người Muslim nào đó. 
Cho đến khi Thần Chết bất ngờ xuất hiện trước mặt y, 
lúc này còn đâu cơ hội sửa chữa những gì đã sai, tuổi 
đời y đã hết và cuộc đời đã tận, lúc này bất buộc y phải 
rời khỏi trần gian ngay lập tức. Mọi mơ ước liền tan 
biến chỉ còn mỗi buồn đau, nuối tiếc dằn vặt lòng y. 
Lúc này Thần Chết đang ngồi trên đỉnh đầu y không hề 
để cho y có cơ hội chăng chối hoặc nói chuyện hoặc 
làm bất cứ việc hành đạo nào kính dâng Allah thêm 
nữa. Thấy được rằng cặp mắt của y mở to buồn ảm đạm 
mà nhìn vào đám con đang xoay quanh y khóc kêu gào 
thét... chỉ muốn ở y mạnh khỏe vui đùa, trò chuyện, 
mĩm cười cùng chúng, mua thức ăn cho chúng... Khi Y 
nhìn về người vợ hiền se duyên kết tóc đã từng chia 
ngọt sẽ bùi cùng y, cô luôn chung thủy một lòng một dạ 
trước sau như một, lúc này cô cùng đám con không biết 
phải làm sao, rồi đây không biết phải nương tựa vào ai, 
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n.h.ư.n.g... mỗi giây trôi qua là cô cảm nhận chồng cô 
đang bị kéo xa khỏi đời cô, rồi đây cô sẽ mất chồng và 
đám con cô sẽ mất cha. Ai là người chia cắt cuộc đời 
giữa chồng và cô với con cái, đó chính là vị khách 
không mời mà đến, đến không hề báo trước, không hề 
gõ cửa, không vách chắn nào cản được, không có lòng 
thương xót dù là trẻ nhỏ, không xin phép một ai cũng 
không sợ hãi trước bất cứ thế lực nào. 

Bây giờ bạn đã biết được, rồi bạn sẽ có ngày rời 
khỏi cuộc sống trần gian không sao tránh khỏi, mọi 
điều huyền bí bạn sẽ được thấy chúng, trần gian rồi bạn 
sẽ bỏ nó lại sau lưng nhưng bây giờ thì bạn lại chìm 
đắm trong hưởng thụ khoái lạc tạm bợ này, Allah phán: 

[  َُ�ََۡ �َ  ََٗ ٓ ََ ِغَيَ َََ َعَ َُ  َََكَشۡف َُ ِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن َ�ٰ لَّقۡد ُكَ
َۡوَم َحِدُٞد  ِۡ  :ق ٢Zٱ

Trước kia nhà ngươi đã lơ là chẳng màn đến việc 
này. Trong ngày kinh hoàng hôm nay TA đã gở bỏ 
màn chắn mắt nên ngươi thấy được tất cả mọi điều 
(đã che dấu ngươi ở trần gian). Qaaf: 38 (chương 
50). 

Ngay bây giờ bạn phải đối mặt với cái chết, bạn 
phải chịu đau đớn giằn co khi hồn bị rút, lúc bấy giờ 
bạn sẽ mơ ước được quay trở lại trần gian dù là chỉ 
trong giây phút ngắn ngủi để quỳ lại Allah một lần hoặc 
nói câu La i la ha il lol loh, hoặc Sub ha nol loh, hoặc 
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Al ham du lil lah... nhưng mọi việc đều nằm ngoài tầm 
kiểm soát, bạn chỉ còn mỗi sự nuối tiếc, tự trách bản 
thân và đối diện với hành phạt khủng khiếp, Allah 
phán: 

ِ ٱرِۡجُعوِن ] ُّ َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت اَََ  َر
َ
َٗ أ ٓ ۡ�َمـُل  ٩َحّ�ٰ إَِ   َجَ

َ
ٓ أ لََعـّ�ِ

ۚ َ�ٰلِحٗ  ٓ ّ ََ  ۚ ُُ ُۡ ٌخ إَِ�ٰ  َ �ِيَمَ َََر ََ َِمٌة ُهَو آََ�ِلَُهَۖ َوِمن َوَر ٓ�ِِهم بَۡر َُ َهَ  َّ إِ
َۡۡعُثوَن   ١٠٠ – ٩٩: لمؤمنونا ١Zَُۡوِم ُ�

Đến khi cái chết bất ngờ túm lấy chúng thì chúng 
van nài rằng: “Lạy Thượng Đế, xin hãy cho bề tôi 
được trở lại (trần gian) * Hi vọng rằng bề tôi sẽ 
ngoan đạo làm việc đức hạnh mà bề tôi đã bỏ lỡ.” 
(Allah đáp): “Chẳng bao giờ được thế, tất cả sẽ xảy 
ra y như lời TA đã phán và trước mặt chúng sẽ là cỏi 
Barzakh, chúng phải ở đó cho đến ngày phục sinh.” 
Al-Muminoon: 99 - 100 (chương 23). 

Anh chị em Muslim, một bắt đầu mà mỗi người 
phải bước qua nhằm chuyển tiếp từ thế giới trần gian 
qua thế giới cõi vĩnh hằng. Sự chuyển tiếp này là quy 
luật của Allah áp đặt cho tất cả vạn vật của Ngài, nó 
chính là cái chết mà con người phải bước qua chỉ sớm 
với muộn mà thôi, Allah phán: 

ََۡفٖس ]  ّ  ١٨٥: آل عمران Zَ  ٓ�َِقُة ٱلَۡمۡوِت�  ُُ
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Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Ali 
I’mraan: 185 (Chương 3), Allah phán ở chương khác: 

َُّهم ّمّيُِتوَن ]  ُٞ ن ِ ََ َمّي  ٣٠: الزمر Z ٣إِنّ

Quả thật, Ngươi (Muhammad) sẽ chết và họ cũng 
sẽ chết. Al-Zumar: 30 (chương 42), Allah phán ở 
chương khác: 

[ ْ ۡ�َََمَ ََُ�ونُو 
َ
ٖۡ  ُُۡدرُِّ�ُم ٱلَۡمۡوُت َولَوۡ َ  Z ّمَشّيَدَٖ�  ُكَُتۡم ِ� بُُرو

 ٧٨ :النساء

Bất cứ nơi đâu các ngươi ở, cái chết cũng sẽ túm 
bắt lấy các ngươi cho dù các ngươi có ẩn núp bên 
trong thành lũy kiên cố đi chăng. Al-Nisa: 78 
(chương 4), Allah phán ở chương khác: 

ُّوَن إَِ�ٰ اُۡل إِّن ٱلَۡمۡوَت ٱ] ُُّم ََُر َُۡه ََِِنُّهۥ ُمَ�ٰقِيُ�ۡمۖ  ِي ََفِّروَن ِم َّ

ِّۡئُُ�م بَِمَ ُكَُتۡم َ�ۡعَملُوَن  ِِ َوٱلّشَ�َٰدَِ َ�ُينَ ٰلِِم ٱۡلَغۡي ََ٨Z ) سورة

  )٨: الجمعة

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Cho dù các ngươi 
có tháo chạy trốn cái chết thì cái chết cũng sẽ chặng 
đường các ngươi. Sau đó, các ngươi được đưa về 
trình diện với Đấng Am Tường mọi việc huyền bí và 
thực tại, chính Ngài sẽ báo cho các ngươi tất cả hành 
động đã từng làm (trên thế gian).” Al-Jumu-a’h: 8 
(Chương 62). 
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Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:  

م   (( ّ
ّّ ا  مل ام  َم نم 

َم
َوم م   ُ

ثم
م
وم م  ))ب مدم �  مل

ِم  ُم

“Hãy nhắc nhở thật nhiều điều làm cắt đứt đi sự 
hưởng thụ.” Tức cái chết.(0F

1)     

Cái chết là một trong những dấu hiệu và là phép 
mầu của Allah – Đấng Hiển Vinh & Tối Cao – như đã 
biết trên đời này, chẳng có một thế lực nào lại có thể 
làm cái chết trùng bước, khi cái chết đến không rụt rè, 
không sợ hãi, không thương xót... như đã thấy có biết 
bao vua chúa chết trên ngai vương, có biết bao trẻ nhỏ 
chết trên vòng tay ôm ắp của mẹ, có biết bao cặp vợ 
chồng đang hạnh phúc bổng cái chết đến chia rẻ. Quả 
thật, cái chết cắt đứt mọi hưởng thụ, chia rẻ cộng đồng, 
làm cho trẻ nhỏ phải mồ côi, phụ nữ phải ở góa, cắt đứt 
mọi mơ ước, cái chết đi đến đâu làm cho mọi người 
buồn đâu khổ, nước mắt đầm đìa, đối với cái chết kể 
bao nhiêu cũng không đủ nhưng có thể gói gọn trong 
câu: “Cái chết làm cho con tim đau khổ và làm cho cặp 
mắt tuôn trào lệ.” 

Ông A’mr bin Al-A’s  nói: “Đúng là điều 
ngạc nhiên đối với những người khi đang đối diện với 
cái chết mà lại không miêu tả nó lại trong lúc họ luôn 

                                                           

(1) Hadith do Al-Tirmizhi (2460), Al-Nisaa-y (1825), Ibnu Maajah 
(2458), Imam Ahmad ghi trong Musnad (2/293) ghi lại và Al-
Tirmizhi nói: “Đây là Hadith Hasan Ghareeb”. 
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tỉnh táo.” Cho đến lúc ông đang hấp hối thì con trai ông 
mới nhắc ông câu nói này và yêu cầu ông miêu tả lại 
cái chết. Ông nói: “Này con trai, cái chết vĩ đại hơn 
điều chúng ta miêu tả nhưng cha sẽ cố gắng miêu tả nó 
lại cho con nghe, lúc này cha cảm nhận được tựa như 
có dãy núi Ridhwa(1) đang đè lên cổ cha, trong bụng 
cha dường như đang chứa đựng gai và da thịt cha tựa 
như có rất nhiều kim đang chui ra.”(2)     

Allahu Akbar, đây chính là lời miêu tả của một 
vị bằng hữu của Nabi , còn chúng ta sẽ miêu tả như 
thế nào ? 

Quả thật, cái chết là một li nước đắng mà ai 
cũng phải uống và cái chết rất hãi hùng mà mỗi người 
đều khiếp vía. 

Anh chị em Muslim thân mến,  

Sự thật về nổi đau đớn của các chết không ai có 
thể thấu hiểu được ngoại trừ là người nếm được nó, ai 
chưa nếm được nó thì chỉ biết được qua sách vở nên 
cảm nhận có giới hạn nhất định, bởi nổi đau tấn công 
thẳng vào linh hồn, gây đau đớn từng phần từng phần 
một, trên từng mạch máu, trên từng đốt xương, trên 
từng sợi lông, từ trên đỉnh đầu kéo dài xuống gót chân 
nên không ai thấu hiểu được cảm giác khó tả đó ngoại 

                                                           

(1) Ridhwa là tên một dãy núi nằm ở Madinah. 

(2) Do Al-Zahaby ghi trong Siru A’laamul Nubala (3/75). 



Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết 
 

21 

trừ người đang đối diện với cái chết. Có thể miêu tả: 
“Quả thật, cái chết mạnh mẽ hơn nhát chém của kiếm, 
nhác cưa của lưỡi cưa, nhác cắt của kéo” bởi sự đau 
đớn của chém, cưa và cắt ... là do phản hồi của linh 
hồn, trong khi cái chết là do chính linh hồn phải chịu. 
Vả lại, người hấp hối lúc này không còn sức đâu mà 
gào thét, hay cầu cứu kể cả mở miệng cũng rất là khó 
nữa là khác vì sức lực đã cạn kiệt, đầu óc tị tê liệt, tay 
chân thì rã rời, cái lưỡi thì bị cuốn lại. Lúc này người 
hấp hối còn lại mỗi tiếng thở dài và rên rỉ, nhưng không 
kéo dài bao lâu thì y lại nghe được tiếng động giằng co 
của linh hồn đang bị kéo ra khỏi thể xác, sắc mặt màu 
da bị thay đổi, nổi đau lan tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể 
từ bên trong lẫn bên ngoài đến nổi hai mắt muốn nhảy 
ra ngoài, rồi y cảm giác chết đi từng phần và trở nên 
lạnh. Trước tiên là đôi bàn chân, rồi hai ống quyển, rồi 
cặp đùi và tiếp những phần cơ thể khác, từng phần và 
từng phần một đến khi lên đến tận cuống họng. Đến 
đây cánh cửa trần gian đã bị đóng đối với y, mọi quan 
hệ với gia đình đã bị cắt đứt, lời sám hối của y đã bị 
khướt từ chì còn lại mỗi tự tránh và hối hận muộn 
màng. 

Cầu xin Allah, Đấng Rộng Lượng, Đấng Khoan 
Dung trợ giúp cho đám bầy tôi yếu ớt của Ngài lúc đối 
diện với cái chết, xin ban cho bầy tôi nói được lời cuối 
cùng ở trần gian là câu “La i la ha il lol loh” bằng sự 
thành tâm thật thụ của con tim. Amin. 
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Anh chị em Muslim thân, ai có cơ hội đến thăm 
người đang hấp hối thì hãy nhanh chân lên để kịp nhắc 
nhở y câu “La i la ha il lol loh”, nếu khi y được Allah 
ban cho nói câu tuyên thề này thì  mọi ngươi đừng nói 
chuyện với y nữa, bởi Nabi  đã từng nói:  

ه  (( م 
م َن كم  َ نم نم م ِ   مم

م
هم ال ـٰ   إ لم

ّ
مّنةم  نَ م إ ال

م
لم مر َم  ))دم

“Ai nói lời cuối cùng (ở trần gian) là câu La i la ha il 
lol loh là đã được vào thiên đàng.”(

3F

1)    

Khi người hấp hối tắt thở thì hãy vuốt mắt y, 
cầu xin Allah tha thứ cho y và trùm mặt y lại, rồi nói 
câu:   بّا إ ِ ِ   وم وم م إ بّا  َِ مه  لممج 

َم
 (In naa lil la hi wa in naa i lay 

hi raa ji u’n) (tức tất cả những gì bầy tôi có là do Ngài 
ban cho và nay đã trở về trình diện Ngài), bởi Allah 
phán: 

ِٰ�ِ�َن ] َّ ِ ٱل َۡةٞ  ١َو�َّ�ِ َۡۡتُهم ّمِصي ٰ�َ
َ
َُِن إَِ  ٓ أ َّ َّـَٓ  اََلُٓو ْ إِنَّ ٱ ِ ن ّ ِّ

ــونَ  ــهِ َ�ِٰجُع ۡ َِ ــلََ�ٰتٞ  ١إِ ََ ــۡيِهۡم  ََ َعلَ ِــ � ٰ ََ ْو
ُ
ــةۖٞ  أ ــۡم َورَۡ�َ ِِّّه ــن ّر ّمِ

 ٰ ََ ْو
ُ
 ١٥٧ - ١٥٥: ةالبقر ١Z�َِكُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن َوأ

Và Ngươi (Muhammad) hãy báo tin vui cho những 
người biết kiên nhẫn (vượt qua những thử thách đó) 
* Họ là những ai khi gặp phải nạn kiếp (hoặc mất 
                                                           

(1) Hadith do Abu Dawood (3116) và Ahmad (5/233) ghi lại. 



Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết 
 

23 

người thân) nhưng lại thốt lên câu: “In naa lil la hi 
wa in naa i lay hi raa ji u’n” * Đấy là những người 
được Allah tuyên dương khen ngợi và được Ngài 
đoái hoài thương xót, họ được gia nhập vào nhóm 
người được ban sự chỉ đạo. Al-Baqarah: 155 - 157 
(chương 2). 

Thế nên, người thân chớ gào thét, kể lể, ngược 
lại hãi kiên nhẫn chịu đựng và cầu xin, chắn chắc cái 
chết đó rồi sẽ quay trở lại với người còn sống bởi mỗi 
người chỉ được phép sống một khoảng thời gian nhất 
định sẽ không bị chết sớm hơn cũng như không được 
chết muộn hơn.  

Sau đó, mọi người hãy nhanh chân đưa người 
chết đi tắm rửa, liệm và khiên đi Masjid, cuối cùng đưa 
y đến với nơi ở đầu tiên của ngày tận thế, đó chính là 
ngôi mộ. 

Việc làm kế tiếp của người thân là lập tức trả nợ 
thay người chết, bởi có Hadith được truyền lại từ Abu 
Hurairah dẫn lời Rasul  rằng:  

َس (( ن   �مفم م 
مَدؤم ة   مل لّقم ِم يمن ه   َم ّأ  ب دم نمهَ  َُقمضم  سم  ))�م

“Cơ thể người chết bị nợ nần đeo bám cho đến khi 
được trả sạch nợ.”(

4F

1)    

                                                           

(1) Hadith do Al-Tirmizhi (1078) và Ibnu Maajah (2413) ghi lại. 
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Đồng đạo Muslim thân mến, chúng ta đã biết 
được rằng kết cuộc của mỗi con người yếu ớt trong 
chúng ta là phải rời khỏi trần gian này một thân một 
mình, không người thân, không tiền tài cũng không 
bằng hữu hộ tống. 

Đến đây chúng ta cần phải biết được nhiệm vụ 
của người còn sống phải giải quyết ra sao với cái xác đã 
chết đó như hình thức tắm rửa, liệm, hành lễ Salah cho 
y và cuối cùng là chôn cất. Tất cả những việc sẽ được 
nói chi tiết trong quyển sách này.  

Kính cẩn xin Allah – Đấng Hiển Vinh – biến 
quyển sách này luôn hữu dụng giúp ích cho cộng đồng 
Muslim. 

Đồng thời cầu xin Allah trọng thưởng cho tất cả 
những ai tham gia góp phần xây dựng cũng như làm 
cho quyển sách đến tay người đọc (bằng nhiều thể loại 
khác nhau). Cầu xin Allah chấp nhận việc làm của bề 
tôi dành riêng kính dâng Ngài, tất cả những gì bề tôi 
hưởng được đều từ hồng phúc và lòng rộng lượng của 
Ngài ban cho. Cầu xin bình an và phúc lành cho vị 
Nabi Muhammad, cho dòng dõi và tất cả bằng hữu của 
Người. 
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Bên Trong Phòng Tắm Thi Hài 
 

Có ba nhiêu người đã từng được tắm tại đây ? 

Bao giờ sẽ đến phiên của chúng ta? chỉ có Allah 
mới tận tường. 

Đây là bài học, là lời khuyên dành cho những ai 
có khối óc suy nghĩ. 
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Những Dụng Cụ Sử Dụng Để Tắm Thi 
Hài 

1- Kéo dùng cắt quần áo người chết trước khi tắm.  

2- Găng tay dùng để đeo khi tắm thi hài. 

3- Bông tắm. 

4- Cối dùng để giả long não. 

5- Miếng cao su (nếu thi thể chết do chết cháy, 
chết chìm). 

6- Xà bông tắm. 

7- Lá táo. 
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8- Long não. 

9- Khẩu trang dùng khi tắm thi hài. 

10- Bông gòn. 

11- Nước. 

12- Chất khử mùi. 

13- Xạ hương. 

14- Dầu thơm xịt thi hài trước khi liệm. 

15- Miếng muốt để lót đầu khi tắm. 

16- Đồ hớt móng tay. 
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Chuẩn bị Tắm 

Một nhắc nhở trước khi tắm, thi hài nam là do 
nam tắm, thi hài nữ là do nữ tắm. Ngoại trừ một trường 
hợp là vợ tắm cho chồng và ngược lại chồng tắm cho 
vợ. 

Sau khi để thi hài lên bàn tắm, dùng khăn bàn 
tắm lớn che phần kín của thi hài từ rốn xuống đến hai 
đầu gối, rồi dùng kéo cắt hết quần áo đang mặc trên 
người, giống như trên hình minh họa. 

Đây là hình ảnh một người đã giả từ cuộc sống 
xa hoa của trần gian, lúc nay y chỉ còn là cái xác đang 
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dần dần thối rửa, quần áo của y đã bị cởi sạch, chỉ còn 
mỗi mảnh vải che phần kín, đang được đặt nằm trên bệ 
tắm cho người đến tắm.  

Allahu Akbar, người thân của y ở trên trần gian 
đâu mất rồi ?  

Cặp mắt y dùng để nhìn đâu rồi ? 

Cả đôi lỗ tai dùng để nghe cũng đâu mất đi ? 

Đôi cánh tay linh hoạt, sao lại nằm im đó ? 

Cái đầu lanh lợi, sao lại nằm bất động ? 
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Cơ thể trường tráng, sao nay lại bất lực ? 

Lúc này y chỉ là cái xác không hồn, mọi liên hệ của trần 
gian đã bị cắt đứt. Allah phán: 

ََۡفٖس ]  ّ  ١٨٥: آل عمران Zَ  ٓ�َِقُة ٱلَۡمۡوِت�  ُُ

Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Ali 
I’mraan: 185 (Chương 3). 
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Bước Vào tắm 
 

Kế tiếp kéo giảng tay chân thi hài cho mềm mại, 
rồi tỉa râu mép, hớt móng tay chân nếu bị dài, thấm 
nước ướt nách và nhổ sạch lông hai nách, riêng lông ở 
bộ phận sinh dục tuyệt đối không được đụng đến, lại 
càng không được nhìn bởi đây là phần kín chỉ có vợ 
(hoặc chồng) mới được tiếp cận.  
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Kế tiếp, đỡ đầu người chết lên hơi cao gần như 
ngồi, rồi dùng tay đè bụng người chết để tống ra những 
gì có thể ra, giống như hình minh họa. 
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Kế tiếp xối nước thật nhiều lên thi hài, dùng tay 
trái cầm bông tắm kỳ đều lên thi thể và rửa sạch mọi dơ 
bẩn dính trên người. Rửa ở phần kín là dùng tay lòn 
dưới khăn tắm để rửa chứ không được lấy khăn ra, 
giống như hình minh họa. 
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Kế tiếp người tắm thi hài định tâm lấy Wudu 
thay người chết, rồi đọc Bismillah và lấy Wudu giống 
như để hành lễ Salah ngoại trừ không xúc miệng và 
mũi, chỉ cần dùng miếng vải thấm nước chà đều hàm 
rằng và hai hóc mũi, không cần phải đổ nước vào 
miệng và mũi. 

 
Kế tiếp, lấy lá táo nhã nhuyễn pha với nước 

sạch, đánh mạnh cho lên bọt. Rồi lấy bọt đó gội đầu và 
râu, nếu dùng nước lá táo không tẩy được mùi và chất 
dơ thì có thể dùng đến dầu gội đầu, xà bông tắm hoặc 
những loại chất tẩy khác trong lần tắm thứ hai.  
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Gội đầu xong, tắm tiếp phần cơ thể bên phải. 
Bắt đầu bằng phần cổ bên phải, rồi xuống tay phải, rồi 
phần ngực bên phải, rồi phần bụng phải, rồi đùi phải 
kéo dài xuống bàn chân phải. Kế tiếp lật người chết 
nghiên qua trái để tắm phần lưng phải.  

Xong phần bên phải quay lại tắm phần bên trái 
giống y như tắm phần bên phải lúc nảy. Có thể pha 
nước tắm với lá cáo giả nhuyển hoặc tắm bằng xà bông 
tắm, giống như hình minh họa. 
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Số lượng lần tắm: Theo lời kể của bà Um 
A’tiyah : Nabi  bước vào lúc chúng tôi đang tắm 
thi hài con gái của Người, người bảo:  

ا(( لمنمهم س 
وم  ثمالمثًا مغم

م
مًسا ب وم  خم

م
م  ب ُم ثم

م
نم  ب َم  مم اءٍ  ممل  لٍ  ب دم دم  ))...ومس 

“Các cô hãy tắm cho nó ba lần hoặc năm lần hoặc 
nhiều hơn bằng nước pha với lá táo (giả 
nhuyễn)...”(

5F

1)     

Ý kiến của nhà thông thái Shaikh Abdul A’zeez 
bin Baaz trong quyển Shar-h Al-Bulugh Al-Maraam, ở 
mục Al-Janaazah, nói rằng: “Người chết phải được tắm 
ít nhất ba lần, kể cả khi không cần thiết để được thật 
sạch sẽ và hoàn mỹ...”(

6F

2) 

Khuyến khích tắm lần nước cuối cùng với nước 
pha long não, để làm cơ thể thơm hơn và mọi người dễ 
gần gủi. 

Tắm xong dùng khăn lau khô cơ thể người chết, 
riêng phụ nữ thì gom tóc lại thành một chùm cột thành 
ba đoạn và đặt tóc để xuôi phái sau lưng. 

 Chú ý: Trong suốt quá trình tắm không 
được gở bỏ khăn che phần kín thi hài, nếu muốn thay 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary (1254) ghi lại. 

(2) Tham khảo thêm ở băng ghi âm Al-Bulugh Al-Maraam, ở mục 
Al-Janaazah, cuồn 1, mặt 2. 
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thì dùng khăn mới che chồng lên rồi rút khăn dưới 
ra. 
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Chuẩn Bị Vải Liệm Sau Khi Tắm 
 

Chuẩn bị vải màu trắng khổ 1,2 hoặc 1,6 mét, 
cắt vải dài hơn thi hài khoảng nữa mét đến 1 mét. Đối 
với nam là ba lớp vải còn nữ thì năm lớp vải, cắt bảy 
sợi dây vải và sắp xếp sẵn giống như hình minh họa 
dưới đây. 
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Cách Thức Liệm Thi Hài 
 

Trải vải liệm ra thành ba lớp chất chồng lên 
nhau. Nếu là nam thì đặt thi hài lên ba lớp vải đó, còn 
nữ thì dùng một mảnh vải (trong số năm mảnh vải đã 
cắt) cắt một cái lổ to bằng cái đầu ngay giữa mảnh vải 
rồi chồng lên cổ thi hài, phần trước thì che ngực và 
phần sau thì che lưng; dùng mảnh vải thứ hai (trong số 
năm mảnh vải đã cắt) lòn dưới háng một phần che bụng 
và phần còn lại che mông. 

Kế tiếp cắt bông gòn ra từng miếng và xịt hoặc 
thấm dầu thơm lên và đặt lên những bộ phận sau đây: 
giữa xương sống từ cổ xuống lưng; quấn quanh hàm; 
trán, hai mắt và lổ mũi; hai bàn tay; hai đầu gối; phần 
dưới hai đầu gối; những ngón chân và hai nách. 

 Chú ý: Dùng dây vải cột hai ngón cái chân 
lại và xịt dầu thơm vào mỗi lớp vải liệm và ở đầu thi 
hài. 

Khi đặt thi hài lên vải liệm là phần vải dư ở đầu 
phải nhiều hơn phần dư ở chân.  
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Sau khi đã đặt các mãnh bông gòn thấm dầu 
thơm vào các vị trí yêu cầu, tiếp tục lấy mép vải bên 
trái trùm lên trước, rồi lấy mép vải bên phải trùm chồng 
lên mép vải kia. Đến đây rút khăn tắm ra. Tiếp theo 
trùm lớp vải thứ hai và thứ ba, giống như trùm mãnh 
vải thứ nhất. Xem hình minh họa ở dưới. 
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Sau khi trùm ba mảnh vải lên thi hài thì gom hết 
phần dư ở phía trên đầu và phía dưới chân, đồng thời 
xoe tròn lại thành cuộn, rồi cuốn ngược lại áp sát lên 
mặt và lên bàn chân.  
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Tiếp theo dùng bảy sợi dây vải đã cắt và sắp sẵn 
cột chặt thi hài lại, nhưng không cột mối chết để xuống 
mộ gở các mối cột đó ra. 
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Liên Quan Đến Việc Hành Lễ Salah 
Cho Người Chết 

 
 Ân phước dành cho người hành lễ cho 

người chết: 
Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:  

ّأ (( ا سم َم دم ه 
نم شم مم ْمم   وم َه � 

ا فملم لميمهم ُّ عم ّأ يَصم ةم سم منما�م
م
دم مر ه 

نم شم مم
ا    ْممطم َه � 

نم فملم �م   ))تَدم
“Ai chờ đợi để hành lễ Salah cho người chết là đã 
được hưởng một Qiraat, còn ai tiếp tục chờ đợi đến 
chôn cất xong thì được hưởng đến hai Qiraat.” Có 
người hỏi: Qiraat là gì, thưa Rasul? Người đáp: 

))  
َم يدم ظ  ِم

م
  مل

َم ماملم
م
ْمَل مر  ))م 

“Giống như hai ngọn núi khổng lồ.”(
7F

1)    

 
 Giáo lý của buổi lễ: 
Đây là Fardh Kifaayah tức chỉ cần đủ số lượng 

người đứng ra giải quyết vấn đề (thì họ được phước) 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary (1325) và Muslim (945) ghi lại. 
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còn những người khác vô can, nếu tất cả bỏ mặc thì tất 
cả đều phạm tội. 

 Điều kiện hành lễ: 
Người hành lễ và người chết phải là người 

Muslim, phải định tâm, hướng về Qiblah, che phần kín, 
có nước Wudu, nơi hành lễ phải sạch sẽ. 

 
 Rukun (nền tảng, trụ cột) buổi lễ: 
Đứng hành lễ, đọc bốn lần Ollohu Akbar, đọc 

bài Al-Faatihah, Salawaat cho Nabi , cầu xin cho 
người chết, làm theo thứ tự và chào Salam. 

 
 Sunnah (khuyến khích) của buổi lễ: 
Giơ hai bàn tay lên (ngang vai hoặc ngang trái 

tai, hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn 
tay hướng về phía trước) sau khi nói Ollohu Akbar, đọc 
Al-Isti-a’zah(1) và Al-Basmalah(1) trước khi đọc bài Al-

                                                           

(1) Al-Isti-a’zah: Là đọc câu:   يمم ا   ملّنج  َم
يم ّّ نم مل َعوَم ب ان  م 

م
 A u’ zu) ب

bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m) Ý nghĩa: Cầu xin Allah 
che chở bề tôi tránh khỏi sự quấy nhiểu của Shayton đáng bị 
nguyền rủa. 
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Faatihah; cầu xin cho bản thân và cho cộng đồng 
Muslim; đọc thầm bài hành lễ; đứng lại một tí sau lần 
Ollohu Akbar thứ tư trước khi chào Salam; khoanh tay 
lại bằng cách đặt tay phải trên tay trái và cuối cùng là 
xoay mặt sang bên phải khi chào Salam (chỉ bắt buộc 
một lần). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            

(1) Al-Basmalah: Là đọc câu:  ِٱلّر  ٱلّرِحيم ِ ّّ  Bis mil la hir) � ٱ
roh ma nir ro h.i.m) Ý nghĩa: Nhân danh Allah Đấng rất mực độ 
lượng, Đấng rất mực khoan dung. 
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Hình Thức Hành Lễ Salah Cho Người 
Chết 

 

Imam và người hành lễ một mình đứng ngay 
ngực thi hài nam và đứng ngay bụng thi hài nữ. 

 

Theo Sunnah là Mamoom (người hành lễ phía 
sau) xếp thành ba hàng đứng sau lưng Imam.  

Kế tiếp làm theo những bước sau:  

 Bước một: Sau khi hàng được xếp ngay 
ngắn thì giơ hai bàn tay lên (ngang vai hoặc ngang trái 
tai, hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn 
tay hướng về phía trước) nói Ol lo hu Ak bar và đọc 
ngay sau đó câu: 

يمم   ا   ملنّج  َم يم
ّّ نم مل َعوَم ب ان  م 

م
 ب
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(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m) 

ِ ٱلّر  ٱلرِّحيمِ  ّّ  � ٱ

(Bis mil la hir roh ma nir ro h.i.m) 

ِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ] ُّ ِ َر ّ ِّ َِ َُۡوِم ٱّ�ُِِن  ٣ٱلّر  ٱلرِّحيِم  ٢ٱۡ�َۡمُد  ِ َ�ٰل
ُُۡد نََُّ  �َۡستَعُِ�  ٤ ََۡع َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ٥إََُِّ    ٦ۡهِدنََ ٱلّصِ

ََ ٱلّضآّلَِ�  ُِ َعلَۡيِهۡم َو َُ َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضو َعۡم َۡ
َ
َُِن َ َّ َ�َٰط ٱ َِ

٧Z   َم  ِم 
Al ham du lil la hi rab bil a' la m.i.n * Ar roh ma nir ro 
h.i.m * Ma li ki yaw mid d.i.n * I ya ka na' bu du wa i 
ya ka nas ta i'.n * Eh di nos si ro tol mus ta q.i.m * Si ro 
tol la zi na an a'm ta a' lay him ghoy ril magh du bi a' 
lay him wa lodh dh.o.l l.i.n A min(

10F

1) 

                                                           

(1) Ý nghĩa: Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah 
Đấng chúa tể của toàn vũ trụ * Đấng rất mực độ lượng, Đấng 
rất mực khoan dung * (Allah là) Đức Vua của ngày phán xử * 
Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi 
cầu xin sự giúp đỡ * Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến 
với con đường chính đạo * Con đường của những người đã 
được Ngài ban ân sũng (con đường Islam) chứ không phải con 
đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do Thái giáo) 
cũng không phải con đường của những kẻ lầm đường lạc lối 
(người Thiên Chúa giáo) Cầu xin Allah chập nhận lời cầu xin! 
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@ Chú ý: Những chữ như “j.i.m, h.i.m, m.i.n, 
d.i.n, i.n, q.i.m, dh.o.l, l.i.n” phải đọc kéo dài còn chữ 
“him” thì đọc dừng dứt khoác và những chữ “a', i'.n, 
na'” thì đọc nhấn giọng. 

Không đọc lời Du-a’ Al-Istiftaah khi hành lễ 
Salah cho người chết. 

 

 Bước hai: Giơ tay Takbeer lần thứ hai (tức 
nói Ollohu Akbar) và đọc Salawaat cho Nabi  như 
sau: 

لم  له ـام  مّ ـمللّهَ  لم  دٍ ـَممدّ  ىـعم دم   دٍ ـَممدّ  ِل   ىـومعم لم  لّيمتم ـام  اـَم  ىـعم
ي  َ م لم  مم ـإ بمنم ي ِل   ىـومعم  َ م َم   مم ـإ بمنم ي إ بّ ي د  ـ م   

ال كم  مّ ـمللّهَ  .د  ـ�م
 بم

لم  لم  دٍ ـَممدّ  ىـعم دم   دٍ ـَممدّ  ِل   ىـومعم تم  اـَم
م
ن لم  بمالم ي ىـعم  َ م  مم ـإ بمنم

لم  ي ِل   ىـومعم  َ م َم   مم ـإ بمنم يد  ـسم  إ بّ ي د   
 د  ـ�م

(Ol lo hum ma sol li a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu 
ham mad, ka ma sol lay ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li 
ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d 

Ol lo hum ma ba rik a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu 
ham mad, ka ma ba rak ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib 
ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d)(

11F

1)   

                                                           

(1) Ý nghĩa: {Lạy Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành 
cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài 
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 Bước ba: Giơ tay Takbeer lần thứ ba (tức 
nói Ollohu Akbar) và cầu xin cho người chết bằng 
những câu Nabi  đã dạy như: 

ف   مّ ـمللّهَ ((
ميهنم  نم ـمغم يهت نم   اـ�  مم بماـومشم   اـوم د   َ غ    اِ ي نماـغم وم   ا بماـومام  ْ  

ا  
نم بماـوم بما  ْ  ن 

َم �مْمابم   وممم
َ
م  .اـومب َم بمتم 

م
مبما ومب ْموم مم لمامنما وم لمَم َمنمقم ِم َم عم إ بّ

ين   ٍء قمد  م
ه شم نم  مّ ـمللّهَ . َِ ف 

هَ ـومملمسم  هَ ـلم  مغم ف ه    دم َف   ومعم نمهَ  ومم�م   �م
ام  ن 
ثم
م
َ  ومب

م
ِ َِ ومسه   بَ َم  عم ـوم س    لمهَ ـَمدم

اء   لمهَ ـوممغم دم
م ج   ب ال

مد   وممَّلم بم
م
مل ه    وم �مقه  وم

ايما نم ـم   َم م
م
دم  مل �ميمضم  مَّومعم  �مّقيمتم  اـَم

م
س   نم ـم   مم

م � َّ َ   م
م
ِ بمد 

م
مًلم ومب  دم

ًم ْم مل     نم ـم   َم
َمالً   دم

م
ًم ومب ْم ل ه   نم ـم   َم َم

م
�مومًجا  ب ًم وم ْم ه   نم ـم   َم   �مومج 

دم 
م
هَ ـَ  ومب

م  لم
م
ذم َ   ّنةم ـمر ع 

م
مع   نم ـم   ومب

ذم ام  عم قم
م
مع  وم   ن  ـمل

ذم ّّال   عم   م ـوممفمسم  م
 َ
م
ام  يـف   ِ بموهلم   ن    ـ�م يمىمتمهَ  نم ـمم  مّ ـمللّهَ . ه  ـ� ي هَ ـلم  وم سم

م
ّنا ب سم  م 

م
 ي ه  ـفمأ

لم  مم   ا  الم ـى مإل سم ـعم ّ�يمتمهَ  نم ـوم نّ  تموم ّفهَ  اـم  تموم لم  �م ) ))ا   ـدم ُم ى مإل  ـعم
12F

١) 

                                                                                                            
đã ban cho Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả thực, 
Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.} 

(1) Có thể thay thế bằng câu ngắn gọn sau:  

ف   مّ ـمللّهَ ((
ميهنم  نم ـمغم يهت نم   اـ�  مم بماـومشم   اـوم د   َ غ    اِ ي نماـومغم   ا بماـومام  ْ  

ا  
نم بماـوم بما  ْ  ن 

َم �مْمابم   وممم
َ
يمىمتمهَ  نم ـمم  مّ ـمللّهَ  .اـومب سم

م
ّنا ب سم  م 

م
لم  ي ه  ـفمأ ى ـعم
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(Ol lo hum magh fir li hay yi na, wa may yi ti na, wa 
shaa hi di na, wa gho i bi na, wa so ghi ri na, wa ka bi ri 
na, wa un tha na. In na ka ta’ la mu mun qa la ba na, wa 
math wa na, wa an ta a’ la kul li shay in qa dir. 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 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, waf sah la hu fi 
qab ri hi, wa naw war la hu fi hi. Ol lo hum ma manh 
ah yay ta hu min na fa ah yi hi a’ lal is lam, wa manh ta 
waf fay ta hu min na fa ta waf fa hu a’ lal i man.)(1)       

                                                                                                            

مم   ا  الم ـمإل سم  ّ�يمتمهَ  نم ـوم نّ  تموم فّهَ  اـم  تموم لم  �م ُم ـعم م  الم  مّ ـمللّهَ  .ا   ـدم ى مإل 
م
نماـت مم  ن 

جم 
م
الم   نم َ ـب ِم  لّنماـتَض   وم  ))دم َ ـ�م

(Ol lo hum magh fir li hay yi na, wa may yi ti na, wa shaa hi di 
na, wa gho i bi na, wa so ghi ri na, wa ka bi ri na, wa un tha na. 
Ol lo hum ma manh ah yay ta hu min na fa ah yi hi a’ lal is lam, 
wa manh ta waf fay ta hu min na fa ta waf fa hu a’ lal i man. Ol 
lo hum ma la tah rim na aj ra hu, wa la tu dhil la na ba’ da hu) 

(1) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy dung thứ cho người đang sống, 
người đã qua đời, người có mặt, người vắng mặt, trẻ em, người 
già, đàn ông lẫn phụ nữ trong bầy tôi. Ngài luôn am tường mọi 
hành động vào ban ngày lẫn ban đêm của bầy tôi, và Ngài có 
khả năng trên tất cả. Lạy Allah! Hãy dung thứ, hãy ban hồng 
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Nếu người chết là phụ nữ thì đổi chữ “ َ  (hu)” 

thành chữ “ا َم  (ha)”, nếu người chết là em bé thì có thể 
cầu xin như sau: 

لمهَ  مّ هَ مللّ (( ِم نمً  مجم َم يمه  َم م  َ م فمنمطاً   ل وم نمً وم جم
م
اً َ�ماباً  ومب يِم ف  مللَّهّم . ومشم

ال     َه ب صم
 قم
م
�
م
ا  ومب دم ََ َجوملم

َ
مم ب ه  ب ظ 

عم
م
ا  ومب �منمَهدم م� 

وم ْم  ب ه  
لم ف   قمقه

لم  سم
معم  ذم َم عم مت  ق ه  ب نم م يمم  وم  َ م نم

ة  إ بم
الم فم َم َه    

لم ِم َ   وممجم ن  م 
مَدؤم مل

يم   مب 
م
 ))مر

(Ol lo hum maj a’l hu zukh ran li wa li day hi, wa fa ta 
ran wa al ran wa sha fi a’n mu jaa ba. Ol lo hum ma 
thiq qil bi hi ma wa zi hu ma, wa a’ zim bi hi u ju ra hu 
ma, wa al hiq hu bi saa li hi sa la fil mu mi nin, waj a’l 
                                                                                                            

ân, ban sự lành mạnh cho ông ta (bà ta). Hãy ban phần thưởng 
tốt đẹp cho ông ta ở thiên đàng, hãy nới rộng ngôi mộ của ông 
ta, hãy tẩy rửa tội lỗi ông ta (như được tắm sạch) bằng nước 
tinh khiết, hãy tẩy sạch tội lỗi ông ta giống như Ngài đã tẩy 
chất dơ ra khỏi áo trắng, hãy thay đổi ngôi nhà khác cho ông ta 
(ở thiên đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở trần gian), hãy thay đổi 
người thân khác cho ông ta tốt hơn, (nếu đàn ông thêm: hãy 
thay người vợ khác cho ông ta tốt hơn), hãy cho ông ta vào 
thiên đàng, hãy cứu vớt ông ta khỏi hành phạt của ngôi mộ và 
hành phạt ở địa ngục, xin hãy nới rộng và chiếu sáng mộ của 
ông (bà) ta ra, Thưa Allah! Ai là người được Ngài ban cho sự 
sống thì hãy ban cho y được sống trên Islam, còn ai là người bị 
Ngài lấy đi linh hồn thì hãy ban cho y được nhắm mắt trên đức 
tin.} 
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hu fi ka faa la ti ib ra him, wa qi hi bi rah ma ti ka a’ 
zaa bal ja him.)(1)    

 

 Bước bốn: Giơ tay Takbeer lần thứ tứ (tức 
nói Ollohu Akbar) và cầu xin câu: 

م  الم  مّ ـمللّهَ ((
م
نماـت مم جم  ن 

م
ت  عم  ومالم   نم َ ـب ِم  انّ فم  ))دم َ ـ�م

Ol lo hum ma la tah rim na aj ra hu, wa la tu dhil la na 
ba’ da hu)(

15F

2)      
Đọc xong phần này đứng chờ đợi khoảng vài 

phút rồi xoay quay bên phải chào Salam (chỉ chào một 
lần bên phải). 

Ai vào hành lễ Salah trể hơn Imam thì tiếp tục 
hành lễ bù sau khi Imam chào salam, và được phép chỉ 
làm những điều bắt buộc như: Ở Takbeer thứ nhất đọc 

                                                           

(1) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy biến nó thành phần thưởng cho cha 
mẹ nó, hãy chấp nhận sự biện hộ của nó (cho cha mẹ nó). Thưa 
Allah! Vì nó hãy làm cho bàn cân của cha mẹ nó được nặng 
thêm, vì nó hãy nhân lên thêm phần thưởng của hai người họ, 
hãy gán cho nó là người đức hạnh trong nhóm người có đức tin, 
hãy ban cho nó nằm trong sự bảo lãnh của (Nabi) Ibrahim, và 
với lòng thương xót của Ngài hãy bảo vệ nó ra khỏi hành phạt 
của địa ngục.} 

(2) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Đừng bao giờ ngăn cấm phần phước 
của chúng tôi hiến cho ông ta và đừng bao giờ thử thách bầy tôi 
sau này.} 
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bài Al-Faatihah, ở Takbeer thứ hai đọc: “Ol lo hum ma 
so li a’ la Muhammad”, ở Takbeer thứ ba đọc: “Ol lo 
hum magh fir la hu” và sau Takbeer thứ tư là chào 
Salam. 

Ai không kịp hành lễ Salah cho người chết 
trước khi chôn thì được phép hành lễ tại mộ của họ sau 
khi đã chôn cất. 

Nếu phụ nữ bị xảy thai từ bốn tháng tuổi trở lên 
thì thai nhi đó được xem là con người, bắt buộc phải 
tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cùng với cộng đồng 
Muslim, sau đó đặt tên và làm A’qiqah nếu có khả 
năng. Còn nếu dưới bốn tháng tuổi thì chỉ cần đem đi 
chôn. 

Sau khi hành lễ Salah xong những người nam 
khiên thi hài trên vai mang đi chôn, giống như hình 
minh họa dưới đây. 

Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng:  

يم ((  : تم ثمالمثمة  يمتمامَع ملدم
م
دم ب �م َ وم

َ
اِ مم لََه وم م َم ْم َع مقم لََه  �م �مامقم ج  نما   وم

د   عَ يمنم : وممس  دلَهَ  ج  �ماقم عم َ  وم
َ
اِ مم لََه وم َم  ))ب
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“Có ba điều đi theo người chết (đến một phần): Gia 
đình, tài sản và việc đã làm. (Đến mộ) thì hai điều 
quay về còn một điều ở lại, hai điều quay về là gia 
đình và tài sản còn điều ở lại là hành động đã 
làm.”(

16F

1)  

 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary 8/134 (6514) và Muslim 8/211 (5 & 
2960) ghi lại. 
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Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

م ((
م
ِمت  مر  ُ م َو

 َة وم ا�م نم إ مم
م
م ب َم اَل  ا ملنهجم لمهم تمدم إ  نم �م مسم

مم  فم بمتم اق ه   م نم
مًة  قم  ا�  ِ  : تم الم ام و�   وم

َْ مٍة  قم قمده ا�  م ام ْم َم بمتم  ا : تم الم  م نم �ملمهم ! يما وم
 ب  
اَو م َم ُمنم تمذم

م
عَ هم ب دم مسم عم  ا ؟ ْ د  وم سم

م ل مساَ   وم ٍء إ ّال مإل� م
ي شم َِ تمها  وم ام

مساَ   م مإل� هم ل  ِ  ))صم

“Khi nhóm người đàn ông khiên xác chết trên vai họ 
để đi chôn. Nếu xác chết thuộc nhóm ngoan đạo sẽ 
lên tiếng: “Các người hãy mang ta đi nhanh lên, đi 
nhanh hơn nữa.” Còn nếu xác chết không thuộc 
nhóm ngoan đạo sẽ lên tiếng: “Ôi thật khổ thân cho 
tôi, họ đang khiên tôi đi đâu đây?” Lời than van đó 
được tất cả vạn vật nghe thấy ngoại trừ loài người, 
nếu như họ cũng nghe thấy được là họ đã ngất xỉu té 
lăn (xuống đất).”(

17F

1)  

 

 

 
 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary 2/124 (1380) ghi lại. 
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Ngôi Mộ Là Điểm Dừng Đầu Tiên Của 
Ngày Tận Thế 

 

Anh chị em Muslim thân mến, mọi người hãy 
nhìn cho kỹ về sự chật hẹp của cái lỗ dưới đây, sau khi 
con người hưởng thụ sự rộng rãi của biệt thự và căn nhà 
cao tầng. Bây giờ đây phải nằm ở nơi tối tăm, ngoại trừ 
những ai được Allah ban cho ánh sáng và nới rộng phần 
mộ ra. 

Đây chính là ngôi mộ, nó là ngôi nhà kinh 
hoàng, ngôi nhà đáng sợ, ngôi nhà của sự phân hủy, 
một ngôi nhà mỗi người đều phải vào ở nhưng hiện tại 
đa số thiên hạ lại quên, lại lơ là, lại bỏ mặc nó.  
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Quí đồng đạo thân mến, các bạn có biết được 
rằng mỗi khi giới U’lama được nhắc đến cõi mộ là họ 
khiếp sợ và rơi nước mắt. 
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Thi Hài Được Khiên Bằng Tay Đưa 
Xuống Mộ 

 

Ông Abdullah bin U’mar  dẫn lời Rasul : 

تَمم  إ ممم(( ِم ُم تماَ�مم  وم وم مم �َ  ف   ْم  َ ول 
َقولَوم اَ ـم  من   :�م م  � سم َم لّة   وم  ْ 

  ))من   لمَسول  
 

“Một khi các người đưa thi hài vào mộ thì hãy nói:  

ـم  من   م  � سم َم لّة   وم  من   لمَسول   ْ 

(Bis mil lah, wa a’ la mil la ti ra su lil lah)(
18F

1) 

Có đường truyền khác thì ghi: 

ـم   ل  من   من  � سم ى َسّنـة  لمَسـوم
لـم  ومعم

(Bis mil lah, wa a’ la sun na ti ra su lil lah)(
19F

2)(
20F

3)     

                                                           

(1) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, đã đi theo cộng đồng của Rasul 
Allah.} 

(2) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, đã đi trên con đường của Rasul 
Allah.} 

(3) Hadith do Imam Ahmad (2/27), Abu Dawood (3213), Ibnu 
Maajah (1550) và Al-Tirmizhi (1046) ghi lại và nói: “Hadith 
Hasan.” 
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Allahu Akbar! Ngay bây giờ đây thi hài được 
đưa vào mộ phần do chính bàn tay của người thân 
mình, họ nhẫn tâm thế sao. Không đâu, họ chôn thi thể 
người chết nhưng con tim họ dường như có ai đang 
cầm dao mà cắt mà đâm do nỗi đau chia cắt tình thân. 
Đây chính là qui luật mà Allah qui định cho thiên hạ. 
Nhưng nỗi đau đớn chỉ kéo dài trong giây lát bởi sau 
khi chôn cất xong họ sẽ bỏ mặc thi hài ở lại dưới mộ 
một mình, không ai bên cạnh chỉ còn mỗi hành động đã 
từng làm trên thế gian luôn sát cánh bên y, nếu là sự 
hành đạo đúng đắn tốt đẹp quả là ân phúc của Allah ban 
cho, còn ngoài ra thì cầu xin Allah rủ lòng thương xót. 
Y sẽ chẳng có đâu cơ hội rời khỏi mộ cho đến khi ngày 
phục sinh được thiếp lập. 
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Đây chính là bài học mà Allah dành răng đe 
những ai có con tim, có khối óc linh hoạt. 

 

Lúc Chôn Quay Mặt Thi Hài Hướng 
Về Qiblah, Mở Tất Cả Mối Cột Ra 
Nhưng Không Mở Bất Cứ Bộ Phận 
Nào Của Thi Thể Kể Cả Mặt Hay 

Chân 
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Anh chị em Muslim, hãy tự suy nghĩ xem, một 
khi thể xác chúng ta được đậy kín như thế này thì 
chúng ta mơ ước điều gì ? 

Ngay bây giờ anh chị em hãy cố công hành đạo 
để chuẩn bị cho ngày hôm đó. Giờ đây, linh hồn bạn 
hãy còn trong cơ thể, bạn có cơ hội quay lại sám hối và 
thay đổi mối quan hệ giữa bạn và Thượng Đế, cánh cửa 
sám hối lúc này luôn rộng mở và Allah rất nhân từ. 
Ngày nay mọi sai phạm được chấp nhận, mọi tội lỗi 
được tha thứ. Hãy từ bỏ ngay đi mọi tội lỗi đã phạm 
trước khi rơi vào tự trách, hối hận và chia lìa, ngày nay 
mọi việc được làm mà không bị tính toán còn mai đây 
sẽ bị mang ra tính toán mà không hề được làm lại. 
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Xếp Những Viên Gạch Sống San Sát 
Nhau, Tránh Để Các Kẻ Bị Hở 
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Sau khi sắp xếp xong những viên gạch sống. 
Lúc này khuyến khích tất cả mọi người đang hiện diện 
nơi chôn cất cùng tham gia cho đất vào mộ ít nhất là vài 
nấm đất với ý định được ân phước từ Allah.  

Khuyến khích mọi người sau khi chôn cất xong 
đứng nán lại tí để cầu xin cho người đã chôn, bởi ngay 
lúc này đây linh hồn được trả về thể xác và lời cầu xin 
lúc này rất có ích cho người đã chôn, với bằng chứng từ 
Hadith do U’smaan bin A’ffaan  kể: Trước kia, sau 
khi chôn thi hài xong Rasul  nán lại mà nói: 

َنوم(( ف  تمغم يَ�مم  مسم  َ
م
لَوم م َ  ومسم

م
ا يتم  ِ

َّثم إ بّهَ  م
َل  مآل م  فم

م
أ  ))َْسم

“Mọi người hãy cầu xin cho người anh em của mình 
đi và cầu xin cho y trả lời được các câu hỏi. Quả 
thật, ngay lúc này đây y đang bị thẩm vấn.”(

21F

1)  

Ai lại không tin rằng y đã từng bước đi trên mặt 
đất. 

Ai lại không tin rằng y đã từng ở biệt thự cao 
sang. 

Ai lại không tin rằng y đã từng ăn, từng uống, 
từng cười và từng vui đùa. 

Ai lại không tin rằng y đã từng đứng ra mua bán 
đổi trác, lao động và diện những bộ đồ hàng hiệu. 

                                                           

(1) Hadith do Abu Dawood (3221) ghi lại. 
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Bây giờ y đang ở đâu ? 

Y phải ở trong một cái lỗ nhỏ hẹp, chật chội, tối 
đen đáng khiếp sợ, ngoại trừ ai được Allah rủ lòng 
thương xót. 

Y lấy đất làm nệm, làm gối, làm chăn và rồi đất 
đó sẽ phân hủy cơ thể y đến không còn thể phân hủy 
được nữa. 

Anh chị em Muslim, hãy hành lễ Salah trong 
đêm thật nhiều, nhịn chay Sunnah (như vào thứ 2 và 
thứ 5 hàng tuần...), xướng đọc Qur’an, bố thí bởi mỗi 
người sẽ được ở dưới bóng mát của sự bố thí đó vào 
ngày phán xét, tham gia khóa học thuộc lòng Qur’an, 
bảo hộ giúp đỡ trẻ mồ côi, duy trì những lời tụng niệm 
mỗi sáng, mỗi chiều và luôn miệng tạ ơn và tụng niệm 
Allah. 

Thỉnh thoảng đi viếng thăm mồ mã để tự nhắc 
bản thân một ngày nào đó mình sẽ bước vào đó, để bản 
thân biết lánh xa tội lỗi và tẩy sáng con tim đen tối. 
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Mọi người hãy biết rằng trước mặt mỗi người là 
một chuyến đi rất dài, rất gian nan, rất cực nhọc. Bây 
giờ còn chờ đợi gì nữa mà không hành đạo thật nhiều 
để có được một hành trang thật đầy đủ cho chuyến đi 
vĩnh viễn đó trước khi bản thân bị mọi người tắm rửa, 
liệm và khiên đi chôn. 
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Đây Chính Là Kết Quả Cuối Cùng 
Của Con Người, Đây Mới Chính Là 

Nơi Định Cư Thật Sự Của Y & Nó Là 
Nơi Ở Đầu Tiên Của Ngày Tận Thế 

Ông Haani một người hầu của thủ lĩnh U’smaan 
bin A’ffaan  kể: Trước kia mỗi khi U’smaan đứng 
trước mồ mã là ông khóc sướt mướt đến ướt cả râu, có 
người hỏi: Tại sao khi được nhắc đến thiên đàng và hỏa 
ngục thì thủ lĩnh không khóc, nhưng lại khóc ở nơi như 
thế này? U’smaan đáp: Tôi đã nghe Rasul  từng nói:  
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م  إ  ّ (( بم قم
م
ّوَل  مل

م
ل   ب ا� 

نم ة   مم نم  َ إ  م  مآل
نمهَ  جَ نم ُم  فم ا م  دم ِمدم َ  �م َ  �م مسم ْ

م
نمهَ  ب ِ  م  م   وم

م  نمجَ  مم ل نمهَ  ُم ا م  دم دم َ  �م ِم دي  �م شم
م
نمهَ  ب  ))م 

“Ngôi mộ là điểm dừng chân đầu tiên ở ngày sau. 
Nếu được an toàn ở nơi này thì mọi việc sau đó sẽ dễ 
dàng thuận lợi hơn nhiều. Bằng ngược lại không 
được an toàn thì mọi việc về sau khó khăn trùng 
trùng lớp lớp.” Nabi  nói tiếp: 

ا(( يمَت  مم
م
ًنم لمب نمظم ُي  مم َ  إ الّ  �م بم قم

م
عَ  وممل �مظم

م
نمهَ  ب  ))م 

“Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào lại khủng khiếp 
kinh hoàng bằng cảnh tượng ở nghĩa địa.”(

22F

1)  

Chẳng phải những ngôi mộ kia là những bài học 
để chúng ta học hỏi ? 

Chính nghĩa địa là nơi mà người giàu có hay 
người nghèo khổ, người mạnh bạo hay người yếu ớt, 
người da trắng hay người da đen, người cầm quyền hay 
chỉ là dân thường đều phải nằm nghỉ nơi này. 

Tất cả họ, những người dưới mộ đều có ước 
muốn quay lại trần gian này lần nữa, họ không vì tiền 
tài, không vì danh vọng mà chỉ muốn được quỳ lạy 
Allah một lần hoặc chỉ nói một lời tụng niệm... nhưng 
qua rồi giây phút huy hoàng, tất cả đã kết thúc, tuổi đời 
                                                           

(1) Hadith do Imam Ahmad (1/64) ghi lại bằng đường truyền 
Saheeh. 
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đã chấm dứt, linh hồn đã rời khỏi xác, nay mỗi người 
họ được đặt bên mình quyển sổ ghi chép hành động 
trên thế gian đã từng làm. Cầu xin Allah sủng ái. 

Anh chị em Muslim thân mến, tất cả hãy cùng 
nhau suy nghĩ về Hadith này: 

Ông Al-Barra bin A’zib  kể: Chúng tôi ra 
ngoài cùng Rasul  đến thăm dự đám tang của một 
người dân Al-Ansaar chúng tôi đi thẳng đến nơi đào 
mộ. Đến nơi Rasul  ngồi xuống và chúng tôi ngồi 
xung quanh nhưng không một ai lên tiếng tựa như trên 
đầu chúng tôi đang có những chú chim đang đậu vậy. 
Rasul  cầm một que cây mà vạch vạch dưới đất, 
Người ngước mắt nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất, rồi 
Người nhắm nghiền mắt rồi mở ra liên tiếp ba lần và 
nói hai hoặc ba lần câu:  

يَذوم((  ِ تم نم  ب ان   مسم مع   م 
ذم    عم

بم قم
م
 ))مل

“Các người cầu xin Allah che chở khỏi hành phạt ở 
cõi mộ đi.” Xong người cầu nguyện ba lần câu:  

َم للّ م(( َعوَم ب 
م
ِه ب نم  َهّم إ  مع   م 

ذم    عم
بم قم
م
 ))مل

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qab ri) 

“Lạy Allah bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi hành 
phạt nơi cõi mộ.” Và Người kể: 
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امدم  إ  ّ (( ِم
م
نم  مل م  َدؤم

م َم  ف   نم م  إ ممم مل نم  اٍع مبمق  �ميما م  َي امالٍ  م ِ �م نم  وم  م 
ة   نم  َ لم  مآل ِم مه   بم

َم
ة   إ  ِ �م

الم نم  ْم اء   م  وََجو    � يَض  ملّسدم
م  ّ  مل

م
أ َهمَ  َم َم  وََجو

دمَس  ّّ َهمم  مل ِم ن   مم فم نم  َم ا    م 
ثمفم
م
مّنة   ب

م
نَو    مر نم  ومسم نَو    م  منّة   سم

م
 مر

ّأ  مل َسوم سم
نمهَ  �م دّ  م     مم

مصم ءَ  َقمّ  مْم ََ  يمج  لم وم    ْم دم
م يمه   مل

لم  ملّسالماَ  عم
ّأ  مل سم  سم

نمدم  �م ه   ع  س 
م
يمَقوَل  لمب ا �م تَهم ُّ

م
َس  َ ّّفم يهامةَ  م َّ َنج   مل َم   م

م
 إ ل

ةٍ  نم ف  غم نم  مم ومم ٍ  من   م  ُم َنجَ  - قمالم  - ومل  تمخم يَل  �م مس  ا � دم يَل  َم مس  ةَ  � نم َم قم
م
 مل

نم  اء   ف   م  قم   ملسه
م
يمأ ا�م َم َذ ََ. 

“Quả thật, một người bề tôi có đức tin khi nào y 
chấm dứt kỳ hạn của đời sống trần gian để quay về 
với đời sau thì sẽ có các vị Thiên Thần từ trên trời 
xuống với những gương mặt sáng rực như ánh mặt 
trời, họ mang theo vải liệm thật mịn cùng với chất 
thơm từ Thiên Đàng, họ ngồi cách xa y khoảng 
chừng một tầm nhìn của mắt. Sau đó, Thần Chết  
đến và ngồi trên phía đỉnh đầu của y và gọi: Này hỡi 
linh hồn tốt lành! Hãy xuất ra để trở về với sự tha 
thứ của Allah và sự hài lòng của Ngài. Tức khắc, 
linh hồn từ từ xuất ra một cách nhẹ nhàng và êm 
đềm giống như sự nhỏ giọt (của chất lỏng) từ bình 
chứa, thế là Thần Chết nhận lấy nó.” Có đường 
truyền khác ghi thêm:  
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ّأ (( جم  إ ممم سم نم ُّ  َلوَسهَ  َم يمه   ام
لم ي  عم َِ  ٍَ

لم م  ْم َم اء   �م لمض   ملّسدم
م
 وممم

ي  َُ ٍَ  وم
لم اء   ف   ْم تم  ملّسدم فَت بم َ  وم

م
بموممَع  ِ
م
اء   ب نم  لمىمسم  ملّسدم ل   م 

َم  بماٍع  بم
مم  إ الّ  ََ َعو م  وم  م  منم  يمدم

م
جم  ب ِمنم ه   َُ نم  ب َنوس  مم  م  إ ممم  ق امل ه 

ا فم َم ذم َم
م
ممم  ب  ل

ا َم َعو فمةم  يمد     ف   يمدم نم ٍ  طم َم ّأ  �م ا سم َم َذو ََ
م
ا يمأ َم لَو ِم يمةم َم  ف   �م ل   مم

ن  
فم كم
م
�   مل َم  وم ل  منَو    مم

م
  م�

م
ال ِم َ عم

َ
َم قموِ ل   :فمذم

“Đến khi linh hồn bước ra khỏi xác liền được tất cả 
Thiên Thần ở trên trời và dưới đất cầu xin được tha 
thứ, những cánh cửa các tầng trời từng cánh từng 
cánh một mở rộn đón tiếp linh hồn đó và những 
thiên thần gác cửa ở các tầng trời mỗi khi thấy linh 
hồn đó liền vội cầu xin Allah cho linh hồn đó đi 
ngang qua mình. Khi Thần Chết chưa kịp đặt nó lên 
tay thì các vị Thiên Thần đang ngồi đợi lúc nãy liền 
xuất hiện tiếp nhận ngay và đặt nó vào miếng vải 
liệm cùng với chất thơm được mang xuống từ thiên 
đàng, sự việc như Allah đã phán:  

ََ ُ�َفّرُِطوَن ] َََ َوُهۡم  لُ َُ  ٦١: األنعام ٦Zََوَّ�ۡتُه ُر

Các Thiên Thần của TA sẽ bắt hồn y và họ sẽ 
không chậm trể, lơ là trong công việc của họ. Al-An-
am: 61 (chương 6),” Rasul  kể tiếp: 
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مَنجَ (( ا وم�م نمهم يمب   م  طم
م
أ ة   َم ٍَ  �مفمبم سم دم م  ْ  م  وَج  ه   َم لمض   ومجم

م
 - مم

َدو م  - قمالم  ِم يمصم ا �م و م  فمالم  ب هم َدني �   - ُم
ِم ا ُم م  - ب هم ألٍ  َم نم  ْم  م 

ة   ِ �م
مدمالم ا قمالَوم إ الّ  مل م مم ذم وحَ  َم يهَب  ملني َّ يمَقولَو م  مل  فَالم ٍ  �منَ  فَالم َ  �م

ن  
سم سم
م
اِ ه   ب أ دم سم

م
بَوم ملّأ   ب وبمهَ  نم دي ا َْسم �ميما ف   ب هم َي ّأ  م ا يمنمتمَهوم سم   ب هم

م
 إ ل

اء   �ميما ملّسدم َي ت َبو م  م تمفم َ  فمىمسم
م
تم َ  ِ يَفم مَهمم  �م هَ  ل َِ يه ّم نم  فمىَ ه  م  اءٍ  َِ دم  سم

ا َم ّنَ�و   َمقم
م
اء  ملسّ  إ ل ا ملّأ   دم ّأ  تمل يهم   ب ه   يَنمتم�م  سم

م
اء   إ ل ة   ملّسدم ِم  ملّساب 

يمَقوَل  ِّ  منَ  �م ّل  عم تَاَوم :ومجم َم ا َ تماعم  م امد  َم  ف   �م لهيه   :ع 

“Và lúc đó một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó 
giống như hương thơm của xạ hương lan tỏa cả mặt 
đất. Xong, họ thăng thiên đưa nó lên trời và mỗi khi 
đi ngang qua một nhóm Thiên Thần nào đó thì tất 
cả họ đều khen ngợi: Linh hồn này thật tốt lành làm 
sao! Người này là con của người này con của người 
này, họ bảo nhau và hô tên của y với tên gọi tốt đẹp 
nhất mà những người trên trần gian đã từng gọi y, 
hết tầng trời hạ giới, họ xin mở cửa các tầng trời kế 
tiếp và các tầng trời đều mở để đón chào y và cứ 
mỗi khi lên đến tầng trời nào các Thiên Thần của 
tầng đó lại hộ tống y lên tầng trời tiếp sau đó, cứ 
như vậy cho đến khi y được đưa lên đến tầng trời 
thứ bảy. Lúc bấy giờ, Allah, Đấng Tối Cao phán 
bảo: Các Ngươi hãy ghi nhận vào quyển số của TA 
trong I’lliyin,  
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ََ َمَ ِعّلِّيوَن ] ٰ َرٰ ُۡ
َ
ٓ أ ِٞ ّمۡراُومٞ  ١َوَمَ ٰ ََ ُّوَن  ٢كِ ََۡشَهُدُُ ٱلُۡمَقّر
٢Z ٢١ - ١٩: المطففين 

Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) nhận biết về 
I’lliyoon * Đó là một quyển sách được khắc ghi 
trước * Đã được giới Thiên Thần cận kề Allah xác 
nhận. Al-Mutaffifeen: 19 - 21 (chương 83), Rasul  kể tiếp: 

م  َقّم قم (( َم ي 
له َ تمابمَه    ع  تمَب  يَكم يَدو َ : الم �م  �

م
  ب

م
لمض   إ ل

م
ِه  مم إ 

 فم
ِه 
م
َعَهمم َ دم ا ومعا نمهم تََهمم  م  لمقم ا َم � يهم مم  وم ََ يَد  �

َ
ا ب نمهم م  ن َجَهمم  وم

َم ةً  بَ  تمالم
نما َم

َ
لمض  و�م . ب

م م
 مم

م
مدي إ ل ادَ َْ ِم د     ف   َلوَسهَ  َع سم َع :   قمالم جم دم مسم إ بَّه ْ

فم
اب ه  إ مم 

بم ام
م
ال  ب ِم هم ب 

فم �نم َم ب ن 
نمَه َمدم لّوم �م ع يه  . م وم

م
يمأ     �م

لمكم م  ْم يمدم د  شم
مب ه   هنم يمنمت هم ال  �م

اب ه  وم  مالبمت هم     َ�مل سم
يمَقوالم َ  �م

م
نم  :ِ َم  مم �ي يمَقوَل  ؟لم م  �م ِه  لم

    .منَ 
يمَقوالم َ  �م

م
ا :ِ َم  مم ينَ يمَقوَل  ؟د  م  :�م ي�  الماَ  د     . مإل سم

يمَقوالم َ  �م
م
ا :ِ  مم

م ذم  ا ملنَّجَل  َم
ّ
ِ ثم  مَ يمَقوَل  ؟� يَ�مم  بَ وم  �م    .  من   لمَسوَل  ََ

يمَقوالم  �م
 َ
م
ا :ِ مم َم  وم لمَد يمَقوَل  ؟ع  َ   :�م

م
ب نمَت  من   َ تماعم  قمنم ّدقمَت  ب ه   فمآمم . ومام

َن َ  ه 
يمنمتم يمَقوَل  �م نم  �م َم  مم �ي ا لم َم  مم ينَ نم  د  َم  مم ي يي

م  بم نَ  وم�   َ نمَض  ف تمنمةٍ  ِ ِم  َع
م  ن   َم م 

مَدؤم َم  مل ل  َم  فمذم َقوَل  س  ِّ  منَ  ُم ّل  عم  : ومجم
“Thế là tên y được ghi vào I’lilyin. Allah phán tiếp:  
Hãy đưa y trở lại trái đất, bởi quả thật, từ đó TA đã 
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tạo ra họ và nơi đó TA bắt họ quay về và cũng từ đó 
TA lại để họ trở ra một lần nữa. Thế là linh hồn của 
y được đưa xuống và cho nhập lại vào xác của y. 
Lúc đó, y nghe rõ tiếng từng bước chân của mọi 
người rời khỏi mộ của y. Sau đó có hai vị Thiên 
Thần đến khác có hình dạng đáng sợ đến bắt y ngồi 
dậy và hỏi bằng giọng hùng hồn: Ai là Thượng Đế 
của Ngươi? Allah là Thượng Đế của tôi, y bảo. Hai 
vị Thiên Thần hỏi tiếp: Thế tôn giáo của ngươi là 
gì? Y đáp: Tôn giáo của tôi là Islam. Vậy người đàn 
ông được phái đến cho ngươi là ai, hai vị Thiên 
Thần lại hỏi? Người ấy là Rasul của Allah , y đáp. 
Hai vi Thiên Thần tiếp tục hỏi: Làm thế nào ngươi 
biết điều đó? Y đáp: Tôi đã đọc Kinh Sách (Qur’an) 
của Allah và tôi đã tin tưởng. Việc thẩm vấn bằng 
lời lẽ hùng hồn với những câu: Ai là Thượng Đế của 
ngươi, tôn giáo của ngươi là gì và Nabi của ngươi là 
ai? Là lần thử thách cuối cùng mà người có đức tin 
gặp phải. Ngay lúc đó, Allah phán: 

ُُ ٱ] ِ ّۡ َيَ َوِ� ُُثَ َۡ ِ ٱّ� ُِ ِ� ٱۡ�ََيٰوَ ِ  بِخۡلَقۡوِ  ٱَّّب
ْ َُو  َٗ َم َُِن  َّ ُ ٱ ّّ

 ُ ّّ ُ ٱلّ�ٰلِِمَ�ۚ َوَ�ۡفَعُل ٱ ّّ َِخَرَِ� َو�ُِضّل ٱ ُٗ  ٱ ٓ  ٢٧: إبراهيم ٢Zَمَ َََشَ

Allah sẽ cũng cố vững chắc những ai tin tưởng 
bằng lời nói vững chắc trên thế gian và ở đời sau, 
Allah sẽ bỏ mặt cho những kẻ làm điều sai quấy bị 
lầm lạc và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 
Ibrahim: 27 (chương 14), ” Rasul  nói tiếp: 



Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết 
 

74 

يمَقوَل (( م  :�م ِه م  منَ  لم ي�  الماَ  ومد  ّه َممّدد   مإل سم ي 
بم يَنماد ا .وم  ف   َمنمادٍ  �م

اء    م  :ملّسدم
م
قم  ب دم ي ام امد  ن َشو َ  �م

فم
م
نم  فمأ منّة   م 

م
ي َسو َ  مر

م
ل
م
نم  ومب منّة   م 

م
 مر

تمَبوم َ  ومم�م
م
  بماباً  ِ

م
منّة   إ ل

م
ع يه  �م  - قمالم  - مر

م
نم  يمأ ا م  هم ا لمومس  يا هم َ�فمسم َ  ومط   وم

 َ
م
     ف   ِ

بم دّ  �م      مم
 ))بمصم

“Khi y đáp: Thượng Đế tôi là Allah, tôn giáo tôi là 
Islam và Nabi tôi là Muhammad . Dứt lời, bỗng có 
tiếng nói từ trên trời vọng xuống: Quả thật, bề tôi 
của TA đã nói thật, hãy sắp xếp chỗ ở cho y nơi 
Thiên Đàng, hãy ăn mặc cho y y phục của Thiên 
Đàng và hãy mở cánh cửa Thiên Đàng cho y, ngay 
lúc ấy, làn hương thơm thoang thoảng của Thiên 
Đàng bay tới chỗ y, chỗ nằm của y trong mộ (cõi 
Barzakh) từ từ được nới rộng ra bằng cả một tầm 
nhìn.” Rasul  nói tiếp: 

ع يه  ((
م
�مأ َ  :و� لومية( وم

م
ْهَل ِ دم نَ  لمَجل    )َُ سم ه   سم ومجم

م ـنَ  مل سم اع   سم  مَهيـم
يهَب  �    طم يمَقوَل  ملنه م  :�م  َ م �

م
ا ب  

ّ
اَ ـكم  بـ  مَسي ـنم من    ْ ـوممٍ  م  ُم ـ ب ن  َ  َ

م �
م
ب

يم   يمم  َمق   ِ ا بم يمهم ّناٍ  �  م ومجم ذم َم يموم  َم ا َْ  
ّ
نمتم  مَ دَ  ََ يمَقـوَل   تَوعم َ  �م

م
ِ: 

 ٍ
ْم م مكم مَن ب  َّ بمتم فميم

م
نم ومب تم  مم بـم

م
َم   ؟ب َهـ ـهَ  فمومجم مومجم ءَ  مل ج     يـم

ْم م الم  بـ 
يمَقوَل  بما :�م

م
َم  ب لَ دم �ِـاً    ملّصال  َ  �م  

َم تم  نـم ََ  
ّ
 إ ال

َم تَ ل دم ا عم   فموممن  مم
يااً      َ �م ة  من   وم اعم مً طم ْم َم مكم مَن  ِم يمة  من   فمةم ِمص   .مم
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“Tiếp sau đó, xuất hiện trước mặt y (có đường truyền 
ghi thêm: một người biến thành hình người giống 
như y) có gương mặt thật đẹp với bộ quần áo thật 
sạch sẽ và nói: Xin báo tin mừng cho anh đó là sự 
hài lòng của Allah về anh và thiên đàng một nơi ở 
vĩnh cữu trường tồn, đây là ngày vui của anh mà 
anh đã được hứa hẹn trước. Y ngạc nhiện hỏi: Cầu 
xin Allah ban mọi điều tốt đẹp cho anh, nhưng anh 
là ai, sao gương mặt của anh trông phúc hậu quá? 
Tôi chính là việc làm thiện tốt và ngoan đạo của anh 
đây mà, tôi thề có Allah chứng giám tôi chỉ biết ở 
anh rất nhanh chân trong việc hành đạo qui phục 
Allah và rất giữa khoảng cách với những điều 
Haram bị Ngài cấm, nên nay anh được Ngài ban 
mọi điều tốt đẹp.” Rasul  nói tiếp:  

اَل (( يَقم ّّال   �م  م
نم �ماع  م  نم مرمّنة  وم َ بماع  م 

م
تمَ  ِ فم َُ موم : َقّم  َم ل َ ل  

�م م مم ذم َم

ا    مرمّنة  قمالم  ا مم
م
إ ممم لمب

م  فم ذم َم  ب ه  
َم م بّدم ل

م
يمتم منم  َ لم  لمعه : عمصم ةه عم

يماام  ةم  �  املّساعم يمدم َم عم     لمج 
م
  ب

م
ُ   إ ل

َم ال   بم مم اَل �م  .وم  )).اُْسُ�نْ : يَقم

“Sau đó, một cánh cửa thiên đàng và một cánh cửa 
của hỏa ngục được mở và có lời bảo: Giá như ngươi 
chống đối, bất tuân Allah thì nơi đây (hỏa ngục) 
chính là nơi ở muôn đời của ngươi. Đến khi y thấy 
được mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho y trong thiên 
đàng, y mừng rở cầu nguyện nói: Lạy Thượng Đế 
của bề tôi, xin Ngài hãy ra lệnh cho giờ Tận Thế đến 
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mau để bề tôi có thể quay về với người thân và tài 
sản của bề tôi. Có lời đáp: Ngươi hãy ở yên đó 
đi.” Rasul  nói tiếp: 

)) ّ  ِ امدم  وم ِم
م
كم  مل

م
نم  :و� لومية( ف نم مل اج 

ـاٍع  ف   نم م  إ ممم )ملفم َم ـنم  مبمق   م 
�ميما َي امالٍ  م ِ �م نم  وم ة   م  نم  َ لم   مآل ِم مه   بم

َم
نم  إ  اء   م  ـة   ملّسـدم ِ �م

الم ظ   ْم ـالم غ 
مد   دم وََجو    َسودَ  ش 

م َهمَ   مل ِم مَدَسوحَ  مم ّّال   مل  م
نم ل َسو م  .م  يمةم هَ  �م نـم ـدّ  م   مم

  
مصم ءَ  َقمّ  مْم ََ  يمج  لم وم    ْم دم

م ّأ  مل مل سم  سم
نمدم  �م ه   ع  س 

م
يمَقوَل  لمب ـا :�م تَهم ُّ

م
َ 

َس  ّّفم ما ىْمةَ  م
م
َنج   مل َم   م

م
ٍُ  إ ل خم نم  سم ٍب  من   م  ّنَق  - قمالم  - ومغمضم تَفم  �م

د     ف   سم ا جم َ�هم  
يمنمتم ا �م دم معَ  َم ودَ  يَنمتم َْ  ملّسفي  ْ

كم
م
ب   مل

ِم ّه نم  مل  وف  ملصي  م 
َداملَول  

م َع  مل َم تَقم ِم  �م امم ـَب  هم ِمصم ـَنوَق وممل َِ
م
نَـهَ  مل ِم يملم ي  �م َِ  ٍَ

لـم م  ْم َم  �مـ
اء   لمض   ملّسدم

م
ي  وممم َُ ٍَ  وم

لم اء   ف   ْم لمَه  ملّسدم َعغم بموممَع  وم
م
اء   ب ىمسم  ملّسدم  لـم

نم  ل   م 
َم مم  إ الّ  بماٍع  بم ََ َعو م  وم م  يمدم ِّ  م  م

م
َنجم  الم  ب ِم نم  هَ َلوسَ  عم مم  م   ))ق امل ه 

“Quả thật, còn đối với người bề tôi không tin tưởng 
(có đường truyền khác ghi thêm: người Muslim hư 
đốn), khi mà y đã hết kỳ hạn ở thế giới trần gian để 
trở về với thế giới đời sau cũng sẽ có các vị Thiên 
Thần từ trên trời xuống với hình đạng nghiêm nghị 
hung tợn, gương mặt đen đúa và họ mang theo vải 
liệm thô kệch được lấy từ hỏa ngục, họ đến và cũng 
ngồi cách xa y khoảng một tầm nhìn của mắt. Sau 
đó, Thần Chết đến và ngồi phía trên đỉnh đầu của y 
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và bảo: Này hỡi linh hôn xấu xa kia! Ngươi hãy xuất 
ra để trở về với sự phẫn nộ và giận dữ của Allah, 
tức khắc, linh hồn lìa khỏi xác giống như hình ảnh 
một người nắm chùm lông trừu mà giật mạnh làm 
đứt luôn da thịt và mạch máu. Linh hồn đó bị tất cả 
Thiên Thần từ trên trời đến dưới đất nguyền rủa, 
cũng chẳng một cánh cửa trời nào chịu mở tiếp đón 
y, tất cả Thiên Thần đồng cầu xin Allah đừng cho 
linh hồn xấu xa đó đi ngang qua người họ.” Rasul  
nói tiếp: 

ا(( َم َذ ََ
م
يمأ إ ممم �م

ا فم َم ذم َم
م
ممم  ب ا ل َم َعو فمةم  يمد     ف   يمدم نم ٍ  طم َم ّأ  �م  سم

ِم  م ا�م َم َم  ف   لَو مَدَسوح   ت لم مَنجَ  مل ا وم�م نمهم    م 
�متم
م
أ �    َم ةٍ  ل  يفم دم م  ج   وَج 

م  ه   َم لمض   ومجم
م
َدو م  مم ِم يمصم ا �م و م  فمالم  ب هم َدني ا ُم م  ب هم نم  ْمألٍ  َم  م 
ة   ِ �م

مدمالم ا :قمالَوم إ الّ  مل م مم ذم وحَ  َم ما يَث  ملني
م
يمَقولَو م  ؟مل  �منَ  فَالم َ  :�م

ام     ٍ فَالم 
�م
م
اِ ه   ب أ دم سم

م
َّ  نم م  ملّأ   ب ا َْسم �ميما ف   ب هم َي ّأ   م   ب ه   يَنمتم�م  سم

م
 إ ل

اء   �ميما ملّسدم َي تم َ  م تمفم َ  فمىَسم
م
تم َ  فمالم  ِ فم َُ  َ

م
  َقمّ  ِ

م
ب   :من   لمَسوَل  قمنم

“Thần Chết túm bắt lấy nó và chưa kịp đặt nó lên 
tay thì ngay lập tức các vị Thiên Thần đang ngồi đợi 
từ lúc nãy đến và bỏ nó vào trong miếng vải thô 
kệch được mang xuống, lúc đó một mùi hôi thối thật 
kinh tởm toát ra như mùi của xác chết bị thối rữa 
đã lâu ngày và nó lan khắp mặt đất. Các vị Thiên 
Thần thăng thiên đưa y lên trời và mỗi khi đi ngang 
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qua một nhóm Thiên Thần nào đó trên trời thì họ 
đều chê bai: Linh hồn gì mà xấu xa thê kia! Họ bảo 
đây là con của người này và người này với tên gọi 
xấu nhất mà y đã được gọi trên thế giới trần gian. 
Khi lên hết tầng trời hạ giới các vị Thiên Thần đưa 
y lên xin phép được mở cửa các tầng trời kế tiếp cho 
y nhưng không cánh cửa nào được mở cho y. Nói 
đến đây, Thiên Sứ của Allah  đọc câu kinh: 

[� ْ بُو  ُّ َُِن َك َّ َ إِّن ٱ ََ ُ�َفّتُح ل ََۡهَ  �َ ْ و  َتۡكَ�ُ َۡ َََ َوٱ ِ ٰت ََ ٰ بَۡ�
َ
ُُ ُهۡم َ

ّمِ ٱۡ�َِيَِط�  ََ ََمُل ِ�  ِۡ ََّة َحّ�ٰ َُلَِج ٱ َ ِۡ ََ َُۡدُخلُوَن ٱ  Zٱلّسَمَِٓٗ َو
 ٤٠: األعراف

Quả thật những ai phủ nhận các lời mặc khải của 
TA (Allah) và khinh thường chúng thì sẽ không có 
một cánh cửa nào của bầu trời được mở ra cho họ 
và họ sẽ không được vào Thiên Đàng trừ phi con lạc 
đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. Al-
A’raaf: 40 (Chương 7), Rasul  nói tiếp: 

يمَقوَل (( ِّ  منَ  �م ّل  عم تَاَوم :ومجم َم ٍَ  ف   َ تمابمهَ  م ةه لمض   ف   س 
م
ُم  مم فم   ملسي

يَدو َ   �
م
  ب

م
  إ ل

م
ِه  لمض  مم

م
َعَهمم َ دم ِه ومعا إ 

ا فم نمهم تََهمم  م  لمقم ا َم � يهم مم  وم ََ يَد  �
َ
 ب

ا نمهم م  ن َجَهمم  وم
َم ةً  بَ نما تمالم َم

َ
حَ   ب نم َم تَ اء   َلوَسهَ  �م نم ملّسدم نمساً  م  ّأ  طم سم

د     سم َع    جم
  َقمّ  عمقم

م
ب  :قمنم
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“Lúc bấy giờ Allah, Đấng Tối Cao phán bảo: Hãy 
ghi nhận hắn vào trong sổ bộ Sijjin và để hắn ở tầng 
đáy thấp nhất của trái đất, và hãy đưa hắn trở lại 
trái đất, bởi quả thật, từ đó TA đã tạo ra hắn và nơi 
đó TA bắt hắn quay về và cũng từ đó TA lại để hắn 
trở ra một lần nữa. Thế là linh hồn y bị ném từ trời 
xuống đến nhập vào thể xác y, nói đến đây Người  
lại đọc câu kinh: 

ۡو ]
َ
َيُفـُه ٱلّيـۡ�ُ أ ۡۡ َمَ َخّر ِمـَن ٱلّسـَمَِٓٗ َ�َت َّ

َ
ِ َََكّ ّّ َوَمن َُۡ�ِۡ  بِخ
ِحيقٖ  َ�ۡهوِي بِهِ ٱلّرِ�ُح ِ� َمَ�نٖ  ََ ٣Z ٣١: الحج 

Và ai tổ hợp những đối tác cùng với Allah thì 
chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị 
chim chóc chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận 
gió ào đến quét mang đi đến một nơi xa xôi. Al-Hajj: 
31 (Chương 22)”, Rasul  nói tiếp: 

ادَ (( ِم تَ د     ف   َلوَسهَ  �م سم َم :   قمالم جم َع  دم إ بَّه لمىمسم
اب ه  إ ممم فم

بم ام
م
ال  ب ِم هم ب 

فم
�نم  وم  ب ن 

نمَه َمدم لّوم �م ع يه  وم
م
    �مأ

لمكم مب ه   ْم هنم يمنمت هم ال  �م
م مالبمت هم يمدم د   شم

اب ه  وم      َ�مل سم
يمَقوالم َ  �م

م
نم  :ِ َم  مم �ي يمَقوَل  ؟لم ا م  :�م ا م  َم ل ا الم  َم

دم
م
  ب

   
يمَقوالم َ  �م

م
ا :ِ َم  مم ينَ يمَقوَل  ؟د  ا :�م ا م   م َم ل ا الم  َم

دم
م
   . ب

يمَقوالم َ  �م
م
ا�م  :ِ  دم

م ذم َم  ا ملنَّجل   عمَقوَل    
ّ
ِ ثم  مَ ه   � يَ�مم  بَ د  سم ي ال  تمد  هم ُم  

؟ فمالم
اَل  يَقم مّدد  : �م يمَقوَل  !مم ا م  :�م ا م  َم ل ا الم  َم

دم
م
َقولَو م ب ُم ُم  ّّا ِمَت م د    سم
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ا! مممكم  يَقم �متم  الم  :َل �م يَنماد ا .تلموم م  ومالم  دملم نم  َمنمادٍ  �م اء   م   م  ملّسدم
م
 ب

عم  ذم ن َشوم  َم
َ  فمافم

م
نم  ِ ّّال   م  تمَبوم م َ  ومم�م

م
  بماباً  ِ

م
ّّال   إ ل ع يه    م

م
يمأ نم  �م  م 

ا َم نه ا سم هم  ْ َدو ّيَه  ومسم �َضم يمه   وم
لم َ َ  عم بم ّأ  �م متمل فم  سم

م
المَعهَ  � يه   ت ُم  ))بم

“Thế là linh hồn của y được đưa xuống và cho nhập 
lại vào xác của y. Lúc đó, y nghe rõ tiếng từng bước 
chân của mọi người rời khỏi mộ của y. Sau đó có hai 
vị Thiên Thần đến khác có hình dạng đáng sợ đến 
bắt y ngồi dậy và hỏi bằng giọng hùng hồn: Ai là 
Thượng Đế của ngươi? Hả, hả, ..., tôi không biết, y 
ấp úng trả lời. Hai vị Thiên Thần lại hỏi: Thế tôn 
giáo của ngươi là gì? Hả, hả, ... tôi không biết. Hai vị 
Thiên Thần hỏi tiếp: Vậy người đàn ông được phái 
đến cho các ngươi là ai? Y không được ai nhắc nhở 
cũng không trả lời được, y chỉ ngơ ngác: hả, hả, tôi 
không rõ, hình như là Muhammad, tôi nghe mọi 
người nói thế. Có lời đáp: Do ngươi không chịu đọc 
Qur’an và cũng không đi tìm ai để học hỏi. Dứt lời 
bỗng có tiếng nói từ trên trời vọng xuống: Hắn nói 
láo, hãy chuẩn bị cho hắn nơi ở trong hỏa ngục, hãy 
mở cánh cửa hỏa ngục cho hắn. Tức thời, cái nóng 
của Hỏa Ngục và mùi hôi thối bẩn thỉu của nó ập 
đến và mộ của y từ từ thu hẹp lại ép sát người y làm 
trẹo cả xương sườn của y.” Rasul  nói tiếp: 
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ع يه  ((
م
�مأ َ  :و� لومية( وم

م
ْهَل ِ دم ا ي َ  لمَجل   )َُ

ـه   قم ومجم
م ا ـي َ   مل

اع   قم   مَهيـم
 َ �    َمنمت  يمَقوَل   ملنه م  :�م  َ م �

م
ا ب  

ّ
مَسوَءكم  ب اَ م ْ ـذم َم  َم ـ َْ ا يموم  

ّ
تم  مَ نـم ََ 

دَ  يمَقوَل . تَوعم ه : �م َّ مكم مَن ب ال َّ بمتم فميم
م
نم  ومب بمتم  مم

م
َم  ؟ب َهـ ـهَ  فمومجم مومجم  مل

ءَ  ه  يمج  َّ يمَقوَل  !ب ال بما �م
م
َم  ب لَ دم ما يَث  �م

م
نمتم مل ََ  

ّ
 إ ال

َم تَ ل دم ا عم   فموممن  مم
مً  ا َم مكم مَن  ِم يمة  من  فمةم ِمص   مم

م
�ِاً إ ل  

َم ة  من    اعم نم طم يااً �م  َ   .بم
“Lúc bấy giờ, xuất hiện trước mặt y (có đường truyền 
ghi thêm: một người biến thành hình người giống 
như y) với gương mặt xấu xí, trong bộ quần áo hôi 
hám thật kinh tởm và nói: Xin báo cho ngươi một 
tin buồn, đây chính là ngày được hứa hẹn với ngươi. 
Y hoảng sợ, hỏi: Allah sẽ ban cho ngươi toàn điều 
xấu, ngươi là ai mà sao mặt của ngươi mang đến 
toàn những điều xấu thế? Người đó trả lời: Ta chính 
là việc làm xấu xa và tội lỗi của ngươi đây. Thề bởi 
Allah chứng giám tôi chỉ thấy toàn ở ngươi là khi 
làm tội lỗi thì rất nhanh tay nhanh chân nhưng khi 
hành đạo thì lại lơ là chẳng quan tâm gì cả, nên 
ngày nay mới bị tai ương thế này đây.” Rasul  nói 
tiếp: 

ّيَض  َقمّ (( قم َُ  َ
م
َم  ِ �م
م
مَ  ب بم�م

م
ّ�ـة      يمد     ب �م نم وم   ْ  ـم ـا َض عم  ل ل   ب هم اـم  جم

الم  مصم مبًا ل َ�هَ  .تَنم  
يمضم ا  �م دم َم يمَدَ  مَن   ِ مباً  َقّم يم ا تَنم َْ ب هم ّأ يمص  �مًة سم م ضم
َ�هَ   

يمضم م  نم م  �م نماضم َم
م
ا  �مًة ب هم َِ ـدم مسم ًة ْ ـيمبم ـيَ  ام يمص  ءٍ �م م ي شم إ ّال  َِ
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َم  لم ّّال   مَّقم نم ف نم   م َد م  ده َ�هم ّّال   وم  م
نم َ بماع  م 

م
تمَ  ِ فم َُ يمَقوَل   َقّم   :�م

 ِّ ةب  تُِقمِ  الب  َب اعب َّ  )) اس

“Kế tiếp y bị làm cho mù và câm, cạnh y lúc đó là 
một Thiên Thần cầm cây búa nếu nện vào núi là núi 
sẽ tan thành cát bụi. Lập tức y bị Thiên Thần dùng 
búa sắt nện vào đầu y làm y tan ra thành cát, rồi 
Allah biến y trở lại nguyên hình, tiếp tục nện y thêm 
lần khác y đau đớn la hét làm tất mọi vật trên trái 
đất đều nghe thấy ngoại trừ hai loài là ma quỉ và 
con người. Rồi cánh cửa hỏa ngục mở ra trước mặt 
y và giường nằm của y bị biến thành lửa. Lập tức y 
khẩn cầu: Lạy Thượng Đế bề tôi, xin đừng 
thiếp lập ngày tận thế.”(

23F

1)     

 

 

Khuyến Cáo .... Khuyến Cáo 
                                                           

(1) Đây là Hadith Saheeh do tập thể U’lama chuyên môn Hadith. 
Nhà thông thái Sheikh Muhammad Naasirud Deen Al-Albaany 
ghi trong quyển Ahkaam Al-Janaaiz trang 202, Sheikh chuyên 
môn Hadith Ibnu Katheer nhắc trong quyển Tafseer của ông 
2/131, Sheikh chuyên môn Hadith Ibnu Hajar ghi trong Fat-h 
Al-Baary 3/234 – 240 và tham khảo thêm quyển Mashaa-hid 
Al-Ehti-dhaar. 
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Cấm Làm Những Việc Làm Sau Đây 
 

Anh chị em Muslim thân, hãy tránh xa các tội 
lỗi sau đây: 

Tội nghiêm trọng nhất trong tất cả đại tội là tội 
Shirk, ai chết vẫn mang tội này là tất cả việc hành đạo 
trở thành vô nghĩa và y phải muôn đời trong hỏa ngục 
không ngày ra. Cầu xin Allah được bình an và chỉ đạo. 

Kế tiếp là những tội lỗi khác:  

1- Xây mồ, lập bia đá, treo hoa và thắp đèn. 

2- Suy luận các đại danh của Allah rồi tự bát bỏ. 

3- Chế nhạo tôn giáo và người đức hạnh. 

4- Giết tế động vật không dùng danh nghĩa Allah. 

5- Sáng tạo ra cái tân hay thường gọi là điều Bid-a’h. 

6- Mắng chửi Sahabah (các bằng hữu) của Rasul . 

7- Riya (khoe khoan, tự đắt). 

8- Nifaaq (giả tạo, ngụy Islam). 

9- Kết thân với người Kafir (người ngoại đạo). 

10- Tawwaaf đi xung quanh mồ mã và cầu xin người 
chết thay vì cầu xin Allah duy nhất. 
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11- Phân xử bằng những giáo luật ngoài giáo lý của 
Allah. 

12- Phúc đáp giáo lý khác với bộ luật của Allah. 

13- Nói về Allah và Rasul  bằng những lời bịa đặt, 
suy luận. 

14- Xem trọng ý kiến con người, hoàn cảnh thực tại và 
chính trị hơn Sunnah của Rasul .  

15- Tìm đến thầy bói, nhà chiêm tinh, nhà tiên đoán, 
thầy bùa ngải hỏi về quá khứ tương lai và tin tưởng 
lời họ nói. 

16- Hành lễ Salah nhưng không có nước Wudu. 

17- Lơ là, hời hợt việc hành lễ Salah và trì hoãn đến hết 
giờ. 

18- Ngủ không hành lễ Salah Al-Fajr đúng giờ. 

19- Cấm cản việc xuất Zakat bắt buộc. 

20- Không hành hương Haj trong khi có khả năng. 

21- Trực tiếp hoặc gián tiếp việc cho vay lấy lãi suất 
như viết chứng nhận hoặc làm nhân chứng. 

22- Than van, gào thét, khóc lóc, kể lể về người quá cố. 

23- Giết người vô tội. 

24- Bất hiếu và hành hạ cha mẹ. 

25- Đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và xa lánh họ. 
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26- Chết vẫn còn mang tội lừa gạt trong quản lý (việc 
công hay việc tư như gia đình, con cái). 

27- Chống đối việc ăn mặc kín đáo của phụ nữ Muslim 
bằng lời nói hoặc bằng bút mực. 

28- Xem phụ nữ như nam giới. 

29- Giễu cợt việc phụ nữ Muslim mang mạng che mặt. 

30- Hài lòng cho gia đình làm Zina. 

31- Vi phạm sắc lệnh cấm của Allah. 

32- Bất công và tiếp tay cho hành động bạo ngược. 

33- Tiếp tay cho hành động tội lỗi và hận thù. 

34- Làm tội lỗi công khai giữa thiên hạ. 

35- Nói lời tục tiễu, thô bỉ, khiêu dâm. 

36- Hành hạ động vật. 

37- Âm nhạc dù làm ca sĩ hoặc chỉ nghe. 

38- Lố bịch trong việc hành đạo. 

39- Làm nhân chứng dối trá. 

40- Vu khống cho phụ nữ hiều thục. 

41- Zina tức quan hệ tình dục tiền hôn nhân. 

42- Đồng dục nam và đồng dục nữ. 

43- Chiếm đoạt tài sản của trẻ mồ côi. 

44- Mua bán đồ lậu, hàng hóa bất hợp pháp. 
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45- Chiếm đoạt tài sản của người Muslim hoặc người 
có hiệp ước, có giao kèo. 

46- Uống rượu, sử dụng chất kích thích, chất gây 
nghiện. 

47- Trộm cắp. 

48- Lường gạt, lo lót, xảo biện. 

49- Đám cưới giả để người phụ nữ trở về với chồng sau 
khi đã thôi đứt ba lần kể cả người nam lẫn người nữ 
đồng tội như nhau. 

50- Dùng thủ đoạt để bỏ mặc việc hành đạo và để được 
làm điều Haram. 

51- Gây hại người Muslim và cố nhìn vào phần kín của 
họ. 

52- Cân, đong, đo lường thiếu. 

53- Nói xấu, gây hiềm khích, giả dạng khuyết tật để chê 
bai, giễu cợt người khác. 

54- Không kỷ càng lúc tiểu tiện làm nước tiểu dính 
quần áo, dính cơ thể. 

55- Tự cao, tự đại với mọi người. 

56- Làm ma cô, làm chủ chứa gái mại dâm dưới mọi 
hình thức. 

57- Nắn hoặc tạc tượng, vẽ hình có linh hồn. 

58- Dối trá, lừa đảo. 
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59- Quan tâm đến thói quen tật xấu của thiên hạ. 

60- Làm hiểm với xóm làng. 

61- Dửng dưng với người nghèo, góa phụ và trẻ mồ côi. 

62- Tát vào gò má. 

63- Xé quần áo (khi bị chuyện buồn). 

64- Bỏ mặc Qur’an không đọc đến. 

65- Làm mọi người cười bằng lời lẽ bịa đặt. 

66- Ăn uống bằng chén bát hoặc sử dụng vật dụng bằng 
vàng, bạc. 

67- Nghe lén mọi người nói chuyện riêng. 

68- Tự tử. 

69- Làm người trung gian (còn gọi là cò mồi) của ngân 
hàng trong việc cầm cố giấy tờ nhà, xe hoặc bất cứ 
vật dụng nào khác để kiếm tiền lời, mua bán dụng 
cụ âm nhạc như trống, kèn, kinh doanh băng đĩa 
nhạc, mua bán thuốc lá, ống tẩu, đồ gạt tàn thuốc, 
tạp chí có hình ảnh phụ nữ, ảnh khiêu dâm. 

Đồng đạo Muslim thân, hãy giữa khoảng cách 
tuyệt đối với tất cả tội lỗi dù nhỏ hay lớn. Đừng nói: 
đây là tội nhỏ mà, nếu cứ tội nhỏ mà cố làm thường 
xuyên sẽ trở thành đại tội. Chúng ta đừng lấy bản thân 
mình ra đánh cược rất nguy hiểm, ngược lại chúng ta 
hãy nương tựa hẳn vào Allah – Đấng Hiển Vinh & Tối 
Cao – khẩn cầu Ngài đoái hoài mà trợ giúp chúng ta bỏ 
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đi tội lỗi đã và đang làm, xin Ngài hướng chúng ta đến 
chính đạo, đến chân lý đúng thật của Islam, mọi người 
hãy lắng nghe đây lời phán của Allah:  

[ ُ ّّ َُ ٱ َر 
َ
نُفِسـِهۡم  نَ  ٓ أ

َ
و ْ َمَ بِۡ ُ ُ َمَ بَِقۡو ح َحّ�ٰ ُ�َغّ�ِ  ُ�َغّ�ِ

ََ  َ ّّ إِّن ٱ
ٗٗ  بَِقۡو ٖ  ٓو ۥۚ َوَمََُ ُ�َ ُّ ُُونِـهِۦ ِمـن َو  ح  � َََ� َمَر س�ورة  ( ١Zلَُهم ّمِن 

 )١١: الرعد

Quả thật, Allah không thay đổi bất cứ điều gì của 
một nhóm người cho tới khi nào chính họ tự biết 
thay đổi bản thân họ. Một khi Allah muốn trừng trị 
nhóm người nào đó thì sự việc không thể nào đảo 
ngược lại được, và ngoài Ngài nhân loại sẽ chẳng 
tìm được đâu người bảo hộ (hay người để phó 
thác). Al-Ra’d: 11 (Chương 13). 

Điều bắt buộc người Muslim phải hiểu là hành 
phạt xảy ra trong ngôi mộ là thuộc về cõi Al-Barzakh 
tức cõi chết người sống không bao giờ cảm nhận được. 
Người chết sẽ bị trừng trị hoặc được hưởng thụ tùy vào 
mỗi người cho dù đã chôn hay chưa chôn hoặc đã bị thú 
dữ ăn thịt hoặc bị hỏa tán thành tro bụi và rải ra không 
gian hoặc bị phơi khô hoặc bị chết chìm... thì hành phạt 
và sự hưởng thụ đều đến với y bởi nó đến với linh hồn 
mỗi người chứ không đi vào mồ mã. Cầu xin Allah che 
chở thoát khỏi hành phạt dưới mộ, hành phạt của hỏa 
ngục. 
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Đồng đạo Muslim thân mến, các bạn có từng 
đọc hay nghe được Hadith này chưa ? 

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:  

يهتم  إ  ّ (( مدم عم  إ ممم مل  ُ        َو
عَ  إ بّهَ     �مبم دم هم  لمىمسم فم ال   َم ِم َم  مم ه  ب  ليو م  س   يَوم

نمهَ  إ  م . �م
نًا نم م  فم م  ؤم بمتم  َْ ةَ  نم نمدم  ملّصالم س   ع 

م
�م م   ه  لمب يمااَ  وم نم  ملصه  �م

ين   بمتم   ه  يمد  �م ةَ م وم نم ِّ نم  ل ِ    �م ا دم �م م   ش  َل  وم ِم مم    ف  ْم م
م
نم  مل قمة   م   ملّصدم

ة  
لم ِمَنوف   ومملصه دم

م مل ا    وم سم  سم
م
  وممإل

م
ُ   إ ل ّّا نمدم  م يمه   ع 

لم �م . ل جم يَؤم نم  �م  م 
س   ق امل

م
تمَقوَل  ه  لمب ةَ  �م ا: ملّصالم �   مم

ل   ق ام َم دم �م  َقمّ . مم نم  يَؤم ين   �م   ه  يمد 
يمقَ  يمااَ  ول�م ا: ملصه �   مم

ل   ق ام َم دم نم  يَؤم�م  َقمّ . مم ال   �م
مسم تمَقوَل     ْ ةَ  �م نم ِّ ا. مل  مم

  �
ل   ق ام َم دم نم  يَؤم�م  َقمّ   مم ل   م 

يمه   ق ام
لم يمَقول ل جم َل  �م ِم مم    ف  ْم م

م
نم  مل  م 

قمة   ة   ملّصدم
لم ِمَنوف   ومملصه دم

م مل ا    وم سم  سم
م
  وممإل

م
ُ   إ ل ّّا ا: م �   مم

ل   ق ام َم دم . مم
يمَقوَل  َ  �م

م
ل سم  :ِ ل َس   م جم يمةم َ  لمتم َمْه  قمدم  �م

م
دمَس  ِ ّّ قمدم  مل دم� يمتم  وم

َ
 ب

َغَنوع  
اَل . ل لم يَقم َ  �م

م
تم  :ِ ُم

م
لمب
م
م َم ب ذم  ي ملنَّجَل  َم

ّ
ا � يَ�مم  نم م  مَ  عمَقوَل  مم

؟ د � يه  هم ّم م م � امم مم ؟ ب ه   وم يمه 
لم يمَقوَل  عم َعو�   :�م

م  ّأ سم  دم �ه ام
َ
يمَقولَو م . ب  :�م

َل  إ بَّ ِم تمفم بما  سم م ب 
َم ّدا بم َم  �م َ ل

م
أ مسم نمهَ  � تم   �م ُم

م
لمب
م
م َم ب ذم  ي ملنَّجَل  َم

ّ
 مَ

ا � يَ�مم  نم م  ؟ عمَقول مم اممم � يه  مم دم م  وم ه 
؟ شم يمه 

لم يمَقوَل  :قمالم  عم  ؟َممّدد   :�م
دَ  هم شم

م
بّهَ  ب

م
ُّ  من   لمَسوَل  َ يمه   منَ  ام

لم لّمم  عم بّهَ   ومسم
م
اءم  ومَ مهه  جم

م
نم  ب ا�  م 
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نمد اَل . من   ع  يَقم َ  �م
م
م : ِ َم  َم ي يتم  ممل 

م   سم َم َم  وم ل  م  َمّت  مم َم َم  وم  ممل 
َث  ِم اءم  إ  م  َعام تم  َقمّ  مَن  شم فم َُ  َ

م
نم  بماع   ِ وممع   م 

بم
م
مّنة   ب

م
اَل . مر يَقم م: �م ذم  َم

دَ  ِم قم ا كم مم نمهم ا  م  مم دّ  وم عم
م
َم  منَ  ب م ا ل مدَ   � يهم مدم ةً  �م�م َم ام وًلم غ  َ ََ  ثَم. وم

تم َ  فم َُ  َ
م
نم  بماع   ِ وممع   م 

بم
م
ّّال   ب اَل   م يَقم َ  �م

م
م: ِ ذم دَ  َم ِم قم نم  كم مم ام  ا  هم مم  وم

دّ  عم
م
َم  منَ  ب م ا ل يمتمَه   � يهم موم عمصم مدَ ل مدم ةً  �م�م َم ام وًلم غ  َ ََ َ  َُفمسم َ  َقمّ  .وم

م
ِ 

      
َِو م     �مبم ام لممًع  سم َ�نمّولَ  م  َ  وم

م
ادَ   � يه   ِ ِم �َ دَ  وم مسم

م
ا مر   ل دم

م
ب نمهَ  بمدم   م 

َل  ِم يَةم تَ  �م دم مسم يهب   م  ملنّسم      هَ � َّ م  مل ْم   وم�  لََه  طم ِم ن       عم
ةم مّنة   شم

م
. مر

َم : قمالم  ل  َ  فمذم
َ
ِ   قموم

م
ال ِم   :عم

“Khi người chết được chôn vào mộ, lúc đó y nghe 
được rất rõ ràng từng tiếng bước một của những 
người rời khỏi mộ y. Nếu y là người Muslim chân 
chính thì lễ Salah sẽ đứng trên đầu y, sự nhịn chay 
đứng bên phải, Zakat đứng bên trái còn những việc 
làm tốt đẹp khác như bố thí, kết nối dòng tộc, cư xử 
tốt với mọi người sẽ đứng ở dưới chân y. Khi hai 
Thiên Thần tra khảo đến ở phía trên đầu thì lễ 
Salah nói: Ở đây không có lối vào. Khi đi qua bên 
phải thì sự nhịn chay nói: Ở đây không có lối vào. 
Khi đi qua bên trái thì Zakat nói: Ở đây không có 
lối vào. Và khi đi xuống hai chân thì những việc làm 
tốt đẹp khác như bố thí, kết nối dòng tộc, cư xử tốt 
với mọi người nói: Ở đây không có lối vào. Lúc đó 
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có lời bảo: Ngươi hãy ngồi dậy, y liền ngồi dậy và 
lúc đó mặt trời đã qua hai phần ba gần hoàng hôn. 
Thiên Thần hỏi: Ngươi nói gì về Người đàn ông đã 
đến với các ngươi? Người đã đến kêu gọi tôi hành lễ 
Salah, y đáp. Thiên Thần hỏi tiếp: Ngươi hãy trả lời 
cho ta biết đều ta sắp hỏi đây, về Người đàn ông tên 
Muhammad, ngươi nhận định ra sao? Y đáp: Tôi 
xin chứng nhận Người là Rasul của Allah, Người đã 
mang đến chân lý từ Allah. Chỉ vì mục đích đó mà 
ngươi được tạo ra, bị rút hồn và bị phục sinh trở lại, 
Insha Allah, Thiên Thần bảo thế. Sau đó, một cánh 
cửa thiên đàng được mở và Thiên Thần bảo: Đó 
chính là nơi ở của ngươi, Allah đã chuẩn bị sẵn cho 
ngươi mọi thứ. Thế là y cảm thấy vui vẻ và hạnh 
phúc tột độ (vì sẽ được vào hưởng thụ). Sau đó, một 
cánh cửa hỏa ngục được mở và Thiên Thần bảo: Đó 
cũng sẽ là nơi ở của ngươi giá như ngươi phủ nhận 
chống lại Allah, trong đó Ngài sẽ trừng trị ngươi 
thích đáng. Thế là y cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc 
tột độ (vì đã thoát được hỏa ngục). Sau đó, ngôi mộ 
y được nới rộng ra bảy mươi Zira’ (tương đương 
khoảng 3200 m), mộ y được thắp sáng, cơ thể y 
được trở lại hình thể ban đầu và một con chim đậu 
trên một cây của thiên đàng tỏa hương thơm tràn 
ngập ngôi mộ. Sở dĩ y trả lời được là do Allah ban 
cho y kiên định với lời phán: 
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ُُ ٱ] ِ ّۡ َيَ َوِ� ُُثَ َۡ ِ ٱّ� ُِ ِ� ٱۡ�ََيٰوَ ِ  بِخۡلَقۡوِ  ٱَّّب
ْ َُو  َٗ َم َُِن  َّ ُ ٱ ّّ

ُٗ ٱ ٓ ُ َمَ َََشَ ّّ ُ ٱلّ�ٰلِِمَ�ۚ َوَ�ۡفَعُل ٱ ّّ  ٢٧: إبراهيم ٢Zَِخَرَِ� َو�ُِضّل ٱ

Allah sẽ cũng cố vững chắc những ai tin tưởng 
bằng lời nói vững chắc trên thế gian và ở đời sau, 
Allah sẽ bỏ mặt cho những kẻ làm điều sai quấy bị 
lầm lạc và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 
Ibrahim: 27 (chương 14)”(

24F

1)  

Hiển vinh thay Allah, một khi người chết được 
đặt xuống mộ thì y nghe rõ từng bước chân một của 
người thân và bạn bè rời khỏi mộ y, nhưng y không hề 
bước ra khỏi đó được và cũng chẳng tự giúp mình được 
điều gì. 

Bù lại, người có đức tin, người ngoan đạo được 
Allah hậu đãi do họ đã nhất nhất phục tùng Ngài ở trần 
gian, luôn noi theo Nabi Muhammad  nên y được 
Allah ban cho ánh sáng, sự rộng rãi và sự bình thản ở 
ngôi mộ vốn tối tăm, chật chọi và khủng khiếp. Còn về 
thiên đàng thì y sẽ được hưởng nguy nga hơn, tráng lệ 
hơn, bởi những gì ở Allah luôn tốt đẹp. Cầu xin Allah 
ban ân phước. 

 

                                                           

(1) Hadith do Ibnu Hibbaan ghi lại trong bộ Saheeh của ông. 
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Những Sai Trái Của Việc Viếng Thăm 
Mồ Mã Cần Dừng Ngay 

 

Anh chị em Muslim, có một số người đã phạm 
sai lầm khi viếng thăm mồ mã, trong số sai lầm đó có 
sai làm là tội Shirk và có sai lầm mở lối cho tội Shirk 
bước vào, cần phài răng đe mọi người, như: 

1- Phó thác, khẩn cầu Allah tại mồ mã. 

2- Sờ soạn, hôn hít mồ mã cầu mong được hồng phúc 
hoặc ân phước. 

3- Giết tế động vật kính dâng Allah tại mồ mã. 
4- Tawwaaf đi xung quanh mồ mã. 

5- Đọc Qur’an mỗi lần thăm viếng mộ, một việc làm 
không có nguồn gốc cơ sở. 

6- Đi xa vì mục đích thăm viếng mồ mã như thăm 
viếng mồ của Nabi . 

7- Ngồi và đi trên mộ, bởi Nabi  đã cấm: 

)) 
م م
مل سم   م م

َد�َ  �م سم
م
م  مم ب ةٍ  َم منم قم  جم ن 

تَبم لَصم  ق يمابمهَ  �م تمخم   �م
م
 إ ل

    
م
� ْم   ج  َ  َم

م
نم  ِ  م  م 

م
مل سم  ب

م  �م ٍ  َم بم  ))�م
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“Thà rằng các người ngồi lên than hồng để cháy 
áo quần lẫn da thịt sẽ tốt hơn nhiều việc các 
người ngồi lên mồ mã.”(1)   

8- Lập mộ bia, viết tên, tuổi, ngày tháng chết lên đó. 

9- Xây mồ mã hoặc đắp mộ thật cao. 

10- Đi vệ sinh tại mồ mã, khu nghĩa địa, bởi người chết 
được tôn trọng giống như người còn sống. 

11- Lâu lâu đến tưới nước lên mồ mã một lần. 

12- Trồng hoặc cắm cây lên mồ mã với hi vọng sẽ 
mang lại lợi ích cho người dưới mộ. Điều này chỉ 
dành riêng cho Nabi . 

13- Đặt hoa lên mồ mã. 

Riêng phụ nữ tuyệt đối không cho phép đi thăm 
mồ mã, bởi Nabi  đã cấm qua lời kể của ông Abu 
Hurairah  rằng: “Quả thật, Rasul của Allah nguyền 
rủa việc phụ nữ đi thăm viếng mồ mã người chết.”(2)    

Một vài sai trái mà phụ nữ thường vi phạm khi 
người thân qua đời: 

1- Xé quần áo. 

2- Tự đánh vào mặt. 
                                                           

(1) Hadith do Muslim (971) ghi lại. 

(2) Hadith do Ahmad (2/337), Ibnu Maajah (1576), và Al-Tirmizhi 
nói “Hadith Hasan Saheeh”. 
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3- Gào thét, than van. 

4- Cầu xin lời ngu xuẩn (như: sao tôi không chết đi 
cho rồi). 

5- Trách móc, bình luận về định mệnh do Allah đặt để. 

Tất cả đều bị cấm như được nhắc trong Hadith 
do ông Ibnu Mas-u’d  dẫn lời Rasul  rằng: 

ّنا لمىمسم (( نم  م  معم  مم ََدودم  ضم
م
وم  مل

م
ّه  ب َيَوعم  شم

م
وم  مر

م
وما دمعم  ب عم  ب دم

ل ّية    َ ما
م
 ))مر

“Ai tự đánh vào gò mặt hoặc xé quần áo hoặc cầu 
xin lời nguy xuẩn (khi gặp nạn kiếp hoặc người thân 
qua đời) thì y không phải là tín đồ của Ta.”(

27F

1)    

Ông Abu Maalik Al-Ash-a’ry  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

مةَ (( ّّائ  ممم  إ ممم م املم  عمتَبم  ل ا �م ت هم وم ااَ  ْم ام  َعقم ة   يموم يمامم ق 
م
ا مل لميمهم �مال   ومعم م  َ 

نم  م ٍ  م  نم  َ لمع   قم نم  ومد  نمٍع  م   ))جم

“Phụ nữ gào thét, khóc lóc thảm thương (lúc người 
thân qua đời), nếu không sám hối trước khi chết sẽ 
bị mặc phải quần bằng đồng nung và áo giáp sắt.”(

28F

2)  

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary (1297) và Muslim (102) ghi lại. 

(2) Hadith do Muslim (934) ghi lại. 
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Lời Phúc Đáp Của Hội Đồng Thường 
Trực 

Việc Tập Trung Lại Nhà Người Chết Để Chia 
Buồn... Những Vị Khách Được Tiếp Đãi Thức Ăn, 

Thức Uống Là Việc Làm Bid-a’h... Vô Căn Cứ 
Hỏi: Ở quê hương chúng tôi có một tục lệ, cứ 

mỗi lần nhà nào có người qua đời là gia chủ phải dựng 
một cái rạp thật to và chuẩn bị sẵn nào thứ ăn thức uống 
để tiếp đón mọi người đến chia buồn như ăn sáng, ăn 
trưa cùng gia đình trong suốt thời gian tang lễ. Trong 
thời gian ăn uống đó mọi người nói chuyện huyên 
thuyên cười vui vẻ tựa đang đến tham dựa một buổi tiệc 
tùng gì đó chứ không phải đến chia buồn cùng gia đình 
người chết. Theo Islam ra sao về sự việc này. Tôi rất 
mong được phúc đáp tận tình của quí Sheikh, cầu xin 
Allah ban cho mọi điều tốt đẹp. 

Câu hỏi được Hội Đồng Thường Trực nghiên 
cứu & phúc đáp với số thứ tự 16552, vào thứ ba ngày 
6/12/1414 H nhằm ngày 17/5/1994. 

Đáp: Sau khi Hội Đồng Thường Trực nghiên 
cứu kỹ lưỡng về Qur’an và Sunnah xin được phúc đáp 
như sau: 

 Thứ nhất: Việc chia buồn với người thân 
người chết là việc làm được phép trong giáo lý Islam, 
nhằm xoa dịu nổi đau và kết chặt tình đồng đạo, người 
đến chia buồn phải cầu xin sự tha thứ cho người chết và 
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khuyên bảo người thân và bạn bè người chết chấp nhận, 
hài lòng về định mệnh do Allah sắp đặt và ra lệnh họ 
kiên nhận chịu đựng để được điều khác tốt hơn từ 
Allah. Xưa kia, Rasul  đã đến chia buồn với con gái 
Người lúc cháu ngoại qua đời, Người bảo con gái: 

ا ِ    إ  ّ (( ذم  مم َم
م
َ  ب

م
ِ ا وم ى مم َم �م

م
ّ  ب َُ نمدم َ  وم ٍل  ع  جم

م
َّ  ب أ سم م  َْ ب   فملمتمصم

بم  تمس  مبم
م
َ  ))وم

“Quả thật, tất cả là của Allah muốn ban hay tặng là 
quyền Ngài, mọi việc đều được Ngài ấn định thời 
gian nhất định. Thôi con hãy kiên nhẫn và xem rằng 
đó làm việc hành đạo tốt đẹp (kính dâng riêng 
Allah).”(

29F

1)     

Vì vậy, có thể cầu xin bất cứ lời nào mang ý 
nghĩa chia buồn, điển hình như: “Cầu xin Allah mọi 
điều tốt đẹp cho người quá cố, xin Ngài trọng thưởng 
về nạn kiếp này của bạn và ban cho bạn mọi điều khác 
tốt đẹp hơn.” Theo bà Um Salamah dẫn lời Rasul  
rằng: 

ا(( نم  مم امدٍ  م  ياَهَ  �م يامة   تَص  يمَقوَل  َْص  ِ بّا ِ    إ بّا :�م مه   وم
َم
و م  إ  َِ  .لممج 

�   مللَّهمّ 
َجنم
م
أ   ف   ب

ييم ل فم  َْص  َم
م
ً  ل   ومب ْم ا مَم نمهم نم َ  إ الّ   م  جم

م
 ف   منَ  ب

ييمت ه   ص  لمفم  َْ َم
م
َ  ومب

م
ًم ِ ْم ا َم نمهم  ))م 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary (1284) và Muslim (923) ghi lại. 
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“Không một ai gặp phải tai nạn (về tài sản hay mất 
người thân) và nói: 

ِ بّا ِ    إ بّا(( مه   وم
َم
و م  إ  َِ �   مللَّهمّ   لممج 

َجنم
م
ت       ب

ييم ص  ل فم   َْ َم
م
 ل   ومب

 ً ْم ا مَم نمهم  ))م 
(In naa lil la hi wa in naa i lay hi raa ji u’n, ol lo hum 
mạ jur ni fi mu si ba ty, wa akh lif ly khoi ran min ha) 

Y sẽ được Allah trọng thưởng (tương ứng với tai 
nạn đó) và thay đổi cho y điều khác tốt hơn.”(

30F

1)     

Ý nghĩa: {Tất cả chúng ta là của Allah và 
chúng ta sẽ trở về gặp Ngài. Thưa Allah! Xin hãy kéo 
bề tôi tránh xa tai nạn này và hãy thay đổi cho bề tôi 
điều khác tốt hơn nó.} 

Bà Um Salamah  kể tiếp: Lúc chồng tôi ông 
Abu Salamah qua đời, tôi đã làm theo những gì Rasul 
 đã di huấn và tôi được Allah ban cho tôi người 
chồng khác tốt đẹp hơn chồng trước đó chính là Rasul 
của Allah . 

 Thứ hai: Hình thức chia buồn không phải là 
phải giết bò, giết dê hay gà vịt hay làm một buổi tiệc để 
chiêu đã người đến viếng thăm, cũng không tập trung 
lại một thời gian nhất định nào đó trong ngày để chia 
buồn. Ngược lại sự chia buồn chỉ cần nói lời lẽ làm dịu 

                                                           

(1) Hadith do Muslim (918) ghi lại. 
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lòng, xoa nhẹ nổi đau, khuyên bảo kiên nhẫn, chấp 
nhận và hài lòng về định mệnh mà Allah đã ấn định. 
Xem tai ương như thể một việc hành đạo tốt đẹp kính 
dâng Allah để được Ngài trọng thưởng và thể hiện lòng 
kính sợ trước quyền lực của Ngài. 

 Thứ ba: Việc chia buồn có thể diễn ra bất cứ 
lúc nào như tại buổi lễ Salah cho người chết, tại nghĩa 
địa, tại chợ, tại nhà người chết hoặc điện thoại đến chia 
buồn vẫn được. 

 Thứ tư: Việc chia buồn dù người chết là 
nam hay nữ đều giống nhau. Tuyệt đối không được 
phép dựng lên một cái rạp để tiếp đón mọi người đến 
chia buồn hoặc tập trung lại một giờ khắc nhất định nào 
đó hoặc ấn định số lượng ngày đám tan hoặc chiêu đãi 
thứ này hay thứ khác. Bởi sự việc không được Rasul  
làm, cũng như bốn vị thủ lĩnh Abu Bakr, U’mar, 
Uthman và Aly hay bất cứ một vị U’lama nào lại qui 
định số lượng ngày, thời khắc trong ngày cũng như tập 
trung lại nhà của người chết để chia buồn.  

Nếu sự việc được phép làm là Rasul  là người 
đầu tiên thi hành nó, bởi bác ruột Người ông Hamzah 
bin Abi Taalib đã hi sinh trong trận chiến Uhud, ông 
Ja’far bin Abi Taalib, con trai của Người Ibrahim, con 
gái của Người Zaynab và rất nhiều bằng hữu khác của 
người lần lượt qua đời lúc Người còn sống. Rồi đến 
Rasul  qua đời, Người được tất cả bằng hữu mình 
thương yêu và quí trọng hơn cả sinh mạng và tất cả mọi 
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thứ trên đời nhưng không một ai tổ chức tiệc tùng hay 
tập trung lại nhà người chết để chia buồn. Tương tự khi 
Abu Bakr, U’mar, Uthman, Aly, những bà vợ của Rasul 
 và rất nhiều vị Sahabah khác qua đời vẫn không một 
ai tổ chức hay tập trung đến nhà chia buồn gì cả. 

Qua những dẫn chứng vừa nêu, khẳng định rằng 
việc tổ chức để tiếp đón và chiêu đãi người đến chia 
buồn là việc làm Bid-a’h thối tha không có bất cứ 
nguồn gốc cơ sở nào, bắt buộc cộng đồng Muslim phải 
ngăn chặn ngay việc làm xấu xa này. Bất cứ ai tiếp tay 
tổ chức đám tang đều đồng tội như nhau. 

Việc tổ chức, chiêu đã và tập trung lại nhà 
người chết để chia buồn được một vị Sahabah cao quí 
Jareer bin Abdullah Al-Bajaly nói: “Chúng tôi (giới 
Sahabah) đồng cho rằng việc tập trung nhau đến nhà 
người chết để chia buồn sau khi người chết đã được 
chôn thuộc việc làm Al-Niyaahah (tức khóc lóc, than 
thở, trách móc).”(1)    

Theo Sunnah là những người láng giềng và 
dòng họ gia đình người chết phải làm cơm chiêu đãi 
thân nhân người chết, có Hadith do Abu Dawood ghi 
lại từ Abdullah con trai của ông Ja’far kể: Khi nhận 
được tin ông Ja’far hi sinh (trong trận Mu’tah đánh với 
quân Hi Lạp) thì Rasul  ra lệnh: 

                                                           

(1) Hadith do Imam Ahmad ghi lại bằng đường truyền Hasan. 
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وم(( َِ نم نٍ  ل  آل   مام فم ِم اًما جم ِم إ ّ�هَ  طم
مم  قمدم  مم فم ََ تما

م
ا ب لَ  مم غم ّم م  ))َهمم ْ

“Mọi người hãy chuẩn bị thức ăn chiêu đã gia đình 
của Ja’far, bởi gia đình họ đã gặp phải chuyện đau 
lòng không còn tâm trí làm việc.”(

32 F

1)    

Chiêu đãi thân nhân người chết ngay tại nhà của 
họ, chứ không chiêu đã bất cứ ai khác, cũng không 
dựng lều trại, bởi gia đình đang rất buồn khổ không còn 
tâm trí đâu mà nấu nướng nên mọi người cần quan tâm 
chiêu đãi họ. Cầu xin Allah thành công cho mọi người. 

Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, 
cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người. 

Hội Đồng Thường Trực Nghiên Cứu và Phúc Đáp Giáo 
Lý đã phúc đáp, gồm 

Trưởng hội: Sheikh Abdul A’zeez bin Abdullah 
bin Baaz. 

Thành viên: Sheikh Abdullah bin Abdur 
Rahman Al-Ghadyaan. 

Thành viên: Sheikh Bakr bin Abdullah Abu 
Zaid. 

Thành viên: Sheikh Saaleh bin Fawzaan Al-
Fawzaan. 

                                                           

(1) Hadith do Imam Ahmad (1/205), Al-Tirmizhi (998), Ibnu 
Maajah (1610) và được Al-Tirmizhi xác nhận là Hadith Hasan. 
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Thành viên: Sheikh Abdul A’zeez bin Abdullah 
bin Muhammad Ali Al-Sheikh. 

 

Nhà thông thái Sheikh Abdul A’zeez bin Baaz 
nói: “Người Muslim được phép chia buồn với thân 
nhân ngay sau khi người chết tắt thở, có thể tại nhà, tại 
Masjid hoặc tại nghĩa địa dù là trước hoặc sau buổi 
Salah. Khi gặp thân nhân người chết thì bắt tay và cầu 
xin cho người chết và thân nhân điều tốt đẹp điển hình 
như câu: “Cầu xin Allah mọi điều tốt đẹp cho người 
quá cố, xin Ngài trọng thưởng về nạn kiếp này của bạn 
và ban cho bạn mọi điều khác tốt đẹp hơn”  

Nếu người chết là Muslim thì cầu xin Allah 
thương xót và tha thứ tội lỗi cho họ (nếu là người Kafir 
thì không được phép cầu xin điều gì cho họ). Sự chia 
buồn giữa nam với nam và giữa nữ với nữ thì bắt tay 
nhau, còn giữa nam và nữ thì không được phép bắt tay 
nhau mà chỉ được phép chia buồn bằng lời nói ngoại 
trừ giữa hai bên có quan hệ ruột thịt như chú ruột, cô 
ruột, anh ruột, em ruột... 
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Cầu xin Allah ban cho tất cả thấu hiểu và kiên 
định làm theo bộ giáo lý của Ngài. Quả thật Ngài là 
Đấng xứng nhất để bầy tôi cầu xin.”(1)    

Nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh 
Al-U’thaimeen nói: “Theo tôi biết việc người trong 
thân tộc hôn người quá cố lúc chia buồn không thuộc 
về Sunnah. Cho nên mọi người đừng làm để những 
người khác khỏi nhằm tưởng mà noi theo, bởi những gì 
không được truyền lại từ Rasul  cũng không do 
Sahabah truyền lại thì tín đồ Muslim hãy tránh xa.”(2)    

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1) Trích từ ( ال بال َِتاع مْدع وملبدثا  وما  ) quyển Al-Bid-a’h, 
những cái tân và những điều không có nguồn gốc, không có cơ 
sở trang 288 – 289. 

(2) Trích từ (ِ َتاع مْدع وملبدثا  وما ال بال) quyển Al-Bid-a’h, 
những cái tân và những điều không có nguồn gốc, không có cơ 
sở trang 304. Và ( تاوا مَِِ�ةف ) quyển Fatawa về tang lễ trang 43. 
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Giáo Điều Liên Quan Đến Phụ Nữ Vừa 
Chết Chồng 

 

 Thứ nhất: Phải ở suốt trong nhà của hai vợ 
chồng sinh sống, chỉ rời khỏi khi có việc cần thiết như 
đi bệnh viện để khám bệnh, mua vật dụng do không có 
người giúp đỡ... với thời hạn ở kiên là sau khi sinh nở 
nếu là phụ nữ có mang thai hoặc bốn tháng mười ngày 
đối với phụ nữ không mang thai. 

 Thứ hai: Không trưng diện quần áo sặc sỡ 
và đẹp đẽ, chỉ mặc những loại quần áo thường. 

 Thứ ba: Không sử dụng bất cứ loại dầu 
thơm nào. 

 Thứ tư: Không đeo trang sức bằng vàng, 
bạc, kim cương hoặc bất cứ trang sức nào khác dù là 
dây chuyền, bông tai, dây tay... 

 Thứ năm: Không trang điểm, vẽ mắt, vẽ 
chân mày, bởi tất cả đều bị Rasul  cấm đối với phụ nữ 
có chồng vừa qua đời. 

Cô ta được phép làm những điều sau đây: 
 Cô ta được phép tắm bằng xa bông không 

chứa chất thơm hoặc với lá táo, bất cứ khi nào muốn. 
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 Cô ta được phép nói chuyện với bất cứ ai 
khác khi có chuyện cần nhưng không được nói huyên 
thuyên. 

 Cô ta được phép ngồi cùng dòng họ và phục 
dịch họ như mang ca phê, trà hoặc những gì tương tự. 

 Cô ta được phép làm việc trong nhà, trong 
vườn riêng của gia đình như nấu nướng, giặt giũ, thêu 
may, dọn dẹn nhà cửa và chăm sóc động vật nuôi... 

 Cô ta được phép ra ngoài ngắm trăng như 
bao phụ nữ khác. 

 Cô ta được phép không đội khăn khi không 
có đàn ông (có thể cưới cô làm vợ). 
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Salah 

 

Tín đồ Muslim thân mến,  

Hành lễ Salah là một trong năm Rukun (nền 
tảng, trụ cột) của Islam, được xếp thứ nhì sau lời tuyên 
thệ, là trụ cột chính của tôn giáo, là sợi dây liên lạc giữ 
bề tôi với Thượng Đế, là ranh giới phân biệt giữ người 
Muslim và người Kafir, là nhiệm vụ duy nhất được 
Nabi  tiếp nhận trực tiếp từ Allah không qua trung 
gian, ở tận tầng trời thứ bảy. 

Salah là việc hành đạo đầu tiên của mỗi bề tôi 
được mang ra xét xử vào ngày phán xét cuối cùng. Nếu 
lễ Salah hoàn thành tốt thì mọi việc hành đạo khác 
được xem xét và y sẽ là người chiến thắng, được bình 
an, bằng ngược lại ai bê bối với lễ Salah thì tất cả mọi 
việc hành đạo khác bị xóa bỏ và y sẽ là người thua 
thiệt, là kẻ bị diệt vong. Ai bảo vệ lễ Salah sẽ được 
Allah bảo vệ và ai lơ là với lễ Salah thì tất cả mọi việc 
khác y chẳng màng đến. Cầu xin Allah tránh khỏi thua 
thiệt và diệt vong. 

Tuy lễ Salah rất quan trọng đối với người 
Muslim và được Allah đặt lên hàng đầu, nhưng tiếc 
thay có rất nhiều người lại lơ là với nó. Có nhiều người 
tự xưng mình là người Muslim nhưng lại chưa từng 
hành lễ Salah bao giờ. 
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Như chúng ta đã rõ đối với người lơ là, lười 
biếng không quan tâm đến việc hành lễ Salah đã rời vào 
lời khuyến cáo trịnh trọng của Allah qua lời phán sau: 

َُهوَن  ٤َوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصّلَِ� ََ ] ََ َ�َِِهۡم  ََ َُِن ُهۡم َعن  َّ سورة ( Z ٥ٱ

 )٤،٥: الماعون

Thật thảm hại thay cho những người dâng lễ 
nguyện Salah (một cách hời hợt) * Chúng đã cố tình 
trì hoãn buổi lễ đến hết giờ. Al-Maa-u’n: 4 - 5 
(Chương 107). 

Đây là lời răng đe dành cho những kẻ lơ là, lười 
biếng không quan tâm đến lễ Salah, thế sẽ ra sao đối 
với những kẻ bỏ không hành lễ Salah? 

Có Hadith do ông Jaabir  kể: Tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

م   ّ إ  (( َم م  ملنَّجل   �م َم �م مك   وم َه ن   مل
َ�فم

م
ة   تمنمكم  وممل

 ))ملّصالم
“Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa 
thần và người Kafir là bỏ dâng lễ Salah.” (

35F

1)     

Có Hadith khác do ông Buraidah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

دَ (( هم ِم
م
   مل

ّ
�مىمنمَهمم  بمىمنمنما يمَ نم  ملّصالمةَ  وم دم ا �م هم نم دم  تمنم نم  �مقم فم  )) �م

                                                           

(1) Hadith do Muslim 1/61 – 62 (82 & 134) ghi lại. 
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“Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là 
dâng lễ Salah. Ai bỏ nó thì người đó là kẻ ngoại 
đạo.”(1)    

Ông Abdullah bin Shaqeeq kể: “Giới Sahabah 
(bằng hữu) của Nabi  đồng nhìn nhận rằng không có 
việc làm nào khi không thực hiện nó mà trở thành Kafir 
ngoại trừ bỏ dâng lễ Salah.”(2)    

Ông Faarooq vị thủ lĩnh thứ nhì Islam U’mar 
bin Al-Khattaab mạnh dạng tuyên bố: “Không có bất 
cứ quyền lợi nào chia cho người bỏ bê việc hành lễ 
Salah.” 

Nhà thông thái Sheikh Adullah A’zeez bin 
Abdullah bin Baaz nói: “Việc lơ là hành lễ Salah dẫn 
đến bỏ hẳn việc hành lễ và khi bỏ hẳn việc hành lễ 
Salah thì đã trở thành người Kafir.” 

Tóm lại, ai không hành lễ Salah, y là Kafir tức 
kẻ ngoại đạo. 

Giới U’lama đã nói rằng: “Đối với người không 
hành lễ Salah thì không cưới gả cho y, không ngồi cùng 
với y, không ăn thịt do y cắt cổ, nếu chết vẫn không 
hành lễ Salah thì không được phép tắm, liệm, hành lễ 

                                                           

(1) Hadith do Ibnu Maajah (1079), Al-Tirmizhi (261) và Al-Nasaa-
y trong bộ Al-Kubra 1/231 (325) và Al-Tirmizhi nói: (Hadith 
Hasan Saheeh Ghareeb). 

(2) Hadith do Al-Tirmizhi (2622) ghi lại. 
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Salah cho y, không được chôn y trong nghĩa địa người 
Muslim. Hãy mang y đi ra một nơi xa xôi, rồi đào đại 
một lỗ chôn cho khuất mắt mọi người để mùi hôi thối 
của xác y không ảnh hưởng đến cộng đồng Muslim và 
cũng không được phép cầu xin cho y bất cứ điều gì. 
Cầu xin Allah ban cho cộng đồng Muslim được bình an 
và hạnh phúc.” 

Lễ Salah rất trọng đại đối với Allah nên kể cả 
quân lính đang chinh chiến ở sa trường, sống chết trong 
gang tấc, cơ thể họ đầy thương tích nhưng cũng không 
được miễn việc hành lễ Salah. Ngược lại, Ngài ra lệnh 
họ phải luôn bảo vệ và hành lễ Salah đúng giờ khắc đã 
ấn định, với lời phán: 

َُ لَُهُم ٱلّصلَٰوََ ََۡلَتُقۡم َطَٓ�َِفةٞ ] ۡم ََ
َ
َُ �ِيِهۡم ََۡ ََ ن َ  ُكَ َُۡهم ّمَع ّمِ

ِت 
ۡ
ْ ِمن َوَر ٓ�ُِ�ۡم َوۡ�َۡ ْ ََۡلَيُكونُو  َجُدو  ََ لَِحَتُهۡمۖ ََِِ َ   َۡ

َ
ْ أ ٓو  ُُ ُخ
ۡ
َۡ ِۡ َو

 َ ۡخَرٰى ل
ُ
رَُهۡم َطَٓ�َِفٌة أ ُۡ ْ ِح و  ُُ ُخ

ۡ
َۡ ِۡ ََ َو ْ َمَع ْ ََۡلُيَصّلو  ۡم َُُصّلو 

لَِحتُِ�ۡم  َۡ
َ
ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن أ َُِن َ�َفُرو  َّ ُّ ٱ لَِحَتُهۡم  َو َۡ

َ
َوأ

ۡمتَِعتُِ�ۡم َ�َيِميلُوَن َعلَۡيُ�م ّمۡيلَةٗ 
َ
ۚ  َوأ َٗ ََََح َعلَۡيُ�ۡم  َ�ِٰحَد ََ ُج َو

 ٗ 
َ
ن َََضُعٓو ْ ن مّ مِّ ى إِن َ�َن بُِ�ۡم أ

َ
ٰ أ ََ ۡو ُكَُتم ّمۡر

َ
َيرح أ

لَِحَتُ�ۡمۖ  َۡ
َ
 ١٠٢: النساء Zأ
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Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (nhóm 
người Muslim) thì hãy làm Imam dẫn lễ Salah cho 
họ và dặn họ luôn mang theo vũ khí bên mình. Một 
khi các người quỳ lạy thì nhóm người khác phải bảo 
vệ phía sau. Rồi tiếp tục nhóm người khác chưa 
hành lễ Salah đến hành lễ Salah cùng Ngươi và dặn 
họ nên đề phòng và mang theo vũ khí cùng với họ. 
Những kẻ ngoại đạo chỉ mong các ngươi lơ là về vũ 
khí và hành trang hầu thừa cơ đánh úp các ngươi 
một trận. Các người sẽ không có tội nếu các người 
để vũ khí qua một bên (để dâng lễ Salah) do trời 
mưa làm cho bất tiện hoặc bị đau bệnh. Al-Nisa: 
102 (Chương 4). 

Quả thật, tôi lấy làm ngạc nhiên làm sao đối với 
số người tự nhận mình là người Muslim, là tín đồ Islam 
nhưng lại lơ đểnh, cẩu thả đối với nhiệm vụ trọng đại 
này. Subhanallah (Hiển Vinh Thay Allah), hãy tự hỏi 
lòng việc hành lễ Salah chiếm hết bao nhiêu thời gian 
của bạn? Trong khi đó, bạn không tính thời gian ngồi 
trước ti vi hay một cuộc trò chuyện chẳng ra trò. 

Chẳng lẽ người Muslim không biết rằng việc 
dâng lễ Salah là niềm vinh hạnh, là diễm phúc của 
Allah ban tặng hay sao? 

Chẳng lẽ người Muslim không biết rằng chính 
mình đang đứng nói chuyện trực tiếp với Đấng Chúa Tể 
của vũ trụ và muôn loài, cầu xin Ngài trực tiếp mà 
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không cần trung gian, Ngài là Đấng ban cho chính bản 
thân y mọi hồng phúc từ ngoại hình đến tâm hồn? 

Ai bỏ hành lễ Salah là tự bỏ đi quyền lợi của 
bản thân mình, y sẽ sống ra sao một khi mối quan hệ 
giữa y và Thượng Đế đã bị y đoạt tuyệt, sẽ ra sao khi 
nạn kiếp chụp đến y thì y sẽ cầu xin ai và ai dám đáp lại 
lời khẩn cầu đó nếu Allah không cho phép. 

Cho nên ai muốn được thoát khỏi hỏa ngục và 
chiến thắng được thiên đàng thì hãy bảo vệ hết sức 
mình việc hành lễ Salah đúng giờ giấc đã được ấn định, 
đầy đủ và hoàn hảo cùng với tập thể Muslim tại các 
Masjid. 

Cộng đồng Muslim thân mến, chớ vội quên lời 
trối trăng của Nabi  trước những giây phút cuối đời:  

ة(( ة ...ملّصالم ا ملّصالم مم تم  وم لمكم ابَ�مم  ْم دم ُم
م
 ))ب

“Hành lễ Salah... hành lễ Salah và cư xử tốt với nô lệ 
(và xuất Zakat bắt buộc đối với tài sản các người có 
được).”(

38F

1)  

 

 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 
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Lời Khuyên Tận Đáy Lòng Gởi Đến 
Tất Cả Các Người Cha 

 

Các anh thân mến, Allah đã giao phó cho các 
anh nhiệm vụ quán xuyến gia đình và vợ con anh, một 
nhiệm vụ vĩ đại và hệ trọng vô cùng và rồi các anh phải 
chịu tránh nhiệm trước Allah vào ngày phán xét. 

Các anh hãy biết rằng vào ngày phục sinh, tất cả 
loài người được triệu tập lại một chổ, cảnh tượng ngày 
hôm đó làm cho một đứa trẻ phải bạc đầu vì khiếp sợ 
trước nổi kinh hoàng. Chính những người làm cha phải 
đứng một mình trước Đấng Cao Ngạo của bảy tầng trời 
và đất trong trạng thái chân không giầy dép, lõa thể 
không quần áo và khúm núm sợ hãi, Ngài sẽ hỏi anh về 
việc quán xuyến gia đình và vợ con có hoàn thành tốt 
hay không ? Allah phán: 

َُّهم ّمۡ� ]  ٢٤: الصافات ٢Zولُوَن  ُٔ َواُِفوُهۡمۖ إِ

Hãy bắt chúng đứng ra (để thẩm tra), chúng phải 
chịu trách nhiệm quản lý. Al-Saffaat: 24 (chương 
37). 

Có Hadith do con trai ông U’mar  dẫn lời 
Rasul  rằng: 
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ي�َ (( َ�مم وم  لممٍع  مم َُ
ي اَول   َُ سم نم  ْم ّيت ه   �م  � َْ  لم م 

م
 ومملنَّجَل   لممٍع  فمام

م  لممٍع  ل   َم
َم ةَ  بمىمت ه   بم

م
ب نم مدم مل يمة   وم م  لمم�  ا�مومج   �ميمت   َم      هم

م
َ وم يَ�مم   وم َُ  فم

َ�مم  لممٍع 
ي َُ اَول   وم سم نم  ْم يّت ه   �م  �  ))لم

“Tất cả các người là người quản lý và các người 
phải chịu trách nhiệm cho việc quản lý của mình. Vị 
lãnh đạo (Hakim) là người quản lý, mỗi người đàn 
ông là người quản lý gia đình mình, phụ nữ là nữ 
quản gia quản lý nhà và con cái thay chồng. Và rồi 
tất cả các người phải chịu trách nhiệm cho việc 
quán xuyến đó.”(

39F

1)      

Đây là những lời nói xuất phát tận đáy lòng gởi 
đến tất cả những ai đã và đang làm cha hãy biết kính sợ 
Allah trong việc quản lý gia đình và vợ con mà hãy ra 
lệnh họ hành lễ Salah và luôn duy trì nó, hãy dạy dỗ họ 
giáo lý Islam, cách kiếm tiền bằng con đường Halal, 
theo dõi họ từng chi tiết.  

Khuyên cáo... khuyến cáo các người chỉ lo toan 
việc sinh lợi của trần gian mà bỏ mặc họ sống sao tùy 
thích, nhất là bỏ mặc con cái xem những kênh truyền 
hình không lành mạnh, những quyển tạp chí có phụ nữ 
ăn mặc lố lăng... những điều này là con đường mở lối 
cho lũ Shaytaan vào nhà bạn, rồi từ từ sẽ thay đổi cách 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary (5200) và Muslim (1829) ghi lại. 
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nhìn của gia đình bạn về những điều vốn là Haram 
trong giáo lý Islam. 

Chỉ vì xem ti vi, báo chí, phim ảnh, chơi game... 
mà các bạn đã bỏ lở rất nhiều buổi lễ Salah tại Masjid, 
không thăm viếng bất cứ ai, làm phai mờ đi bản tính e 
thẹn vốn có trong tâm hồn, dần dần hướng các bạn có 
suy nghĩ lệch lạc khỏi chân lý Islam. 

Thế tại sao các bạn còn nhìn và bắt chước theo 
những gì do kẻ thù của Islam, kẻ thù của Allah trong 
nhóm Do Thái và Thiên Chúa làm, bọn chúng đang đầu 
độc các bạn, vợ con và cộng đồng tốt đẹp của các bạn 
đấy, chúng chẳng hề thương xót các bạn cũng như gia 
đình và tôn giáo các bạn, như Allah đã khuyến cáo: 

ََ ِمّلـَتُهۡم  َولَن ََ ] ِّّۡـ ٰـَرٰى َحـّ�ٰ ََ ََ ََ ٱُّ ُُ َو َُهـو ِۡ ََ ٱ ٰ َعَ ََ  Zۡر
 ١٢٠: البقرة

Và nhóm người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo 
chẳng bao giờ hài lòng về Ngươi (Muhammad) cho 
đến khi Ngươi gia nhập vào nhóm chúng. Al-
Baqarah: 120 (chương 2). 

Hãy dừng lại mà suy nghĩ về Hadith này đây: 
Cha của Ya’la ông Ma’qil bin Yasaar  dẫn lời Rasul 
 rằng: 
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ا(( نم  مم امدٍ  م  يه   �م م�  تم مسم ّيةً  منَ  ْ  � َدوَ   لم ام  ُم َدوَ   يموم وم  ُم ََ ّ   وم  َم
ّيت ه    � ّنام  إ الّ  ل نم يمه  مَن  سم

لم مّنةم  عم
م
 ))مر

“Bất cứ ai được Allah giao cho nhiệm vụ quản lý, 
nhưng đến chết vẫn không làm đúng với nhiệm vụ 
đã giao phó là y đã bị Allah cấm bước vào thiên 
đàng.”(

40F

1)     

Các anh hãy bỏ dẹp bỏ ngay, trục xuất tất cả 
điều Haram ra khỏi nhà bạn, đừng để nó trong nhà bạn 
thêm giây phút nào nữa, hãy làm vì Allah để được Ngài 
ban thưởng. Kẻo cái chết bất ngờ chụp đến thì những 
điều Haram trở thành nạn kiếp của bạn đó. Hãy từ bỏ vì 
Allah sẽ được Ngài bù đáp lại tốt đẹp hơn rất nhiều, 
Ngài đã phán: 

َۡعــل ّ�ُۥ َ�ۡرَ ] ََ  َ ّّ ــِق ٱ ََ  ٢ٗجــَ َوَمــن َ�ّت ــُث  ــُه ِمــۡن َحۡي َُۡا َوَ�ۡر
 ۚ ُِ  ٣ - ٢: الطالق Zَ�َِّۡس

Và ai kính sợ Allah thì sẽ được Ngài mở cho một lối 
thoát * Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không 
thể ngờ tới. Al-Talaaq: 2 - 3 (chương 65), Allah phán 
ở câu tiếp theo: 

[ َ ّّ � َوَمن َ�ّتِق ٱ ۡمرُِِۦ َُۡ�ٗ
َ
َۡعل ّ�ُۥ ِمۡن أ ََ  ٤ Z ٦ :الطالق 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary (7151) và Muslim (142) ghi lại. 
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Và ai kính sợ Allah sẽ được Ngài ban cho mọi việc 
được dễ dàng thuận lợi. Al-Talaaq: 6 (chương 65). 

Các anh hãy cố gắng làm tròn nhiệm vụ quản lý 
của mình với tất cả sức lực có được và hãy thường 
xuyên cầu xin câu: 

[ ٖ�ُ�ۡ
َ
َََ اُّرََ أ ِ ٰت َّ َََ َوُ ّرِ َ�ِٰج َۡ

َ
ََ ِمۡن أ َُ  ِۡ َََ َه ّّ َََ  َر لِۡلُمّتقَِ� َوٱۡجَعۡل

 ٧٤ :الفرقان ٧Zإَِمًَمَ 

“Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin ban cho vợ chồng, con 
cái (người thân) của bầy tôi là những ngoan đạo và 
xem việc tôn thờ Ngài là niềm vui, là lẽ sống và xin 
hãy biến bầy tôi thành Imam (chỉ đạo) những người 
sùng đạo (đến chân lý chính thống).” Al-Furqaan: 74 
(chương 25). 

Cuối lời, cầu xin Allah ban cho các anh thuộc 
nhóm người ngoan đạo và luôn hoàn thành đúng nhiệm 
vụ quản lý gia đình mình, xin này ban chỉ đạo đến tất cả 
dòng tộc cả các anh. Cũng như cầu xin Ngài ban cho 
các anh được hội tụ ở tầng Al-Firdaws cao ngất. 

Đây là lời khuyên chân thành tận đáy lòng gởi 
đến các bậc làm cha và cấp lãnh đạo cộng đồng 
Muslim, hãy biết kính sợ Allah mà quán xuyến tốt 
nhiệm vụ đã được Allah giao phó. 
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Lời Kêu Gọi Tha Thiết Dành Cho Chị 
Em Phụ Nữ Muslim 

 

Tôi khuyên các chị em hãy luôn kính sợ Allah 
để được chiến thắng vào mai đây, được hưởng thiên 
đàng vĩnh cữu và sự hài lòng nơi Allah, hãy tạo một 
vách chắn kiên cố giữa các chị em và hình phạt khủng 
khiếp của Đấng Cao Ngạo của bảy tầng trời và đất. Các 
chị em hãy đội khăn thật kính đáo giống như giáo lý 
Islam đã qui định, luôn kiên trì ăn mặc như vậy. Tôi xin 
thề, tôi xin thề và tôi xin thề có Allah chứng giám cách 
ăn mặc này là sự quí phái, là niềm hãnh diện, là vương 
niệm mà Allah dành cho các cô. Hãy tạ ơn Allah với 
diễn phúc này, bởi có biết bao phụ nữ không được 
hưởng, hãy biết rằng Allah sẽ ghen tị đối với ai được 
ban hồng phúc mà không biết trân trọng và rất giận dữ 
đối với ai vi phạm lệnh cấm của Ngài. Chị em chớ nhìn 
vào phụ nữ Kafir rồi so sánh bởi họ không phải là mẫu 
người để chị em học hỏi hay làm theo, mà tấm gương 
của chị em là những người vợ của Nabi  và những vị 
bằng hữu nữ, họ là những phụ nữ mẫu mực, tiết hạnh, 
họ không cẩu thả trong việc ăn mặc và đội khăn. Vả lại 
việc đội khăn và ăn mặc kín đáo là sự hành đạo của chị 
em kính dâng lên Allah – Đấng Tối Cao –. 

Chớ có máng khăn đội lên hai bả vai. 
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Chớ ăn mặc bó sát người, mỏng thấy được phần 
cơ thể bên trong.  

Chớ ăn mặc quá lộng lẫy, quá sặc sỡ gây thu hút 
người khác. 

Hãy đội khăn kín đáo khi có người đàn ông có 
thể cưới các cô làm vợ xuất hiện. 

Hãy mặc loại đồng phục rộng rãi, dày và che 
toàn thân. 

Không mặc quần áo giống như nam giới. 

Không nhổ, không cạo chân mày, không xâm 
lên người, không cạo lông mặt. 

Không làm việc cùng nam giới hoặc tập trung 
cùng họ tại một nơi nào đó. 

Không ngồi lê đôi mách, tán gẫu đầu này đầu 
kia, bởi đây là lý do đưa các cô rơi vào lầm lạc. 

Không rời khỏi nhà để đi đây đó, đi chợ ngoại 
trừ đi trong trường hợp cần thiết, nên đi với người thân, 
khi đi phải ăn mặc kin đáo, không xịt dầu thơm, không 
tạo sự thu hút với nam giới. 

Không cấu xé quần áo, tự đánh vào mặt mỗi khi 
gặp phải nạn kiếp như mất người thân. 

Không tự cao, tự mãn hay đắt ý về bản thân. 



Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết 
 

119 

Không ăn mặc tựa như lõa thể như quần ngắn, 
áo hở lưng ở ngực khi ra đường và có người đàn ông lạ 
(tức người cưới được các cô làm vợ). 

Các cô đừng lường gạt Allah, quả thật Ngài 
luôn am tường nhất cử nhất động của các cô dù có ở 
nơi đâu hay làm gì hay suy nghĩ ra sao. 

Tóm lại, các cô phải nhận biết được tính đẹp 
đẽ, quí phái và tiết hạnh của phụ nữ là nằm trên cung 
cách ăn mặc kín đáo.  

Cầu xin Allah ban mọi điều tốt đẹp cho tín đồ 
nữ Muslim, ban họ có kiến thức sâu rộng về Islam để 
giúp cộng đồng Islam và cầu xin cho các cô là phụ nữ 
của thiên đàng và bảo vệ các cô thoát khỏi hỏa ngục. 
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Lời Khuyên Liên Quan Đến Điện 
Thoại Di Động 

 

Điện thoại di động ngay nay không còn xa lạ 
với mọi người dù ở tầng lớp nào, và ngày càng trở 
thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người, nhất là trong 
kinh doanh mua bán... điều mà tôi muốn nói ở đây là 
cài đặt chuông điện thoại làm sao cho phù hợp mình là 
một người Muslim. Thấy được rằng trong các Masjid 
đang tiếng hành dâng lễ Salah, Imam đang xướng đọc 
Qur’an du dương làm cho tất cả tín đồ phía sau chuyên 
tâm hành lễ bởi họ biết được là mình đang đứng nói 
chuyện trực tiếp với Thượng Đế, bổng tiếng nhạc vang 
lên phá tan đi bầu không khi êm ả vốn không được 
phép phá vở, đôi khi còn có tiếng nhạc chỉ sử dụng 
trong những buổi lễ ở nhà thờ của Thiên Chúa. Cầu xin 
Allah hướng dẫn cộng đồng Muslim. 

Như đã rõ giới U’lama các học giả Islam đã 
khẳng định rằng âm nhạc và nhạc cụ là điều Haram bị 
cấm chiếu theo giáo lý Islam, thế tại sao họ lại còn 
mang điều Haram này vào tận ngôi nhà của Allah rồi 
làm ảnh hưởng đến những người Muslim khác? 

Đối với ai làm hành động này y phải mang tội, 
một tội trạng không hề nhỏ tí nào. Cầu xin Allah 
thương xót cộng đồng Muslim. Những người này hãy 
lắng nghe đây lời phán của Allah: 
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َُِن ُُ ] َّ ُۡو ْ َ�َقـِد َوٱ ُِ بَِغۡ�ِ َمـَ ٱۡ�ََّسـ ۡؤُ وَن ٱلُۡمۡؤِمََِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰ
 َٗ ٰ ََ ۡه ُِ َٗ َ نثۡمٗ ٱۡحَتَملُو ْ   ٥٨ :األحزاب Z ٥َ َ ّمِۡي

Còn những ai quấy rầy những người tin tưởng nam 
và nữ một cách không thỏa đáng sẽ mang vào mình 
một tội lỗi vu cáo và một tội lỗi hiển nhiên. Al-
Ahzaab: 58 (chương 33). 

Có Hadith do ông Abu Sa-e’d  kể: Lúc Rasul 
 đang E’tikaaf trong Masjid, Người nghe được tiếng 
đọc Qur’an lớn tiếng thì vén màn ra bảo: 

الم ((
م
  إ  ّ  ب

ّ ّ�هَ  َمنماٍج  َ�مم َُ ُمنّ  فمالم  لم ِمَضَ�مم  يَؤمم  ِمضاً  �م ِمنّ  ومالم  �م �م  يمنم
ِمَضَ�مم  م  �م ِمٍض  َم ة   �م مءم نم ق 

م
وم  - ))ب ال

م
ة   ف  (( – قمالم  ب

 ))ملّصالم

“Chẳng phải tất cả các ngươi đều đang nói chuyện 
trực tiếp với Thượng Đế mình sao? Vì vậy, các 
người đừng gây ảnh hưởng đến người khác và cũng 
đừng đọc Qur’an lớn tiếng gây phiền toái người 
khác cùng đọc Qur’an.” Hoặc nói: “người khác cùng 
đang hành lễ Salah.”(

41F

1)      
Thấy đấy việc mọi người cùng ngồi trong 

Masjid để đọc Qur’an, Rasul  không cho phép đọc 
lớn tiếng gây phân tâm người kế bên không đọc được, 
vậy sẽ ra sao đối với người mang âm nhạc vào Masjid? 
                                                           

(1) Hadith do Imam Ahmad (1896) ghi lại. 
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Đây là một trong những tội danh gây phiền hà đến 
người Muslim khác. Cũng lạ thay mọi người đều biết 
khi đang hành lễ thì làm sao có thể trả lời điện thoại 
được nhưng họ vẫn không chịu tắc ngay khi bước vào 
Masjid để họ cùng anh em Muslim khác đồng hành lễ 
Salah thêm chuyên tâm hơn, thành khẩn hơn. Các đồng 
đạo hãy kính sợ Allah mà tắc ngay điện thoại khi bước 
vào Masjid nhằm tôn trọng ngôi nhà của Allah và 
không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai khác. 

Một vấn đề khác liên quan đến điện thoại là hầu 
hết điện thoại đều có thể chụp hình và quay phim. Do 
vậy mà một số phần tử xấu lợi dụng để chụp lén giây 
phút sơ hở, bất cẩn thiếu đề phòng của chị em phụ nữ 
Muslim như việc lỡ hở ngực, hở lưng, hở đùi... bọn 
chúng chụp lại, quay lại rồi chuyền tay nhau hoặc đăng 
tải lên mạng nhằm bêu xấu. Đối với những kẻ này hãy 
biết rằng Allah sẽ ban cho các người một hành phạt 
thích đáng, Ngài phán: 

َُِن ] َّ نُ�ِ إِّن ٱ
َ
ٌُ  ّۡوَن أ  َُ ْ لَُهۡم َع َُو  َٗ َم َُِن  َّ ِٰحَشُة ِ� ٱ ََ ََ ٱۡل ََِشي

مٞ  ِِ
َ
ََ َ�ۡعلَُموَن  أ نُتۡم 

َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ّّ ِ� َوٱ َِخَرَ َيَ َوٱ َۡ  ٢٠: النور Z ١ِ� ٱّ�

Quả thật, những ai trong hàng ngũ của những 
người tin tưởng thích cho lời gièm pha này được 
phổ biến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự 
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thật) trong lúc các người không biết. Al-Noor: 20 
(chương 24). 
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Thiên Kinh Qur’an 

 

Allah phán:  

َٗ َن َ�ۡهِدي لِلّ  ] َُ  ٱۡلُقۡر ۡاَومُ إِّن َ�ٰ
َ
 ٩: اإلسراء Zِ� ِ�َ أ

Quả thật, Thiên Kinh Qur'an này sẽ hướng dẫn 
mọi người đến với chân lý. Al-Isra: 9 (chương 17), 
Allah phán ở chương khác: 

ْولُو ْ ]
ُ
ّكَر أ َُ ََت ِِ ٰتِهِۦ َو ََ  َٗ  ْ َّدبُّرٓو  ِ ِّ َٰرٞ   َٰ ََ ُم ۡ َِ ِ نَزۡلَ�ُٰه إ

َ
ٌِ أ ٰ ََ كِ

 
َ َۡ ِِ ٱ ٰ َٰ  ٢٩: ص ٢Zۡل

Thiên Kinh (Qur'an) mà TA (Allah) đã mặc khải 
cho Ngươi (Muhammad) là Kinh Sách đầy hồng 
phúc, dành để cho những ai có khối óc suy nghĩ về 
những câu kinh trong Nó và để dành cho những 
người hiểu biết mà ghi nhớ. Saad 29 (chương 38). 

Anh chị em Muslim thân, 

Thiên Kinh Qur’an là lời phán của Allah – Đấng 
Rất Mực Khoan Dung – ai tiếp nhận nó là y đã chiến 
thắng và hạnh phúc ở trần gian và ở ngày sau, ngược lại 
ai bỏ mặc nó là y đã rơi vào bất hạnh và diệt vong ở 
trần gian lẫn đời sau.  
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Với ý định muốn giúp anh chị em hưởng được 
ân phước vĩ đại này, tôi sẽ dẫn chứng dưới đây vài 
Hadth nói về ân phước cho việc trao dồi học hỏi 
Qur’an: 

Ông U’thmaan bin A’ffaan  dẫn lời Rasul  
rằng: 

هَ (( لّدم ِ م ومعم َقنم
م
لّمم مل ِم نم عم ََ�مم مم ْم  ))َم

“Người tốt nhất trong các người là người học hỏi 
Qur’an và truyền dạy lại cho người.”(

42F

1)    

Ông Nawwaas bin Sam-a’n  kể: Tôi nghe 
được Rasul  nói rằng: 

)) 
م
ِ   ومب ة  ب الَقنم

يمامم ام ملق   يموم
�م   يَؤم

ّ
ل ه  مَ  ب ه     َم

لَو م دم ِم ُم بَوم  �ميما ينم نم َي  م
َدمَ  اوم سَ  هَ عمقم دم ا ه  اس  نم ام

ماّجا   �م
َ
م م  ت نم دم ِل  ع  ة  وم نم

َة مْمقم  ))لم

“Vào ngày phán xử khi người thuộc lòng Qur’an và 
những ai làm theo Qur’an ở trần gian bị mang ra 
thẩm vấn thì hai chương Kinh Al-Baqarah và Ali 
I’mraan luôn đi trước cầu xin ân xá cho chủ 
nhân.”(

43F

2)     

Bà A’-y-shah  dẫn lời Rasul  rằng: 

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary 6/236 (5027) ghi lại. 

(2) Hadith do Muslim 2/197 (253 & 805) ghi lại. 
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ن  ((  َ ا وم مم ََ ِ م وم  ملَقنم
َ
ب نم قم ُم  ي 

ّ
ي  مَ  

ّ
ة   وممَ ملم ما  ملبم نم ة  ملك  نم عم ملّسفم ب ه  مم

تمعَ  ِم �متمتم ِ م وم َقنم
م
 مل
َ
ب نم قم م    ُم نم َ بجم

م
اّق ِ يمه  شم

لم وم عم ََ  ))� يه  وم

“Người đọc Qur’an một cách thuộc lòng và lưu loát 
sẽ được ở cùng với các vị Thiên Thần vinh dự, còn 
người đọc Qur’an một cách khó khăn vì khả năng 
kém dù đã cố gắng thì y sẽ được ban cho hai ân 
phước.”(

44F

1) Hai ân phước, đó là ân phược đọc Qur’an và 
ân phước gặp khó khăn trong khi đọc xướng.   

Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

))   ِ َقنم
م
ب  مل اس  اَل ل صم قم تهَل ف   :َُ نمتم تَنم

ََ ا  دم َم تهلم  لم ه  وم
تم  ومملم

م
ب مقمنم

ا  ب هم
َ
ب نم ن  ِيمٍة عمقم  َ ِ 

نمدم َم ع  م
َم
 
�م إ ّ  مم

�ميما فم َي  ))م
“Vào Ngày Sau, người học thuộc lòng Qur’an sẽ 
được bảo: Hãy đọc và đi lên! Hãy đọc một cách nhịp 
nhàng như ngươi đã đọc nhịp nhàng trên trần gian! 
Quả thật, nơi ở của ngươi (trên Thiên Đàng) sẽ là 
tầng cao tương ứng với câu kinh cuối cùng được 
ngươi đọc.”(

45F

2)  

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary 6/206 (4937) và Muslim 2/195 (244 & 
798) ghi lại. 

(2) Hadith do Abu Dawood (1464) và Al-Tirmizhi (2914) ghi lại. 
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Anh chị em Muslim thân, ân phước Allah dành 
ban thưởng cho người xướng đọc Thiên Kinh Qur’an là 
được tính trên từng chữ cái một, mỗi chữ cái tương ứng 
với một ân phước, như được nhắc trong Hadith sau: 

Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  rằng: 

اع  ((
َ تم نم  فًا م  نم  سم

م
ب نم قمنم    من  مم

َم ِم
َة ب 
نم مسم
م
نمة  ومم� سم َه ب ه  سم

فملم
قَوَل 

م
ا الم ب ْمال هم مم

م
يم   :ب م   وم

نمف  الما  سم نمف  وم ل ف  سم
م
نم ب  �

لم نمف  وم بلم سم
نمف    ))سم

“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur’an) 
thì y sẽ được ban cho một ân phước, và mỗi ân 
phước được nhân lên mười lần. Ta không nói “ملم” là 

một chữ mà “ب” là một chữ, “ل” một chữ và “ا” là 
một chữ.”(

46F

1)  

Allah phán: 

ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن ّمّدكِرٖ ] ِّ ِ َٗ َن ل نََ ٱۡلُقۡر   )١٧ :ملقدن سولة( Z ١َولََقۡد ََّ�ۡ

Và TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ. Thế có ai nhớ 
chăng ? Al-Qamar: 17 (chương 54). 

Dưới đây tôi đưa ra một chương trình học thuộc 
lòng Qur’an đối với người muốn thuộc 

                                                           

(1) Hadith do Al-Tirmizhi (2910) ghi lại. 
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Số lượng 
thuộc hàng 

ngày 

Thời gian thuộc nguyên quyển Qur’an 

Năm Tháng Ngày 

1 câu 17 7 9 

2 câu 8 9 18 

3 câu 5 10 13 

4 câu 4 4 24 

5 câu 3 6 7 

6 câu 2 11 4 

7 câu 2 6 3 

8 câu 2 2 12 

9 câu 1 11 12 

10 câu 1 9 3 

11 câu 1 7 6 

12 câu 1 5 15 

13 câu 1 4 6 

14 câu 1 3 0 

15 câu 1 2 1 

16 câu 1 1 6 

17 câu 1 0 10 
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18 câu 0 11 19 

19 câu 0 11 1 

Nữa trang 3 4 24 

1 trang 1 8 12 

2 trang 0 10 6 

Đọc Qur’an càng nhiều là lý do thoát được hành 
phạt dưới mộ, Insha Allah và là liều thuốc chửa rất 
nhiều căn bệnh về thể chất lẫn tin thần, xua tan đau 
khổ, buồn rầu, lo lắng, trầm tư... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy Ngẫm Để Thấu Hiểu Hơn 
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Đồng đạo Muslim thân,  

Có bao giờ bạn bỏ ít thời gian ngồi suy nghĩ về 
lửa mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày không? Sức 
nóng của nó làm tan cả đá, kim loại phải chảy, trong 
khi lửa này chỉ là một trong bảy mươi phần của lửa 
trong hỏa ngục, vậy lửa của hỏa ngục sẽ nóng ra sao? 
Cầu xin Allah được bình an và vẹn toàn. 

Đồng đạo Muslim mến,  

Các bạn hãy tự hỏi lòng mình có thể chịu nổi 
khi cục than hồng khi đặt vào lòng bàn tay không? 

Các bạn có thể ở trong hỏa ngục dù chỉ vài giây 
phút ngắn ngủi chăng? 

Các bạn có thể uống được nước nóng đang sôi 
ùn ụn không? 

Khi được nói đến lửa của trần gian thì Sahabah 
nói: “Cái nóng như thế là đủ rồi, thưa Rasul.” 

Đây là lời kêu gọi tha thiết rằng anh em hãy tự 
tính toán bản thân mình, hi vọng Allah sẽ cho các anh 
được thắng lợi thoát khỏi hỏa ngục. Hãy cố gắng bảo vệ 
bản thân mình và gia đình thoát khỏi hỏa ngục, thoát 
khỏi xiềng xích, gông cùm vào ngày mai. Allah phán:  

ََّم ] نُفَسُهۡم ِ� َجَهـ
َ
ٓو ْ أ َُِن َخِ�ُ َّ ََ ٱ ِ � ٰ ََ ْو

ُ
َُُهۥ ََۡ ُۡ َمَ�َِٰ� َوَمۡن َخّف

وَن  لَۡم ََُ�ۡن  ١ۡم �ِيَهَ َ�ٰلُِحوَن ََۡلَفُح وُُجوَهُهُم ٱَُُّر َوهُ  ١َ�ِٰ�ُ
َ
َ
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بُوَن  ِ ُّ ِٰ� ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم ََُكَُتم بَِهَ ََُ� ََ  َٗ١  ُۡ َۡـ ََـَ َغلَ ّّ اَـَلُو ْ َر
ََّ اَۡومٗ  ُُ َََ َو ۡقَوُ� َِ  َََ ََۡهَ ََـِِۡن ُعـۡدنََ  ١َضآّلَِ� َ َعلَۡي َََ ِم ۡخرِۡج

َ
َََٓ أ ّّ َر

 ١٠٧ - ١٠٣ :منونالمؤ ١Zََِِنَّ َ�ٰلُِموَن 

Bằng ngược lại, bằng cân việc thiện của ai nhẹ 
bổng thì họ là những kẻ thua thiệt, y đã đẩy bản 
thân mình rơi vào hỏa ngục muôn đời * Lửa hỏa 
ngục sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng làm chúng phải 
cau mày nhăng nhó * (Allah phán:) “Chẳng phải các 
dấu hiệu của TA đã khải thị cho các người nghe 
nhưng các người lại phủ nhận cho rằng điều đó là 
giả tạo hay sao ?” * Họ đáp: “Lạy Thượng Đế của 
bầy tôi, do bầy tôi quá cùng cực, khổ sở nên bầy tôi 
mới làm sai quấy rồi bị rơi vào lầm lạc này đây * Lạy 
Thượng Đế của bầy tôi xin hãy đưa bầy tôi ra khỏi 
đây. Nếu còn tái phạm thì chắc chắn bầy tôi là nhóm 
người lầm lạc thật sự. Al-Muminoon: 103 - 107 
(chương 23), Allah phán ở chương khác: 

ُّّهۥ ُ�ۡرِمٗ ] ِت َر
ۡ
ََ �َ َ إِنُّهۥ َمن َُۡ ََّم  ََ َ�َۡيٰ ََِِّن َ�ُۥ َجَه ُموُت �ِيَهَ َو

٧ Z ٧٤ :طه 

Vào ngày phán xử cuối cùng kẻ phạm tội sau khi 
được đưa trình diện trước Thượng Đế là bị đẩy 
thẳng vào hỏa ngục, một nơi không thể sống cũng 
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không thể nào chết được. Taaha: 74 (Chương 20), 
Allah phán ở chương khác: 

ََّ َُۡوٗمَ ] �َ ۡۡ َّفِ ُُ ُّّ�ۡم  ُعو ْ َر ُۡ ََّم ٱ َُِن ِ� ٱَُّرِ ِ�ََزنَةِ َجَه
َّ َواَََ  ٱ
 ُِ  َُ  ٤٩ :غافر Z ٤ّمَِن ٱلَۡع

Và những kẻ bị đốt trong hỏa ngục khẩn cầu với 
các Thiên Thần cai quản hỏa ngục: “Các ông hãy 
cầu xin Thượng Đế của các ông, xin Ngài giảm nhẹ 
hình phạt cho chúng tôi một ngày.” Ghaafir: 49 
(chương 40), Allah phán ở chương khác: 

َجَرَت ٱلّزّاوِم  ] ََ ُِيِم  ٤إِّن 
َ َۡ َكخلُۡمۡهِل َ�ۡغِ� ِ� ٱۡ�ُُيوِن  ٤َطَعَُم ٱ

َو ِٓٗ  ٤َكَغۡ�ِ ٱۡ�َِميِم  ٤ ََ وُُ ََخۡعتِلُوُُ إَِ�ٰ  ُُ َِحيِم ُخ ِۡ ّۡو ْ  ٤ٱ َُ ُُّم 

ُِ ٱۡ�َِميِم   َُ هِۦ ِمۡن َع َِ
ۡ
َُ ٱۡلَعزِ�ـُز ٱۡلَكـرِ�ُم  ٤ََۡوَق َرأ ن

َ
ََ أ ُ ۡق إِنّ

ونَ  ٤ َُ  َمَ ُكَُتم بِهِۦ َ�ۡمَ�ُ  ٥٠ - ٤٣: الدخان ٥Z إِّن َ�ٰ

Quả thật, cây Zaqqum * Sẽ là thực phẩm của 
những kẻ tội lỗi * Giống như loại dầu nấu sôi, sôi 
sùng sục trong bụng của chúng * Như loại nước sôi 
hừng hực * (Có lời bảo:) “Hãy túm bắt lấy chúng mà 
ném vào lửa hỏa ngục bùng cháy * Rồi đổ nước sôi 
lên đầu bọn chúng, một hành phạt dành riêng cho 
bọn chúng * Các người hãy nếm đi, những kẻ có 
quyền uy và thế lực (ở trần gian) * Đây chính là điềm 
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mà các người từng hoài nghi trước kia đó.” Al-
Dukhaan: 43 – 50 (chương 44), Allah phán ở chương 
khác: 

[� ْ َُِن َ�َفُرو  َّ وَۡف نُۡصلِيِهۡم نََرٗ إِّن ٱ ََ  َََ ِ ٰت ََ ُۡ َّمَ نَِضَج ُُ  �
 ُُ َُ  ُجلُو  َُ ْ ٱۡلَع واُو  ُُ َ ِِ ًُ  َ�ۡ�ََهَ  :  ملنساء سولة(  Zُهم بَّدۡلَ�ُٰهۡم ُجلُو

٥٦( 

Quả thật, những kẻ phủ nhận những Lời Mặc khải 
của TA thì TA sẽ nướng chúng trong Hỏa ngục, mỗi 
khi da của chúng đã chín thì TA sẽ thay cho chúng 
một lớp da mới để chúng nếm lấy cơn đau của sự 
trừng phạt. Al-Nisa: 56 (Chương 4), Allah phán ở 
chương khác: 

ِت َوَ�ُقوُ  َهۡل ِمن ّمزِ�ٖد ]
ۡ ََ ََّم َهِل ٱۡمَت َه َ ِِ ََُقوُ    ٣٠ :ق Z ٣َُۡوَم 

Vào ngày tận thế TA (Allah) hỏi hỏa ngục: “Này 
hỏa ngục trong ngươi đã chứa đầy chưa vậy?” Và 
hỏa ngục đáp: “Bẩm, có thêm nữa không ? (bên 
trong vẫn còn trống)”. Qaaf: 30 (chương 50). 

Có Hadith do ông Abdullah bin Mas-u'd  
thuật lại lời Nabi : 

ّنمم يموم يَؤم�م (( مهم ا  ِ  َِو م  ذٍ مم ام اٍا سم مم  � 
ه َِ عم  اٍا مم مم  � 

فم
م
ل
م
َِو م ب ام ا سم مهم ل

 
م
اب و�مهم َني ٍَ �م

لم ْم فم 
م
  ))ل



Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết 
 

134 

“Hỏa ngục được đem đến trong ngày phán xử, nó 
gồm có bảy mươi ngàn sợ dây cương mỗi sợ dây 
cương có bảy mươi ngàn Thiên Thần kéo.”(1)  

Ông Al-Nu'man bin Basheer  kể: Tôi đã nghe 
được Rasul  nói: 

ّّا(( ل  م
َم وم م بم َم

م
مبًا إ ّ  ب ذم منمَجل  يَ ل  عم ة  ل يمامم ام ملق   َع    ُم وم يموم

م
مص   ب خم

تما    منم
يمه  جم مم اَغهَ  قمدم مم ا د  نمَهدم �  م 

غم نمَه  .ُم دي م  شم
م
ًدم ب سم

م
ّ  ب

م
ا يمنما ب مم

مبًا ذم َ�َهمم عم وم َم
م
ِ بَّه م مبًا وم

ذم  ))عم
“Người bị hình phạt nhẹ nhất trong hỏa ngục trong 
ngày tận thế là người đàn ông bị đặt dưới hai bàn 
chân hai cục than hồng, nó làm cho não của y sôi 
sùn sụt, mọi người cứ tưởng rằng hình phạt của y là 
nặng nhất nhưng thật ra hình phạt đó là nhẹ 
nhất.”(

48F

2)   

Ông Abu Hurairah  kể: Khi chúng tôi đang ở 
cùng với Nabi  thì nghe được tiếng rơi xuống, khi đó 
Người hỏi: 

م(( ذم َم ا  َلو م مم   ))؟ تمدم

                                                           

(1) Hadith do Muslim 8/149 (29 & 2842) ghi lại. 

(2) Hadith do Al-Bukhary 8/144 (6562) và Muslim 1/135 (213, 363 
& 364) ghi lại. 



Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết 
 

135 

“Mọi người có biết vật gì rơi đó không ?” Chỉ có 
Allah và Thiên Sứ của Ngài mới rõ. Chúng tôi đáp. 
Nabi  nói tiếp:  

ن  (( ةم م سم ذم ّّال  َم م ب ه    م � َل   ن 
َم َم   ِ ام ّّال   ًفاَمنمَذ سم و ي   م

هم ُم َهوم   �م
ا امتمهم تَمم ومجم ِم د  ن َا فمسم

ِم  �م
م
 إ ل

ّأ م�متم�م  ))مآل م سم

“Đấy là hòn đá bị ném xuống hỏa ngục cách đây bảy 
mươi năm nó rơi tự do trong lửa đến ngày hôm nay 
nó mới rơi xuống đến đáy hỏa ngục như các người 
đã nghe thấy.”(

49F

1)  

Hỏa ngục là nơi ngọn lựa bừng bừng cháy, là 
nơi kinh hoàng, là nơi khủng khiếp, là nơi ở vĩnh cửu 
dành cho những kẻ tự cao tự đai, những kẻ tạo bất 
công, những kẻ tội phạm, những kẻ lọc lừa, những kẻ 
chế nhạo Islam, những kẻ hư đốn, những kẻ chống đối, 
những kẻ phủ nhận chân lý, những kẻ không đạo, 
những kẻ ngoại đạo, những kẻ chuyên làm điều xấu. 

Người trong hỏa ngục chỉ được uống loại máu 
mủ hôi tanh được nấu sôi, ăn loại cây Zaqqum có hình 
dạng tựa đầu của lủ Shaytaan, mặc loại quần áo được 
làm bằng dầu hắc, mang giầy bằng sắt, chất đốt trong 
hỏa ngục là những kẻ bất tuân đó và những bụt tượng.  

Hỏa ngục bao gồm bảy cửa và những Thiên 
Thần gác cửa luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, con tim của 
                                                           

(1) Hadith do Muslim 8/150 (2844) ghi lại. 
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họ cứng rắn hơn cả kim loại. Với nổi kinh hoàng đó 
làm cho người bị trừng trị trong hỏa ngục chỉ mong 
được chết. 

Hỏa ngục là một nơi tăm tối, kinh hoàng khủng 
khiếp, có hành phạt rất ghê gớm khắc khổ và có đáy sâu 
thăm thẳm. 

Hỏa ngục gồm có bảy tầng: Jahannam, Lazza, 
Al-Hutamah, Al-Sa-e’r, Saqar, Al-Jahim và Al-
Hawiyah. 

Anh chị em Muslim thân mến, 

Con đường nhanh nhất và dẽ dàng nhất để thoát 
khỏi hỏa ngục đó là sám hối, biết quay lại thú tội với 
Đấng Hùng Mạnh, Đấng Nhân Từ. Allah phán: 

ََُيـو ْ ِمـن ] ََ َ�ۡق نُفِسِهۡم 
َ
ٰ أ َ ََ َُو ْ  َ ۡۡ

َ
َُِن أ َّ َََُِۡي ٱ ٰعِ ََ رّۡ�َـةِ ُاُۡل 

َُ َ�ِيًعَۚ إِنُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرِّحيُم  نُو َّ َ َ�ۡغفُِر ٱ ّّ ِۚ إِّن ٱ ّّ ُۡٓو ْ  ٥ٱ نِي
َ
َوأ

لُِمو ْ َ�ُۥ َۡ
َ
ُِّّ�ۡم َوأ  ٥٤ - ٥٣ :الزمر Zإَِ�ٰ َر

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Hỡi bầy tôi của TA! 
Ai đã làm cho bản thân mình phạm phải tội lỗi thì 
chớ tuyệt vọng về đức khoan dung của Allah. Chắc 
chắn, Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội lỗi * Và các người 
hãy quay về sám hối với Thượng Đế của các người và 
hãy thuần phục Ngài (trong Islam).” Al-Zumar: 53 - 
54 (chương 39). 
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Sự sám hối của bề tôi làm cho Thượng Đế vui 
tột độ hơn cả sự vui mừng của người đi lạc tìm được lối 
đi, người mất tích tìm được người thân. 

Allah là Thượng Đế ban thưởng trọng hậu vô 
cùng, cứ mỗi ân phước được nhân lên từ mười đến bảy 
trăm hoặc nhiều hơn nữa, còn tội lỗi chỉ bị trừng trị 
tương ứng hoặc được tha bổng. 

Allah là Thượng Đế đáp lại mọi yêu cầu của 
con người dù ở xa hay gần, ở bất cứ nơi đâu con người 
ở và Ngài phán:  

ي ب  (( د 
ام نه �م نمدم نم بما ع 

م
 ))ب

“TA luôn ở cùng với bầy tôi TA miễn y luôn nghĩ 
đến TA.” 

Đồng đạo Muslim thân,  

Là con người thì ai cũng luôn yếu đuối khi đối 
diện với thử thách, với tội lỗi, với lòng ham muốn... 
con người luôn bị chúng bao quanh và cám dỗ từng 
giây phút một. Đến khi y rơi vào tội lỗi thì Shaytaan 
liền tác động đến suy nghĩ rằng: Mình đã phạm trọng 
tội, mình đã bất tuân Allah, mình sẽ không được Allah 
dung thứ, mình sẽ bị đẩy vào hỏa ngục...  

Mình có cơ hội sám hối không ? 

Allah có chấp nhận sự sám hối của mình chăng? 
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Thế đó, lũ Shaytaan dần dần làm cho bạn mất đi 
lòng tin nơi Allah Đấng Rất Mực Độ Lượng và Khoan 
Dung. 

Với tác động xấu đó của Shaytaan làm cho các 
bạn tự nghĩ: Lỡ mình không được Allah tha thứ tội lỗi 
rồi mình quậy cho đến chết luôn. 

Thật tội nghiệp cho y, y không biết được rằng 
Thượng Đế của y luôn từ bi hỉ xả, luôn quay lại tha thứ 
cho ai biết nhận lỗi và sám hối thật lòng, Ngài sẽ thay 
đổi điều xấu xa đó trở thành điều tốt đẹp và thu nhận y 
vào thiên đàng vĩnh cửu mà bên dưới có nhiều dòng 
sông chảy. 

Allahu Akbar, Allah vĩ đại nhất... y đã không 
biết rằng Qur’an là do chính Allah thiên khải bảo 
Jibreel  mang xuống cho Nabi Muhammad  để 
Người loan báo với toàn thể nhân loại rằng lòng độ 
lượng của Ngài luôn bao trùm vạn vật. 

Đối với Allah không tội lỗi nào mà Ngài không 
tha thứ, miễn sao y biết thú tội sám hối thật lòng sẽ 
được Ngài chấp nhận, kể cả bọn Kafir (kẻ ngoại đạo) 
Ngài vẫn sẵn lòng dung thứ như Ngài đã phán: 

ُُو ْ ] َۡ نن َ�ُعو لَ ََ َُِن َ�َفُرٓو ْ إِن َُنَتُهو ْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم ّمَ اَۡد  ِّ ِ اُل ّل
ّولَِ� 
َ َۡ ُُ ٱ َّ َُ  ُۡ  ٣٨: األنفال ٣Zَ�َقۡد َمَض
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(Hỡi Muhammad !) hãy bảo chúng những kẻ phủ 
nhận Allah: “Nếu chúng ngưng ngay việc chống đối 
Allah (tức gia nhập Islam) thì sẽ được Ngài tha thứ 
cho họ tất cả những gì trong quá khứ. Nhưng nếu 
chúng tiếp tục tái phạm là y đã lần theo dấu vết của 
các thế hệ trước chúng.” Al-Anfaal: 38 (chương 8). 

Đối với tội lỗi cho dù có khổng lồ đến đâu vẫn 
luôn nhỏ hơn lòng độ lượng, lòng thương xót của 
Allah, Ngài phán: 

َ َوَمن َ�ۡعَمۡل ]  ّّ ِـِد ٱ ََ  َ ّّ ُُـّم ََۡسـَتۡغفِرِ ٱ ََۡفَسـُهۥ  لِـۡم  ِۡ ۡو َ�
َ
ًٗ  أ ٓو َُ

 ١١٠: النساء ١Zَ رِّحيمٗ � َ�ُفورٗ 

Và ai đã phạm phải sai lầm hoặc làm hại bản thân 
mình, sau đó quay lại cầu xin Allah tha thứ tội lỗi 
thì chắc chắn sẽ tìm được Allah rất độ lượng, rất 
khoan dung. Al-Nisa: 110 (chương 4), Allah phán ở 
chương khác: 

 َوَمن َ�ۡعَمۡل ] 
َ
ًٗ  أ ٓو َُ َ ّّ ِـِد ٱ ََ  َ ّّ ُُـّم ََۡسـَتۡغفِرِ ٱ ََۡفَسـُهۥ  لِـۡم  ِۡ ۡو َ�

 ١١٠: النساء ١Zَ رِّحيمٗ � َ�ُفورٗ 

Và ai đã phạm phải sai lầm hoặc làm hại bản thân 
mình, sau đó quay lại cầu xin Allah tha thứ tội lỗi 
thì chắc chắn sẽ tìm được Allah rất độ lượng, rất 
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khoan dung. Al-Nisa: 110 (chương 4), Allah phán ở 
chương khác: 

[ ُِ ِِ َواََبِِل ٱّ�ۡو ب َّ  ٣ :غافر Zَفَِرِ ٱ

Đấng Độ Lượng với tội lỗi và sẵn sàng chấp nhận 
lời thú tội sám hối. Ghaafir: 3 (chương 40), Allah 
phán ở chương khác: 

[ َ ّّ ّن ٱ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓو ْ أ ّّ ّن ٱ

َ
ُروُُۚ َوٱۡعلَُمٓو ْ أ َُ نُفِسُ�ۡم ََخۡح

َ
 َ�ۡعلَُم َمَ ِ�ٓ أ

 ٢٣٥: البقرة ٢Z َ�ُفوٌر َحلِيمٞ 

Các ngươi hãy biết rằng Allah luôn thấu hiểu hết 
tất cả mọi tâm tư nằm sâu trong suy nghĩ của các 
người, hãy thận trọng giữ mình trước Ngài. Và hãy 
biết rằng Allah là Đấng sẵn sàng tha thứ, Đấng chịu 
đựng (trước bản tánh ngông cuồng của các ngươi). 
Al-Baqarah: 235 (chương 2), Allah phán ở chương 
khác: 

ۡعلَُم ]
َ
ُّّ�ۡم أ ُ�ۡمۚ إِن ََُ�ونُو ْ َ�ٰلِِحَ� ََِِنّـُهۥ َ�َن ّر َِ َُُفو بَِمَ ِ� 
 ِِٰ�ّ
َ َۡ ِ  ٢٥: اإلسراء ٢Z� َ� َ�ُفورٗ ل

Thượng Đế của các ngươi luôn hiểu thấu đáo mọi 
tâm tư nằm sâu trong lòng các ngươi. Nếu các người 
là những người đạo hạnh thì hãy quay lạy sám hối 
đi, bởi Ngài sẵn sàng tha thư cho ai biết thú tội sám 
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hối. Al-Isra: 25 (chương 17), Allah phán ở chương 
khác: 

و] ُ ََ  ََ ّّ ٰ ُظۡلِمِهۡمۖ  َمۡغفَِر�ٖ  نّن َر َ ََ   ََِّ  ١١: الرعد Zّلِل

Và quả thật, Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 
luôn độ lượng đối với nhân loại khi họ phạm phải 
tội lỗi. Al-Ra’d: 6 (Chương 13). 

Còn nói về Hadith: 

Cha của Hamzah ông Anas bin Maalik Al-
Ansaary  – người hầu của Rasul  – dẫn lời Rasul  
rằng: 

ُم (( َم  امد    س  نمساً ب تمو�مة  �م
دي فم شم

م
م وم تَ َن ب َم َ�مم نم م  د  سم

م
نم ب مه  م 

َم
َع إ 

ته  ب  
لم  لممس 

م
اٍض فمالم لم أ ِم ا طم لميمهم نمَه ومعم لمتمتم م  مبَه فم ٍة  فما�مفم م َم ْ سم َمَه وم

م
أ

تم 
م
ا  فمأ نمهم ًة فم م  نم ةم ُم  شم عم    ا ةم ا وم َم لههم   دم قم  ن 

م
امىم ب ته   �م

نم لممسلم ا نمدم ْ سم م 
وم ب ها قم 

ََ  إ مم 
َم ل  ذم

َم وم  َم ََ ذم ب   َم
م
َ   فمأ ندم ًة ع  ّدة  اِ دم نم ش   م 

ا  َقّم قمالم هم  ْ ا
ح   نم  : ملفم

م
ي وم مللَّهّم ب اد   بمتم عم

م
َم  ابم ب �ي ح  ! لم نم ّدة  ملفم نم ش   م 

م
أ َم َم

م
 ))ب

“Allah sẽ vui vẻ tột cùng khi một bề tôi trong các 
người sám hối với Ngài, giống như sự vui vẻ của một 
người đang bị lạc mất lạc đà ở trên vùng sa mạc bao 
la. Tất cả thức ăn và thức uống đều trên lưng con 
lạc đà đó, y rơi vào tuyệt vọng vô cùng, bước từng 
bước nặng nề đến ngồi ngã lưng dưới góc cây mà 
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nghỉ mát. Đang giữa lúc không còn tia hi vọng tìm 
con lạc đà kia, bổng thấy nó đứng ngay trước mặt y, 
vội vàng đứng dậy nắm lây dây cương mừng ríu rít 
mà nói: “Lạy Allah, Ngài là bề tôi của ta và ta là 
thượng đế của Ngài!” sự phạm thượng này là do 
mừng rỡ tột cùng mà thốt lên.”(1)    

Ông U’mar bin Al-Khattaab  kể: Có một đoàn 
tù binh được đưa đến trước mặt Rasul . Trong đó có 
một phụ nữ đang tìm con mình bị thất lạc, khi gặp được 
đứa bé bà vội ôm chặt vào lòng và cho bé bú. Thấy vậy 
Rasul  lên tiếng hỏi tập thể Sahabah:  

تم ((
م
وم م ب ذ     نم ةً  َم ال سم

ا طم َم م
م
َ ّّال   ف   وم  ))م

“Mọi người có tin người phụ nữ đó dám ném con 
mình vào lửa không ?” Tập thể Sahabah đáp: Thưa 
không, thề bởi Allah chứng giám bà ta sẽ bảo vệ nó với 
mọi khả năng có thể. Rasul  nói tiếp: 

مَ  ِ   (( لمسم
م
اماد     ب  ِ نم  ب  ذ     م  ا َم َم  

م
َ  ))ب وم

“Riêng Allah, Ngài còn thương xót đám bầy tôi của 
Ngài hơn cả việc người phụ nữ này thương con của 
bà ta.”(

51F

2)   
                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhary 8/84 (6309) và Muslim 8/93 (7) (8) 
(2747) ghi lại. 

(2) Hadith do Al-Bukhary (5999) và Muslim (2754) ghi lại, và đây 
là lời ghi nhận của Muslim. 
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Ông Abu Zar  dẫn lời Rasul : 

َقوَل (( ِّ  منَ  ُم ّل  عم نم  :ومجم اءم  مم نمة   جم مسم
م
َ  فملمهَ  ب ا� َم ا عم ْمال هم مم

م
�دَ  ب  �

م
 ومب

نم  مم اءم  وم مَؤ َ  ب الّسىهامة   جم ِم ىهامة   فمةم ا سم ْملَهم وم  م 
م
نَ  ب ف 

غم
م
نم  ب مم ّنعم  وم  م �ه  عمقم

ًم بم ّن�مَت  ش  نمهَ  عمقم نم  لممًع م   م  مم ّنعم  وم لممًع  م �ه  عمقم ّن�مَت  م  نمهَ  عمقم  بماًع  م 
نم  مم ِ   وم ا

تم
م
تمىمتَهَ  ُمدمش   ب

م
لمةً  ب وم نم نم  َم مم �   وم

يم ق 
مع   لم لمض   ب َقنم

م
يامةً  مم  َ  َم

 كَ  الم 
َم َ ىماًا ب   ْ يتَهَ  شم ق 

ا لم ْمل هم ةً  ب د  نم ف  غم  ))مم
“Allah Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao phán: Ai dâng 
lên TA một ân phước, sẽ được TA trọng thưởng gấp 
mười lần hoặc tăng hơn nữa. Còn ai phạm phải một 
tội lỗi, y chỉ bị trừng trị tương ứng với tội lỗi đó 
hoặc được ân xá. Đối với ai đến gần TA một gang 
tay thì TA sẽ đến gần y một cánh tay, khi y đến gần 
TA một cách tay thì TA sẽ đến gần y một giang tay 
và nếu y đi bộ đến Ta thì TA sẽ chạy chậm đến y. Và 
khi ai đến trình diện TA với tội lỗi to bằng quả đất 
nhưng không hề phạm phải tội lỗi Shirk (tức tổ hợp 
TA trong việc tôn thờ), y sẽ được TA mang đến cho 
y sự tha thứ tội lỗi to bằng quả đất.”(

52F

1) 

Ông Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash-a’ry 
 dẫn lời Nabi  rằng: 

                                                           

(1) Hadith do Muslim (2678) ghi lại. 



Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah & Chôn Người Chết 
 

144 

 َ ب   ّ  منم إ  ((
َُ يمدم  يميمَس

م
ال ِم ال   وم يم اللّ عم

ّّهم َء م َْء  متَوعم   َ َُ ل   �ميمَس
 َ ب  
َء مللّيم يمدم َْء  متَوعم   َ ال  

ّّهم ّأ ا � هال   سم ن 
غم نم مم دمَس م  ّّ لَعم مل َم  )) عم

“Quả thật, Allah Đấng Tối Cao luôn rộng đôi tay cả 
ngày lẫn đêm để chấp nhận sám hối của những ai đã 
phạm tội dù ngày hay đêm, cứ thế cho đến khi mặt 
trời mọc ở hướng tây.”(

53 F

1)  

Ông Anas  kể: Tôi nghe được Rasul  nói 
rằng: 

ا نم م (( م مم َم َم  م نمَ  ل فم َم   �
تم وم �  وملمجم

تم وم ا دمعم َم مم ام إ بّ ِدم يما م�منم 
نم  بمال  م 

َ
 ب
م
ال اء  َقّم   َم وم نما م ملّسدم َم �م موم بملمغمتم َمبَوَ� ِدمام ل يما م�منم 

َم  م نمَ  ل فم َم   �
تم نم فم تمغم �    مسم

تمىمتم
م
موم ب َم ل ام إ بّ ِدم لمض  يما م�منم 

م م
ب َقنممع  مم

ةً  نم ف  غم ا مم مب هم  ب َقنم
َم تمىمتَ

م م
ىماًا م  َك ب  شم

َم َ � 
م
�  ال

يتم ق 
ايما َقّم لم َم  ))َم

“Allah phán bảo: Hỡi con cháu Adam! Cứ mỗi khi 
các người cầu xin TA và kỳ vọng vào TA thì TA sẽ 
tha thứ tất cả cho các người mà không hề lưỡng lự. 
Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi của các người có 
cao bằng trời rồi cầu xin TA tha thứ TA sẽ tha thứ 
cho các ngươi. Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi của 
các ngươi to bằng quả đất rồi đến trình diện TA 

                                                           

(1) Hadith do Muslim 8/99 - 100 (2759) ghi lại. 
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không phạm tội tổ hợp TA thì TA sẽ ban cho các 
ngươi sự tha thứ bằng quả đất đó.”(1)  

Ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng nhau quay 
lại thú tội sám hối với Đấng Nhân Từ, Đấng Độ Lượng 
đi, giây phút này đây tội lỗi chúng ta sẵn sàng được tha 
thứ, được ân xá... hãy nhanh lên nào anh chị em 
Muslim trước khi chúng ta đối diện với Thần chết. 
Allah phán:  

ِّ ٱلُۡمَتَيّهِرِ�نَ ] ِّ ٱّ�ّ�َِِٰ� َوُ�ِح ِ�ُ َ ّّ  ٢٢٢: البقرة ٢Z إِّن ٱ

Quả thật, Allah rất yêu thương những người năng 
quay lại sám hối và những người luôn giữ mình sạch 
sẽ. Al-Baqarah: 222 (chương 2). 

Giới U’lama học giả Islam nói: Sám hối là điều 
bắt buộc đối với tất cả mọi tội lỗi dù lớn hay nhỏ, bởi 
Allah đã phán: 

َُـوَن لََعّلُ�ـۡم ُ�ۡفلُِحـوَن ] ُّـَه ٱلُۡمۡؤِم
َ
ِ َ�ِيًعَ َ ّّ ُّٓو ْ إَِ� ٱ  ٣Zَوَُو

 ٣١: النور
Và hỡi những người có đức tin! Hãy quay về sám 
hối với Allah tất cả mọi tội lỗi đã phạm đi để may ra 
các người được chiến thắng. Al-Noor: 31 (chương 
24), Allah phán ở chương khác: 

                                                           

(1) Hadith do Al-Tirmizhi (2540) ghi lại. 
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َتۡغفُِرو ْ ] َۡ ۡهِ ٱ َِ ُّٓو ْ إِ ُُّم َُو ُّّ�ۡم   ٣: هود Z َر

Các người hãy cầu xin Thượng Đế của các người 
tha thứ tội lỗi và hãy quay về sám hối với Ngài. 
Hud: 3 (chương 11). 

Nếu con người phạm phải tội lỗi với Allah, khi 
sám hối phải đủ ba điều kiện sau: 

1) Từ bỏ ngay tội lỗi đó. 

2) Hối hận với tội lỗi đã làm. 

3) Khẳng định với lòng rằng sẽ không tái phạm. 

Nếu thiếu một trong ba điều kiện thì người sám 
hối chưa thật lòng và không được chấp nhận. 

Đối với tội lỗi giữa người với người thì ngoài ba 
điều kiện ở trên còn phải thêm điều kiện thứ tư: Là trả 
lại quyền lợi cho người, nếu đã chiếm đoạt tài sản phải 
trả lại tài sản đó, nếu đụng chạm đến danh dự thì phải 
xin lỗi(

55F

1). Nhiệm vụ của người Muslim là phải sám hối 

                                                           

(1) Nếu việc xin lỗi nảy sinh vấn đề khác trọng đại hơn, nguy hiểm 
hơn thì không cần trực tiếp xin lỗi, chỉ cần cầu xin Allah tha 
thứ cho người mình đã gây lỗi. Còn riêng Hadith: “Việc xóa tội 
cho người nói xấu người khác là cầu xin tha thứ tội lỗi cho y.” 
Đây là Hadith bịa đặt đã được Sheikh Naasirud Deen Al-
Albaany chứng nhận trong bộ Silsilatul Ahaadith Al-Dha-i’fah 
wal Mawdhu-a’h số 1519. 
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tất cả tội lỗi dù lớn hay nhỏ, ngoài những bằng chứng 
đã được liệt kê ở trên, Allah còn phán: 

َّٗة نُّصوًحَ] ِ ََۡو ّّ ُّٓو ْ إَِ� ٱ َُو ْ َُو َٗ َم َُِن  َّ ّ�َهَ ٱ
َ
ّ ٰ َٓ Z ٨  :التحريم 

Này hỡi những người có đức tin, hãy thật thành 
tâm quay về sám hối với Allah. Al-Tahreem: 8 
(chương 66). 

Giới U’lama nói tiếp: Nước mắt của người sám 
hối rất được Allah xem trọng và con tim của người biết 
rung sợ được ở rất gần với Ngài. 

Này hãy nhanh lên anh chị em Muslim, chớ nói 
ngày mai tôi sẽ sám hối, hoặc tuần tới, hoặc tháng sau, 
hoặc sau khi tôi buôn xong chuyến này, hoặc sau khi đã 
làm Haj, hoặc sau khi tôi 50, 60 tuổi... không, ngay bây 
giờ đây hãy thú tội sám hối với Allah. Chắc chắn không 
ai biết được rằng bao giờ mình sẽ chết, đôi khi đặt đầu 
xuống gối nằm thì gặp phải Thần chết đến trước mặt thì 
hỡi ôi còn đâu cơ hội sám hối, còn đâu cơ hội ăn năn 
trong khi tội lỗi to hơn núi đang đè lên người mình. 
Allah phán: 

ُِ ٱ�ّ ] َُِن َولَۡيَس ِّ ِ َُّة ل َحَدُهُم  َٔ َ�ۡعَملُوَن ٱلّسّ�ِ ۡو
َ
َِت َحّ�ٰ إَِ   َحَ�َ أ

ُُ ٱلۡ  ۡۡ ََ �ٱلَۡمۡوُت اَََ  إِّ�ِ ُ� ٰ�ِـ ََ ْو
ُ
َُِن َ�ُموَُوَن َوُهۡم ُكّفـٌَرۚ أ َّ ََ ٱ َن َو

مٗ  ِِ
َ
َُ بًَ أ ۡ�َتۡدنََ لَُهۡم َع

َ
 ١٨: النساء ١Zَ أ
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Và sự sám hối không dành cho những kẻ luôn làm 
điều xấu xa tội lỗi cho đến khi hấp hối thì y mới nói: 
“Bây giờ tôi ăn năn sám hối rồi” và những kẻ chết 
trong trạng thái ngoại đạo (phủ nhận Allah). Những 
kẻ đó đã được TA (Allah) chuẩn bị sẵn cho chúng 
một hành phạt đau đớn. Al-Nisa: 18 (chương 4). 

Hãy nhanh chân quay lại sám hối, tranh đua 
nhau đến với thiên đàng, hãy hiểu rằng không ai có thể 
giúp ích được cho ai, đừng chờ đợi sẽ được người này 
hay người kia dâng lễ Salah cho mình sau khi chết hoặc 
nhờ họ đọc Qur’an tại mộ mình, hoặc hành lễ thay 
mình trong đêm, hoặc nhờ ai đó đến thăm mộ mình 
thường xuyên để khỏi cô đơn sợ hãi. Tất cả chẳng giúp 
gì được cho các anh chị cả. 

Chỉ có một điều duy nhất giúp ích được cho các 
anh chị là việc hành đạo và việc thiện mà các anh chị 
em đã từng làm ở cuộc sống trần gian. Ngay giờ phút 
này còn cơ hội làm thì hãy tranh thủ làm thật nhiều, 
càng nhiều càng tốt, việc hành đạo không bao giờ được 
gọi là đủ. Allah phán: 

[ ٰ�َ ََ َّ َمَ  �َ�ِٰن إِ ِ
ۡۡ ِ ن ّلۡيَس ل

َ
ۡوَف َُُرىٰ  ٣َوأ ََ ۡعَيُهۥ  ََ ّن 

َ
ّم ُُ  ٤َوأ

ۡوَ�ٰ 
َ َۡ َٗ ٱ ٓ َز  َ ِۡ َۡزُٰٰه ٱ ََ ٱلُۡمََتَ�ٰ  ٤َُ ِ ّّ ّن إَِ�ٰ َر

َ
 ٤٢ - ٣٩: النجم ٤Zَوأ

Và con người sẽ được thưởng hoặc bị phạt tùy vào 
hành đồng đã làm * Những nổ lực và mọi tiêu cực y 
sẽ sớm được thấy * Y sẽ được hưởng phần thưởng 
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trọn vẹn (hoặc bị trừng trị thích đáng) * Và cuối 
cùng tất cả đều quay về trình diện với Thượng Đế 
Ngươi (Muhammad). Al-Najm: 39 - 42 (chương 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời kết 
 

Tôi xin chúc mừng cho những ai dùng trần gian 
làm vật cưỡi đi đến ngày sau; cho những ai luôn chấn 
chỉnh mối quan hệ giữa y và Thượng Đế ngày càng tốt 
đẹp hơn; cho những ai tranh thủ hành đạo với tuổi đời 
còn lại; cho những ai xây dựng mộ phần của mình bằng 
việc làm thiện, bằng việc hành đạo trước khi y bước 
vào đó; cho những ai tự tính toán bản thân hằng ngày 
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để nhẹ phần lo âu khi đối diện với này phán xử cuối 
cùng phải trực diện với Allah, Ngài phán: 

ِ َوَمَ نََزَ  ِمَن ] ّّ رِ ٱ
ُۡ ِ َِ ُُّهۡم  ََ اُلُو َۡش َّ ن 

َ
َُٓو ْ أ َٗ َم َُِن  ِّ ِ ِن ل

ۡ
لَۡم َُۡ
َ
َُ
 ١٦ :الحديد Zٱۡ�َقِّ 

Rằng nhóm người có đức tin, con tim của họ không 
biết sùng kính, kiếp sợ trước lời nhắc nhở của Allah 
và lời mặc khải chân lý của Ngài hay chăng ? Al-
Hadeed: 16 (chương 57). 

Cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai 
bỏ thời gian, cố công xây dựng làm cho quyển sách 
hoàn thành, đồng thời cho tất tín đồ Muslim nào đọc 
hoặc nghe được từ quyển sách này. Xin Allah cộng ân 
phước này lên bằng cân ân phước của họ, nâng cấp bậc 
cho họ. Quả thật, Ngài có vô vàng bổng lộc và phần 
thưởng, mọi việc bắt nguồn từ Ngài và rồi quay lại với 
Ngài.  

Allah tin thông, am tường vạn vật. Bầy tôi xin 
kính dâng lên Ngài muôn ngàn lời tạ ơn Đấng Chúa Tể 
của vũ trụ và muôn loài. Cầu xin bình an và phúc lành 
cho Nabi Muhammad, cho bằng hữu và tất cả bằng hữu 
của Người. 

 

Biên soạn 
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Abdullah bin Abdur Rahman Al-Jibreen 

Nguyên là thành viên khối phúc đáp câu hỏi 
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