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Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ Salah &
Chôn Người Chết: Allah là Đấng Tạo
Hóa con người và ấn định cho họ một
tuổi thọ nhất định, Ngài qui định cái chết
là điểm cuối cùng của mỗi con người trên
cuộc sống trần gian này. Là người
Muslim sau khi chết là y phải được tắm,

liệm, hành lễ Salah cho y và khiên y đi
chôn, không một ai biết được hình thức
ra sao cho đến khi học hỏi và trao dồi.
Trong quyển sách này sẽ hướng mọi
người cách ứng xử với người đang hấp
hối cho đến khiên đi chôn được kèm theo
hình ảnh để đọc giả hiểu sâu sắc hơn. Ở
phần cuối quyển sách, tác giả có vài lời
khuyên gởi đến anh chị em Muslim nhằm
giúp ích họ trong cuộc sống đời thường.
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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)”,
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Cách Thức Tắm, Liệm, Hành Lễ
Salah & Chôn Người Chết
سلَّ َم َعلَى نَ هب هي هه ُم َح َّم ٍد
لِل َر ه
ال َح ْمدُ ه ه
َ صلَّى هللاُ َو
َ ب ْالعَالَ همينَ َو
:ُ أ َ َّما بَ ْعد، َص ْح هب هه أ َ ْج َم هعيْن
َ َوآ هل هه َو
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 ’ﷻlama 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.
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.
ت
لِل ْالقَائه هل فهي ُم ْح َك هم الت َّ ْن هز ْي هل :ﮋٱلَّذهي َخلَقَ ۡٱل َم ۡو َ
ال َح ْمدُ ه ه
س ُن َع َم ا ۚٗل َو ُه َو ۡٱلعَ هز ُ
ور
يز ۡٱلغَفُ ُ
َو ۡٱل َحيَ ٰوة َ هليَ ۡبلُ َو ُك ۡم أَيُّ ُك ۡم أ َ ۡح َ
يك
 ٢ﮊ (الملك )٢ :أَ ْش َهدُ أ َ ْن ََل هإلَ ٰـهَ هإ ََّل هللاُ َو ْحدَهُ ََل ش هَر َ
ب
لَهُ َ
اس هل َر ه
ش َهادَة ً أ َ ْر ُجو هب َها النَّ َجاة َ يَ ْو َم يَقُ ْو ُم النَّ ُ
سالَةَ،
ْالعَالَ همينَ َ ،وأ َ ْش َهدُ أ َ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر ُ
الر َ
سولُهُ ،بَلَّ َغ ه
ص َح اْل ُ َّمةََ ،و َجا َهدَ فهي هللاه َح َّق هج َها هد هه
َوأَدَّى ْاْل َ َمانَةََ ،ونَ َ
َحتَّى أَتَاهُ ْاليَ هق ُ
اء لَ ْيلُ َها
ض ه
ين ،ت َ َر َكنَا َعلَى ْال َم هح َّج هة ْالبَ ْي َ
س َٗل َمهُ
صلَ َواتُ ه
هللا َو َ
ارهَا ََل يَ هز ْي ُغ َع ْن َها هإ ََّل هَا هل ٌك ،فَ َ
َكنَ َه ه
ص ْح هب هه أ َ ْج َم هعينَ َ ،و َجزَ اهُ هللاُ َخي َْر َما
َعلَ ْي هه َو َعلَى آ هل هه َو َ
َجزَ ى نَ هبيا ً َع ْن أ ُ َّمته ههَ ،ونَ ْسأ َ ُل هللاَ أ َ ْن يُ ْحش َهرنَا فهي زَ ْم َر هت هه
ضهَُ ،وأ َ ْن
يَ ْو َم ْال هقيَا َم هةَ ،وت َ ْح َ
ت هل َوا هئ ههَ ،وأ َ ْن يُ ْو هردَنَا َح ْو َ
ش ْربَةً ََل ن ْ
يَ ْس هقينَا بهيَ هد هه ال َّ
َظ َمأ ُ بَ ْعدَهَا أَبَداً ،هآم ْ
ش هريفَ هة ُ
ين.

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,
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:
ُهللا َوبَ َر َكاتُه
َّ ال
س َٗل ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمةُ ه
(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:
ﮋإ ۡذ قَا َل َرب َُّك هل ۡلم ٰلََٰٓئه َك هة إنهي ٰ َخ هل ُۢ
ُ
ين  ٧١فَإهذَا
ط
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ا
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ش
ب
ق
ه
ه
ا
َ
َ
ه
ه
ٖ
س هجدهينَ ٧٢
س َّو ۡيت ُ ۥهُ َونَفَ ۡختُ فهي هه همن ُّر ه
وحي فَقَعُواْ لَ ۥهُ ٰ َ
َ
َٰٓ
ٰ
س َجدَ ۡٱل َملَ هئ َكةُ ُكلُّ ُه ۡم أ َ ۡج َمعُونَ  ٧٣هإ َّ َٰٓ
يس ۡ
ٱست َ ۡكبَ َر َو َكانَ
فَ َ
َل هإ ۡب هل َ
يس َما َمنَعَ َك أَن ت َ ۡس ُجدَ هل َما
همنَ ۡٱل ٰ َك هف هرينَ  ٧٤قَا َل ٰيََٰٓإه ۡب هل ُ
نت همنَ ۡٱلعَا هلينَ  ٧٥قَا َل أَن َ۠ا
ت أ َ ۡم ُك َ
ي أ َ ۡست َ ۡكبَ ۡر َ
َخلَ ۡقتُ هبيَدَ َّۖ َّ
ين  ٧٦قَا َل
خ َۡي ٞر هم ۡنهُ َخلَ ۡقت َ هني همن نَّ ٖار َو َخلَ ۡقت َ ۥهُ همن هط ٖ
فَ ۡ
ي هإلَ ٰى يَ ۡو هم
ٱخ ُر ۡج هم ۡن َها فَإهنَّ َك َر هج ٞيم َ ٧٧و هإ َّن َعلَ ۡي َك لَعۡ نَته َٰٓ
هين ٧٨ﮊ ص٧٨ - ٧١ :
ٱلد ه

{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:
َّ ﮋ
س َما َٰٓ َء هبنَا َٰٓ اء
َّ ض قَ َر اارا َوٱل
َ ٱلِلُ ٱلَّذهي َجعَ َل لَ ُك ُم ۡٱْل َ ۡر
َّ َص َو َر ُك ۡم َو َرزَ قَ ُكم همن
ت ٰذَ هل ُك ُم
ٱلط هي ٰبَ ۚ ه
ُ َسن
َ ص َّو َر ُك ۡم فَأ َ ۡح
َ َو
َّ ار َك
َّ
٦٤ :ﮊ غافر٦٤ َب ۡٱل ٰعَلَ همين
ُّ ٱلِلُ َر
َ َٱلِلُ َربُّ ُك َّۡۖم فَتَب
{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 ’ﷻlama 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 ?
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.
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:
ٰ ُ سنَ همن
ُ ث ُ َّم َجعَ ۡل ٰنَه١٢ ين
َ ٰ ٱۡلن
ﮋ َولَقَ ۡد َخلَ ۡقنَا ۡ ه
ٖ سلَلَ ٖة همن هط
 ث ُ َّم َخلَ ۡقنَا ٱلنُّ ۡطفَةَ َعلَقَ اة فَ َخلَ ۡقنَا١٣ ين
ٖ نُ ۡطفَ اة فهي قَ َر ٖار َّم هك
َ ٰ س ۡونَا ۡٱل هع
َ ٰ ضغَةَ هع
ۡ ضغ اَة فَ َخلَ ۡقنَا ۡٱل ُم
ۡ ۡٱلعَلَقَةَ ُم
ظ َم لَ ۡح اما
َ ظ اما فَ َك
ۡ َ ثُم أَن
َّ ار َك
 ث ُ َّم١٤ َٱلِلُ أ َ ۡح َس ُن ۡٱل ٰ َخ هل هقين
َّ
َ َشأ ٰنَهُ خ َۡلقًا َءاخ ۚ ََر فَتَب
َ ث ُ َّم هإنَّ ُك ۡم يَ ۡو َم ۡٱل هق ٰيَ َم هة ت ُ ۡبعَثُون١٥ َهإنَّ ُكم بَعۡ دَ ٰذَ هل َك لَ َم هيتُون
١٦ - ١٢ :ﮊ المؤمنون١٦
{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 phục sinh, chắc chắn các
người sẽ được dựng sống lại.} AlMuminoon: 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:

:ﮊ الذاريات٥٦ ُون
َ ٱۡل
ﮋ َو َما َخلَ ۡقتُ ۡٱل هج َّن َو ۡ ه
نس هإ ََّل هليَعۡ بُد ه
٥٦
{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:
َ ٰ ش ۡي
َّ ﮋ هإ َّن ٱل
:ُو فَٱت َّ هخذُوهُ َعد ًُّو ۚاﮊ (سورة فاطرٞ طنَ لَ ُك ۡم َعد
)٦
{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:
٢ :س ُن َع َم ا ۚٗلﮊ الملك
َ ﮋ هليَ ۡبلُ َو ُك ۡم أَيُّ ُك ۡم أ َ ۡح
{để thử thách ai trong các ngươi là người
tốt nhất trong việc làm của mình.} AlMulk: 2 (chương 67), Allah phán ở
chương khác:
ورا ﮊ (سورة
َّ ﮋ هإنَّا َهدَ ۡي ٰنَهُ ٱل
ً ُس هبي َل هإ َّما شَا هك ارا َو هإ َّما َكف
)٣ :اۡلنسان
{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 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:

َّ اس َعلَى
ُ ﮋ ُّر
س اٗل ُّمبَش ههرينَ َو ُمنذ ههرينَ هلئ َ َّٗل يَ ُكونَ هللنَّ ه
ٱلِله
ُۢ
ً ٱلِلُ َع هز
َّ َس ۚ هل َو َكان
ﮊ (سورة١٦٥ يزا َح هك ايما
ُ ٱلر
ُّ َُح َّجةُ بَعۡ د
)١٦٥ :النساء
{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
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 ’ﷻlama 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,
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:
َ نك هغ
طا َٰٓ َء َك
َ نت فهي غ َۡفلَ ٖة هم ۡن ٰ َهذَا فَ َكش َۡفنَا َع
َ ﮋلَّقَ ۡد ُك
ٞ ص ُر َك ۡٱليَ ۡو َم َحد
:ﮊ ق٢٢ هيد
َ َفَب

{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 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:

٩٩ ون
ﮋ َحت َّ ٰ َٰٓى هإذَا َجا َٰٓ َء أ َ َحدَ ُه ُم ۡٱل َم ۡوتُ قَا َل َر ه
ب ۡٱر هجعُ ه
َٰٓ ۚ َّ ص هل احا فهي َما ت َ َر ۡك ۚتُ َك
ٗل هإنَّ َها َك هل َمةٌ ُه َو قَآَٰئهلُ َه َّۖا
َ ٰ ي أ َ ۡع َم ُل
َٰٓ لَعَ هل
:ﮊ المؤمنون١٠٠ ََو همن َو َرآَٰ هئ ههم بَ ۡرزَ ٌخ هإلَ ٰى يَ ۡو هم يُ ۡبعَثُون
١٠٠ – ٩٩
{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.”} AlMuminoon: 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:
١٨٥ :تﮊ آل عمران
ﮋ ُك ُّل ن َۡف ٖس ذَآَٰئهقَةُ ۡٱل َم ۡو ه
{Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái
chết.} Ali I’mraan: 185 (Chương 3),
Allah phán ở chương khác:
٣٠ : ﮊ الزمر٣٠ َت َو هإنَّ ُهم َّم هيتُونٞ ﮋ هإنَّ َك َم هي
{Quả thật, Ngươi (Muhammad) sẽ chết
và họ cũng sẽ chết.} Al-Zumar: 30
(chương 42), Allah phán ở chương khác:

ۡ
َ
شيَّدَ ٖة
َ وج ُّم
ٖ ﮋأ ۡينَ َما ت َ ُكونُواْ يُ ۡد هرك ُّك ُم ٱل َم ۡوتُ َولَ ۡو ُكنت ُ ۡم فهي بُ ُر
٧٨ :ﮊ 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:
َت ٱلَّذهي ت َ هف ُّرونَ هم ۡنهُ فَإهنَّ ۥهُ ُم ٰلَ هقي ُك َّۡۖم ث ُ َّم ت ُ َردُّون
َ ﮋقُ ۡل هإ َّن ۡٱل َم ۡو
َّ ب َوٱل
ﮊ٨ َش ٰ َهدَ هة فَيُن هَبئ ُ ُكم هب َما ُكنت ُ ۡم تَعۡ َملُون
هإلَ ٰى ٰ َع هل هم ۡٱلغ َۡي ه
)٨ :(سورة 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).
Ông Abu Hurairah t dẫn lời Rasul e rằng:
ت
َ ((أ َ ْكثه ُروا هذ ْك َر هَاذ ههم اللَّذَّاته)) يَ ْعنهي ْال َم ْو
“Hãy nhắc nhở thật nhiều điều làm cắt
đứt đi sự hưởng thụ.” Tức cái chết.([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 t 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 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([2])
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.”([3])
Allahu Akbar, đây chính là lời miêu tả
của một vị bằng hữu của Nabi e, 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 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.
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 e đã từng nói:
))َآخ ُر َك َٗل هم هه ََل هإلَ ٰـهَ هإ ََّل هللاُ دَ َخ َل ْال َجنَّة
(( َم ْن َكانَ ه
“Ai nói lời cuối cùng (ở trần gian) là câu
La i la ha il lol loh là đã được vào thiên
đàng.”([4])
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: لِل َو هإنَّا هإلَ ْي هه
هإنَّا ه ه
َاجعُ ْون
( َر هIn 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:

ْة قَالُ َٰٓواٞ َصيب
َّ ٰ ﮋ َوبَش ههر ٱل
صبَ ۡت ُهم ُّم ه
َ ٰ َ  ٱلَّذهينَ هإ َٰٓذَآَٰ أ١٥٥ َصبه هرين
ٰ
ت همنٞ صلَ ٰ َو
هإنَّا ه َّ ه
َ  أ ُ ْولَئه َك َعلَ ۡي هه ۡم١٥٦ َلِل َو هإنَّا َٰٓ هإلَ ۡي هه ٰ َر هجَٰٓعُون
١٥٥ :ﮊ البقرة١٥٧ ََّۖة َوأ ُ ْو ٰلَ هئ َك ُه ُم ۡٱل ُمهۡ تَدُونٞ َّر هب هه ۡم َو َر ۡح َم
١٥٧ {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 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 e rằng:

))ُضى َع ْنه
ُ ((نَ ْف
َ س ْال ُمؤْ هم هن ُمعَلَّقَةٌ بهدَ ْينه هه َحتَّى يُ ْق
“Cơ thể người chết bị nợ nần đeo bám
cho đến khi được trả sạch nợ.”([5])
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.
dkf
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.
Những Dụng Cụ Sử Dụng Để Tắm Thi
Hài
1Kéo dùng cắt quần áo người
chết trước khi tắm.
2thi hài.

Găng tay dùng để đeo khi tắm

3-

Bông tắm.

4-

Cối dùng để giả long não.

5Miếng cao su (nếu thi thể chết
do chết cháy, chết chìm).
6-

Xà bông tắm.

7-

Lá táo.

8-

Long não.

9hài.

Khẩu trang dùng khi tắm thi

10-

Bông gòn.

11-

Nước.

12-

Chất khử mùi.

13-

Xạ hương.

14liệm.

Dầu thơm xịt thi hài trước khi

15-

Miếng muốt để lót đầu khi tắm.

16-

Đồ hớt móng tay.

dkf
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 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 ?
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:
١٨٥ :تﮊ آل عمران
ﮋ ُك ُّل ن َۡف ٖس ذَآَٰئهقَةُ ۡٱل َم ۡو ه
{Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái
chết.} Ali I’mraan: 185 (Chương 3).
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.
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.
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.
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.
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.
Số lượng lần tắm: Theo lời kể của bà Um
A’tiyah i: Nabi e bước vào lúc chúng tôi
đang tắm thi hài con gái của Người,
người bảo:
ٍسا أ َ ْو أ َ ْكث َ َر َم ْن ذَ هل َك به َماء
ً ((ا ْغس ْهلنَ َها ثَٗلَثًا أ َ ْو خ َْم
))...َو هس ْد ٍر

“Các cô hãy tắm cho nó ba lần hoặc năm
lần hoặc nhiều hơn bằng nước pha với lá
táo (giả nhuyễn)...”([6])
Ý kiến của nhà thông thái Shaikh Abdul
A’zeez bin Baaz trong quyển Shar-h AlBulugh 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...”([7])
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 thì dùng khăn mới che
chồng lên rồi rút khăn dưới ra.
dkf
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.
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.
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.
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.
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.
dkf
Liên Quan Đến Việc Hành Lễ Salah
Cho Người Chết
+ Ân phước dành cho người hành lễ cho
người chết:
Ông Abu Hurairah t dẫn lời Rasul e rằng:
ٌ ير
اط َو َم ْن
َ (( َم ْن
َ ُش ههدَ ْال َجنَازَ ةَ َحتَّى ي
َ صلَّى َعلَ ْي َها فَلَهُ هق
َ يرا
))ان
َ
َ ش ههدَهَا َحتَّى ت ُ ْدفَنَ فَلَهُ قه
ط ه

“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:
))((مثْ ُل ْال َجبَلَي هْن ْالعَ هظي َمي هْن
ه
“Giống như hai ngọn núi khổng
lồ.”([8])
+ 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) 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
e, 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([9]) và Al-

Basmalah([10]) trước khi đọc bài AlFaatihah; 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).
dkf
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:
َ ش ْي
َّ هلل همنَ ال
الر هجي هْم
ُ َأ
َّ ان
عوذُ هبا ه
ط ه
(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro
j.i.m)
ٱلر هح هيم
َّ ٱلر ۡح ٰ َم هن
َّ ٱلِل
هب ۡس هم َّ ه

(Bis mil la hir roh ma nir ro h.i.m)
 ٰ َم هل هك يَ ۡو هم٣ ٱلر هح هيم
َّ ٱلر ۡح ٰ َم هن
َّ ٢ َب ۡٱل ٰ َعلَ همين
لِل َر ه
ﮋ ۡٱل َح ۡمدُ ه َّ ه
َ ٱلص ٰ َر
ُ َّاك ن َۡست َ هع
ط
َ َّاك نَعۡ بُدُ َو هإي
َ  هإي٤ هين
 ۡه هدنَا ه٥ ين
ٱلد ه
ۡ
َ ص ٰ َر
ب
َ ط ٱلَّذهينَ أ َ ۡنعَ ۡم
ُ ت َعلَ ۡي هه ۡم غ َۡي هر ۡٱل َم ۡغ
ضو ه
 ه٦ يم
َ ٱل ُم ۡست َ هق
ﮊ هآميْن٧ َضا َٰٓ هلين
َّ َعلَ ۡي هه ۡم َو ََل ٱل
{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([11])
@ 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 e như sau:
 َك َمـا،ٍـل َعلَـى ُم َح َّمـ ٍد َو َعلَـى آ هل ُم َح َّمـد
ص ه
َ اللَّ ُهـ َّم
ٌ هإنَّ َك َح هميـد،يـم
َ صـلَّي
َ
َ يـم َو َعلَـى آ هل هإب َْرا هه
َ ْت َعلَـى هإب َْرا هه
 َك َمـا،ٍار ْك َعلَـى ُم َح َّمـ ٍد َو َعلَـى آ هل ُم َح َّمـد
 اللَّ ُهـ َّم بَ ه.ٌَم هجيـد
ٌ هإنَّ َك َح هـميد،يـم
َ ار ْك
َ َب
َ يـم َو َعلَـى آ هل هإب َْرا هه
َ ت َعلَـى هإب َْرا هه
ٌَم هجيـد
(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)([12
+ Bước ba: Giơ tay Takbeer lần thứ ba
(tức nói Ollohu Akbar) và cầu xin cho
người chết bằng những câu Nabi e đã dạy
như:
ـر هل َح هينَـاَ ،و َم هي هتنَـاَ ،وشَـا هه هدنَاَ ،وغَـا هئ هبنَا،
((اللَّ ُهـ َّم ا ْغ هف ْ
ـيرنَاَ ،وذَ َك هرنَاَ ،وأ ُ ْنثَانَـا .هإنَّ َك ت َ ْعلَ ُم ُم ْنقَلَبَنَا
َو َ
ـيرنَاَ ،و َكبه ه
ص هغ ه
هير .اللَّ ُهـ َّم ا ْغ هف ْر لَـهُ
ت َعلَى ُك هل َ
َو َمثْ َوانَا َوأ َ ْن َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
ـع
َو ْ
ْف َع ْنهَُ ،وأَ ْك هر ْم نُ ُزلَهَُ ،و َو هس ْ
ار َح ْـمهَُ ،و َعا هف ههَ ،واع ُ
ج َو ْالبَ َردهَ ،ون هَق هه همـنَ
ُم ْدخَـلَهَُ ،وا ْغس ْهـلهُ به ْال َم ه
اء َوالث َّ ْل ه
ْال َخ َ
ض همـنَ الدَّن هَسَ ،وأ َ ْبد ْهلهُ
طايَا َك َمـا نَقَّي َ
ْت الث َّ ْو َ
ب اْل َ ْبيَ َ

ْ  َوأ َ ْهٗلً َخي ًْرا هم،ـن دَ هار هه
ْ ارا َخي ًْرا هم
 َوزَ ْو ًجا،ـن أ َ ْه هل هه
ً َد
ْ  َوأ َ هع ْذهُ هم،َ َوأ َ ْد هخ ْـلهُ ْال َجـنَّة،ـن زَ ْو هج هه
ْ َخي ًْرا هم
ب
ـن َعذَا ه
ُ َون هَو ْر لَـه،ْـر هه
ْ س
 َو َعذَا ه،ْـر
َ ار َوا ْف
ـح لَهُ هفـي قَب ه
ب النَّ ه
ْالقَب ه
ْ  َو َم،اۡل ْسـٗلَ هم
ْ  اللَّ ُهـ َّم َم.فهيـ هه
ـن
ـن أ َ ْحيَ ْيتَهُ همنَّا فَأ َ ْحـيه هه َعلَـى ه
([13]) ))ـان
ت َ َوفَّ ْيتَهُ همنَّـا فَت َ َوفَّهُ َعلَـى ه
اۡل ْي َم ه
(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.)([14])
Nếu người chết là phụ nữ thì đổi chữ “ُه
(hu)” thành chữ “( هَاha)”, nếu người chết
là em bé thì có thể cầu xin như sau:
ً ش هفيْعا
َ  َوفَ َرطا ً َوأ َ ْجرا ً َو،اجعَ ْلهُ ذُ ْخرا ً هل َوا هلدَ ْي هه
ْ ((اللَّ ُه َّم
،ْظ ْم هب هه أ ُ ُج ْو َر ُه َما
 َوأَع ه، اللَّ ُه َّم ث َ هق ْل به هه َم َو هاز ْينَ ُه َما.ًُم َجابا
اجعَ ْلهُ فهي َكفَالَ هة
ْ  َو،ين
سلَ ه
َ ح
َ َوأ َ ْل هح ْقهُ هب
ف ْال ُمؤْ همنه ه
صا هل ه
))اب ْال َج هح هيم
َ َ َو هق هه هب َر ْح َم هت َك َعذ،يم
َ هإب َْرا هه

(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 hu fi ka faa la ti ib ra
him, wa qi hi bi rah ma ti ka a’ zaa bal ja
him.)([15])
+ Bước bốn: Giơ tay Takbeer lần thứ tứ
(tức nói Ollohu Akbar) và cầu xin câu:
))ُ َوَلَ ت َ ْفتهنَّا بَ ْعـدَه،ُـره
َ ((اللَّ ُهـ َّم َلَ ت َ ْح هـر ْمنَا أ َ ْج
Ol lo hum ma la tah rim na aj ra hu, wa la
tu dhil la na ba’ da hu)([16])

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 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 t dẫn lời Rasul e rằng:
َان
َ ((يَتْبَ ُع ال َمي
 فَيَ ْر هج ُع اثْن ه،ُ أ َ ْهلُهُ َو َمالُهُ َو َع َملُه:ٌْت ثَٗلَثَة
))ُ َويَبقَى َعملُه،ُ يَ ْر هج ُع أ ْهلُهُ َو َمالُه:ٌاحد
َويَ ْبقَى َو ه
“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.”([17])
Ông Abu Hurairah t dẫn lời Rasul e rằng:
،الر َجا ُل َعلَى أ َ ْعنَاقه هه ْم
ضعَ ه
ْ ت ْال َجنَازَ ة ُ َو
(( هإذَا ُو ه
احت َ َملَ َها ه
ْ  َوإه ْن َكان، قَ هد ُمونهي:ت
ْ َ قَال،ًصا هل َحة
ْ فَإه ْن َكان
َت َغي َْر
َ َت
ْ َ قَال،ٍصا هل َحة
 يَا َو ْيلَ َها ! أَيْنَ ت َ ْذ َهبُونَ هب َها ؟ يَ ْس َم ُع:ت
َ
ُ  َولَ ْو َس هم َع اۡل ْن،سان
ُ ش ْيءٍ هإَلَّ اۡل ْن
سان
َ ص ْوتَها ُك ُّل
َ
)) َص هعق
َ َل
“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).”([18])
dkf
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.
Quí đồng đạo thân mến, các bạn có biết
được rằng mỗi khi giới ’ﷻlama 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 ’ﷻmar k dẫn lời Rasul
e:

، به ْس هـم هللاه:ور هه ْم فَقُولُوا
َ (( هإذَا َو
ض ْعت ُ ْم َم ْوتَا ُك ْم فهى قُبُ ه
))سو هل هللاه
ُ َو َعلَى هملَّ هة َر
“Một khi các người đưa thi hài vào mộ
thì hãy nói:
هللا
ُ  َو َعلَى هملَّ هة َر،هب ْس هـم هللاه
سو هل ه
(Bis mil lah, wa a’ la mil la ti ra su lil
lah)([19])
Có đường truyền khác thì ghi:
هللا
ُ سنَّـ هة َر
ُ  َو َعلَـى،هب ْس هـم هللاه
س ْـو هل ه
(Bis mil lah, wa a’ la sun na ti ra su lil
lah)([20])([21])
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.

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
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.
Xếp Những Viên Gạch Sống San Sát
Nhau, Tránh Để Các Kẻ Bị Hở
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 ’ﷻsmaan bin
A’ffaan t kể: Trước kia, sau khi chôn thi
hài xong Rasul e nán lại mà nói:
))ُيت فَإهنَّهُ اآلنَ يُ ْسأَل
َ سلُوا لَهُ التَّثْ هب
َ ((ا ْست َ ْغ هف ُروا ْل َ هخي ُك ْم َو
“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.”([22])

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.
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.
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
’ﷻsmaan bin A’ffaan t kể: Trước kia mỗi
khi ’ﷻsmaan 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?
’ﷻsmaan đáp: Tôi đã nghe Rasul e từng
nói:
َاز هل ه
ُاآلخ َرةه فَإه ْن يَ ْن ُج هم ْنهُ فَ َما بَ ْعدَه
(( هإ َّن ْالقَب َْر أ َ َّو ُل َمن ه
))ُشدُّ هم ْنه
َ َ س ُر هم ْنهُ َو هإ ْن لَ ْم يَ ْن ُج هم ْنهُ فَ َما بَ ْعدَهُ أ
َ أ َ ْي
“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 e nói tiếp:
ُّ َظ ًرا ق
َ ط هإَلَّ َو ْالقَب ُْر أ َ ْف
َ (( َما َرأ َ ْيتُ َم ْن
))ُظ ُع هم ْنه
“Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào lại
khủng khiếp kinh hoàng bằng cảnh tượng
ở nghĩa địa.”([23])
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 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 t kể: Chúng tôi
ra ngoài cùng Rasul e đến thăm dự đám
tang của một người dân Al-Ansaar chúng
tôi đi thẳng đến nơi đào mộ. Đến nơi
Rasul e 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 e 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:
))ب ْالقَب هْر
((ا ْست َ هعيذُوا هباهلله هم ْن َعذَا ه
“Các người cầu xin Allah che chở khỏi
hành phạt ở cõi mộ đi.” Xong người cầu
nguyện ba lần câu:
))ب ْالقَب هْر
ُ َ ((اللَّ ُه َّم هإنهي أ
عوذُ هب َك هم ْن َعذَا ه
(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:
(( هإ َّن ْالعَ ْبدَ ْال ُمؤْ همنَ هإذَا َكانَ فهى ا ْن هق َ
طاعٍ همنَ الدُّ ْنيَا َو هإ ْقبَا ٍل
يض ْال ُو ُجو هه
اآلخ َر هة نَزَ َل هإلَ ْي هه َمٗلَ هئ َكةٌ همنَ ال َّ
س َم ه
همنَ ه
اء هب ُ
َكأ َ َّن ُو ُجو َه ُه ُم ال َّ
ان ْال َجنَّ هة
ش ْم ُ
س َمعَ ُه ْم َكفَ ٌن هم ْن أ َ ْكفَ ه
َو َحنُ ٌ
ص هر ث ُ َّم
وط هم ْن َحنُ ه
وط ْال َجنَّ هة َحتَّى يَ ْج هل ُ
سوا هم ْنهُ َمدَّ ْالبَ َ
س هع ْندَ َرأْ هس هه
يَ هجى ُء َملَكُ ْال َم ْو ه
ت َعلَ ْي هه ال َّ
سٗلَ ُم َحتَّى يَ ْج هل َ
س َّ
الط هيبَةُ ْ
اخ ُر هجى هإلَى َم ْغ هف َرةٍ همنَ هللاه
فَيَقُو ُل أَيَّت ُ َها النَّ ْف ُ
ان  -قَا َل  -فَت َ ْخ ُر ُج تَسهي ُل َك َما تَسهي ُل ْالقَ ْ
ط َرة ُ هم ْن
َو هرض َْو ٍ
اء فَيَأ ْ ُخذُهَا.
هفى ه
السقَ ه
“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 u 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:
اء
َّ صلَّى َعلَ ْي هه ُك ُّل َملَكٍ بَيْنَ ال
س َم ه
َ ُ(( َحتَّى هإذَا خ ََر َج ُرو ُحه
ْ اء َوفُ هت َح
اء
َّ اب ال
َّ ض َو ُك ُّل َملَكٍ هفى ال
س َم ه
س َم ه
ُ ت لَهُ أَب َْو
َواْل َ ْر ه
وح هه
ب هإَلَّ َو ُه ْم يَ ْدعُونَ هللاَ أ َ ْن يُ ْع َر َج به ُر ه
ٍ ْس هم ْن أ َ ْه هل بَا
َ لَي
َ عوهَا فهى يَ هد هه
ط ْرفَةَ َعي ٍْن
ُ َ فَإهذَا أ َ َخذَهَا لَ ْم يَد،هم ْن قهبَ هل هه ْم

َحتَّى يَأ ْ ُخذُوهَا فَيَ ْجعَلُوهَا فهى ذَ هل َك ْال َكفَ هن َوفهى ذَ هل َك
:وط فَذَ هل َك قَولُهُ تَعَالَى
ْال َحنُ ه
“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:

سلُنَا َو ُه ۡم ََل يُفَ هر ُ
طونَ ٦١ﮊ اْلنعام٦١ :
ﮋت َ َوفَّ ۡتهُ ُ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 e kể tiếp:
((ويَ ْخ ُر ُج هم ْن َها َكأ َ ْ
ب نَ ْف َح هة همسْكٍ ُو هجدَ ْ
ت َعلَى َو ْج هه
طي َ ه
َ
صعَدُونَ به َها فَٗلَ يَ ُم ُّرونَ  -يَ ْعنهى به َها -
ض  -قَا َل  -فَيَ ْ
اْل َ ْر ه
الرو ُح َّ
ب
َعلَى َم ٍ
الط هي ُ
أل همنَ ْال َمٗلَئه َك هة هإَلَّ قَالُوا َما َهذَا ُّ
س هن أ َ ْس َمائه هه الَّتهى َكانُوا
فَيَقُولُونَ فُٗلَ ُن ب ُْن فُٗلَ ٍن هبأ َ ْح َ
اء الدُّ ْنيَا
س ُّمونَهُ به َها فهى الدُّ ْنيَا َحتَّى يَ ْنت َ ُهوا به َها إهلَى ال َّ
س َم ه
يُ َ
س َماءٍ ُمقَ َّربُوهَا
فَيَ ْست َ ْفته ُحونَ لَهُ فَيُ ْفت َ ُح لَ ُه ْم فَيُش هَيعُهُ هم ْن ُك هل َ
سا هبعَ هة
اء ال َّ
اء الَّتهى ت َ هلي َها َحتَّى يُ ْنت َ َهى به هه هإلَى ال َّ
هإلَى ال َّ
س َم ه
س َم ه
اب َع ْبدهى هفى هع هل هيينَ :
فَيَقُو ُل هللاُ َع َّز َو َج َّل :ا ْكتُبُوا هكت َ َ
“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,

وم  ٢٠يَ ۡش َهدُهُ
ﮋ َو َما َٰٓ أ َ ۡد َر ٰى َك َما هع هليُّونَ  ١٩هك ٰت َ ٞب َّم ۡرقُ ٞ
ۡٱل ُمقَ َّربُونَ ٢١ﮊ المطففين٢١ - ١٩ :
){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.} AlMutaffifeen: 19 - 21 (chương 83), Rasul
e kể tiếp:
ض
((فَيُ ْكت َ ُ
ب هكتَابَهُ فهي هع هل هييْنَ  ،ث ُ َّم قَا َل :أ َ هعيدُوهُ هإلَى اْل َ ْر ه
فَإهنهى َوع ْدت ُ ُه ْم أَنهي هم ْن َها َخلَ ْقت ُ ُه ْم َوفهي َها أ ُ هعيدُ ُه ْم َو هم ْن َها
ض وتُعَادُ ُرو ُحهُ
ارة ً أ ُ ْخ َرى .فَيُ َردُّ هإلَى ْاْل َ ْر ه
أ ُ ْخ هر ُج ُه ْم ت َ َ
ص َحا هب هه هإذَا َولَّوا
س هد هه ،قَا َل :فَإهنَّهُ يَ ْس َم ُع َخ ْفقَ نهعَا هل أ َ ْ
فهى َج َ
هرا هن هه،
ان َ
ار فَيَ ْن هت َه َ
ش هد ْيدَا اَل ْن هت َه ه
َع ْنهُ ُم ْد هب هرينَ  .فَيَأ ْ هتي هه َملَ َك ه
ى هللاُ.
َويُ ْج هل َ
سانه هه فَيَقُوَلَ هن لَهَُ :م ْن َرب َُّك؟ فَيَقُو ُل َر هب َ
اۡل ْسٗلَ ُم .فَيَقُوَلَ هن لَهُ:
ى ه
فَيَقُوَلَ هن لَهَُ :ما دهينُ َك؟ فَيَقُولُ :دهينه َ
الر ُج ُل الَّذهى بُ هع َ
هللا .e
ث هفي ُك ْم؟ فَيَقُو ُل ُه َو َر ُ
َما َهذَا َّ
سو ُل ه

ُاب هللاه فَآ َم ْنت
َ َ  قَ َرأْتُ هكت:ُ َو َما هع ْل ُم َك؟ فَيَقُول:ُفَيَقُوَلَ هن لَه
 فَيَ ْنت َ هه ُرهُ فَيَقُو ُل َم ْن َرب َُّك َما دهينُ َك َم ْن نَ هبي َُّك. ُصدَّ ْقت
َ هب هه َو
ض َعلَى ْال ُمؤْ هم هن فَذَ هل َك هحينَ يَقُو ُل
ى ه
ُ آخ ُر هفتْنَ ٍة ت ُ ْع َر
َ َو هه
:هللاُ َع َّز َو َج َّل
“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 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 e, 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:
َّ ُﮋيُثَبهت
ت فهي ۡٱل َحيَ ٰوةه ٱلد ُّۡنيَا
ٱلِلُ ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ به ۡٱلقَ ۡو هل ٱلثَّابه ه
ۚ ٱلظ هل هم
َّ ٰ ُٱلِل
َّ ينَ َويَ ۡفعَ ُل
َّ ض ُّل
شا َٰٓ ُء
َ َٱلِلُ َما ي
َوفهي ۡٱْل َٰٓ هخ َر َّۖةه َويُ ه
٢٧ :ﮊ إبراهيم٢٧

{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 e nói
tiếp:
.e ٌاۡل ْسٗلَ ُم َونَبه هيي ُم َح َّمد
ى ه
َ ى هللاُ َودهي هن
َ  َر هب:((فَيَقُو ُل
ُ صدَقَ َع ْبدهي فَأ َ ْف هر
َشوهُ همن
َّ فَيُنَادهى ُمنَا ٍد فهى ال
س َم ه
َ  أ َ ْن:اء
 قَا َل- سوهُ همنَ ْال َجنَّ هة َوا ْفت َ ُحوا لَهُ بَابا ً هإلَى ْال َجنَّ هة
ُ ْال َجنَّ هة َوأ َ ْل هب
َّس ُح لَهُ هفى قَب هْر هه َمد
َ  فَيَأ ْ هتي هه هم ْن َر ْو هح َها َو هطي هب َها َويُ ْف))ص هر هه
َ َب
“Khi y đáp: Thượng Đế tôi là Allah, tôn
giáo tôi là Islam và Nabi tôi là
Muhammad e. 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 e nói tiếp:
س ُن ْال َو ْج هه
((ويَأْتهي هه (وفي رواية :يُ َمثه ُل لَهُ) َر ُج ٌل َح َ
َ
ب َ
س ُّر َك،
ط هي ُ
يح فَيَقُولُ :أ َ ْبش ْهر هبالَّذهى يَ ُ
س ُن الثهيَا ه
َح َ
ب ه
الر ه
هللا َو َجنَّا ٍ
ت هف ْي َها نَ هع ْي ٌم ُم هقي ٌمَ ،هذَا
ان همنَ ه
أ َ ْبش ُهر هب هرض َْو ٍ
ت فَبَ َّ
ت تُو َعدُ ،فَيَقُو ُل لَهَُ :وأ َ ْن َ
يَ ْو ُم َك الَّذهى ُك ْن َ
ش َر َك هللاُ
ت،؟ فَ َو ْج ُه َك ْال َو ْجهُ يَ هجى ُء هب ْال َخي هْر فَيَقُولُ :أَنَا
هب َخي ٍْر َم ْن أ َ ْن َ
س هريعا ً هفي
هللا َما َع هل ْمت ُ َك هإ ََّل ُك ْن َ
َع َملُ َك ال َّ
صا هل ُح ،فَ َو ه
ت َ
َ
اك هللاُ َخيْراً.
صيَ هة هللاه ،فَ َجزَ َ
طا َع هة ه
هللاَ ،وبَ هطيئا ً فهي َم ْع ه

“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 e nói tiếp:
 َهذَا:ُ فَيُقَال،ار
ٌ َاب همنَ ال َجنَّ هة َوب
ٌ َ((ث ُ َّم يُ ْفت َ ُح لَهُ ب
اب همنَ النَّ ه
 فَإهذَا َرأَى َما فهي، أَبَّدَ لَ َك هب هه َهذَا،َْت هللا
َ صي
َ َم ْن هزلُ َك لَ ْو َع
 َك ْي َما أ َ ْر هج َع هإلَى أ َ ْه هلى،َسا َعة
َّ ام ال
 َر ه:ال َجنَّ هة قَا َل
َ َب َع هج ْل هقي
)). ا ُ ْس ُك ْن:ُ فَيُقَال.َو َما هلى
“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 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 e nói tiếp:
اج َر) هإذَا َكانَ فهى
((و هإ َّن ْالعَ ْبدَ ْال َكافه َر (وفي رواية :الفَ ه
َ
ا ْن هق َ
اآلخ َرةه ،نَزَ َل هإلَ ْي هه همنَ
طاعٍ همنَ الدُّ ْنيَا َو هإ ْقبَا ٍل همنَ ه
اء َمٗلَ هئ َكةٌ هغ َٗل ٌ
سو ُح
ال َّ
س َم ه
سودُ ْال ُو ُجو ههَ ،معَ ُه ُم ْال ُم ُ
ظ هشدَادٌُ ،
ص هر ث ُ َّم يَ هجى ُء َملَكُ
ار .فَيَ ْج هل ُ
سونَ هم ْنهُ َمدَّ ْالبَ َ
همنَ النَّ ه
س
ْال َم ْو ه
س هع ْندَ َرأْ هس هه فَيَقُولُ :أَيَّت ُ َها النَّ ْف ُ
ت َحتَّى يَ ْج هل َ
ْال َخ هبيثَةُ ْ
ب  -قَا َل -
ض ٍ
س َخطٍ همنَ ه
هللا َو َغ َ
اخ ُر هجى هإلَى َ
ير
ع َها َك َما يُ ْنتَزَ ُ
ع ال َّ
س هد هه فَيَ ْنت َ هز ُ
سفُّودُ ْال َكثه ُ
فَتُفَ َّر ُق فهى َج َ
وف ْال ُم ْبلُو هل فَت ُ ْق َ
ط ُع َمعَ َها ْالعُ ُر ُ
وق
ه
ص ه
ب همنَ ال ُّ
الش ْع ه
ض َو ُك ُّل
ب فَيَ ْلعَنُهُ ُك ُّل َملَكٍ بَيْنَ ال َّ
س َم ه
ص ُ
َوالعَ ْ
اء َواْل َ ْر ه
ب
اب ال َّ
َملَكٍ فهى ال َّ
س َم ه
س َم ه
اء َوت ُ ْغلَ ُق أَب َْو ُ
ْس هم ْن أ َ ْه هل بَا ٍ
اء لَي َ
َّللا أ َ ْن َلَ ت َ ْع ُر َج ُرو ُحهُ هم ْن قهبَ هل هه ْم))
هإَلَّ َو ُه ْم يَ ْدعُونَ َّ َ
“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 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 e nói tiếp:
عوهَا هفى يَ هد هه َ
ط ْرفَةَ َعي ٍْن
((فَيَأ ْ ُخذُهَا فَإهذَا أ َ َخذَهَا لَ ْم يَدَ ُ
يح
َحتَّى يَ ْجعَلُوهَا فهى ته ْل َك ْال ُم ُ
وح َويَ ْخ ُر ُج هم ْن َها َكأ َ ْنت َ هن هر ه
س ه
صعَدُونَ هب َها فَٗلَ
هجيفَ ٍة ُو هجدَ ْ
ض فَيَ ْ
ت َعلَى َو ْج هه اْل َ ْر ه
أل همنَ ْال َمٗلَ هئ َك هة هإَلَّ قَالُواَ :ما َهذَا
يَ ُم ُّرونَ هب َها َعلَى َم ٍ
الرو ُح ْال َخ هب ُ
ح أ َ ْس َمائه هه
ُّ
يث؟ فَيَقُولُونَ  :فُٗلَ ُن ب ُْن فُٗلَ ٍن هبأ َ ْقبَ ه
س َّمى هب َها فهى الدُّ ْنيَاَ ،حتَّى يُ ْنت َ َهى هب هه هإلَى
الَّتهى َكانَ يُ َ
هللا
ال َّ
س َم ه
اء الدُّ ْنيَا فَيُ ْست َ ْفت َ ُح لَهُ فَٗلَ يُ ْفت َ ُح لَهُ ث ُ َّم قَ َرأ َ َر ُ
سو ُل ه
:e
“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
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 e đọc câu
kinh:

ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ َكذَّبُواْ بها ٰيَتهنَا َو ۡ
ٱست َ ۡكبَ ُرواْ َع ۡن َها ََل تُفَت َّ ُح لَ ُه ۡم
س هم
ب ٱل َّ
أ َ ۡب ٰ َو ُ
س َما َٰٓ هء َو ََل يَ ۡد ُخلُونَ ۡٱل َجنَّةَ َحت َّ ٰى يَ هل َج ۡٱل َج َم ُل فهي َ
اطﮊ اْلعراف٤٠ :
ۡٱل هخيَ ۚه
{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 e nói tiếp:
ين فهى
((فَيَقُو ُل هللاُ َع َّز َو َج َّل :ا ْكتُبُوا هكتَابَهُ فهى هس هج ٍ
ض فَإه هنى َوع ْدت ُ ُه ْم أ َ هني
ض ال ُّ
س ْفلَى ،أَ هعيدُوهُ هإلَى اْل َ ْر ه
اْل َ ْر ه
ارة ً أ ُ ْخ َرى،
هم ْن َها َخلَ ْقت ُ ُه ْم َوفهي َها أ ُ هعيدُ ُه ْم َو هم ْن َها أ ُ ْخ هر ُج ُه ْم ت َ َ
فَت ُ ْ
اء َ
س هد هه ث ُ َّم
ط َر ُح ُرو ُحهُ همنَ ال َّ
س َم ه
ط ْرحا ً َحتَّى تَقَ ُع فهي َج َ
قَ َرأَ:

“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 e lại
đọc câu kinh:
َّ ُطفُه
َ س َما َٰٓ هء فَت َ ۡخ
ٱلط ۡي ُر
َّ ٱلِل فَ َكأَنَّ َما خ ََّر همنَ ٱل
ﮋ َو َمن يُ ۡش هر ۡك هب َّ ه
٣١ :ﮊ الحج٣١ يق
َ ان
أ َ ۡو ت َهۡ هوي هب هه ه
ٖ س هح
ٖ ٱلري ُح فهي َم َك
{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
e nói tiếp:
س هد هه ،قَا َل :فَإهنَّهُ لَيَ ْس َم ُع َخ ْفقَ نهعَا هل
((فَتُعَادُ ُرو ُحهُ فهى َج َ
ش هد ْيدَا
ان َ
أَ ْ
ص َحا هب هه هإذَا َولَّوا َع ْنهُ ُم ْد هب هرينَ َ ،ويَأ ْ هتي هه َملَ َك ه
سانه هه فَيَقُوَلَ هن لَهَُ :م ْن َرب َُّك؟
هرانه ههَ ،ويُ ْج هل َ
ار فَيَ ْنته َه َ
اَل ْنته َه ه
فَيَقُولُ :هَا ْه هَا ْه َلَ أ َ ْد هرى ،فَيَقُوَلَ هن لَهَُ :ما دهينُ َك؟ فَيَقُولُ:
الر ُج هل
هَا ْه هَا ْه َلَ أ َ ْد هرى .فَيَقُوَلَ هن لَهُ :فَ َما تَقُو ُل هفي َهذَا َّ
الَّذهى بُ هع َ
ث فهي ُك ْم؟ فَ َٗل يَ ْهتَدهي هَل ْس هم هه ،فَيُقَالَُ :م َح َّمدٌ!
اك!
اس يَقُولُونَ ذَ َ
فَيَقُولُ :هَا ْه هَا ْه َلَ أ َ ْد هرىَ ،
س هم ْعتُ النَّ َ
اء أ َ ْن
ت .فَيُنَادهى ُمنَا ٍد همنَ ال َّ
ْت َوَلَ تلَ ْو َ
فَيُقَالَُ :لَ دَ َري َ
س َم ه
ب ،فَا ْف هر ُ
ار،
َكذَ َ
ار َوا ْفت َ ُحوا لَهُ بَابا ً هإلَى النَّ ه
شوا لَهُ همنَ النَّ ه
ضي َُّق َعلَ ْي هه قَب ُْرهُ َحتَّى
س ُم ه
وم َها َويُ َ
فَيَأْتهي هه هم ْن َح هرهَا َو َ
عهُ))
ف هفي هه أ َ ْ
ضٗلَ ُ
ت َ ْخت َ هل َ
“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 e
nói tiếp:
 قَ هبي ُح، يُ َم هث ُل لَهُ) َر ُج ٌل قَ هبي ُح ْال َو ْج هه:((ويَأ ْ هتي هه (وفي رواية
َ
سو ُء َك َهذَا
ُ َ أ َ ْبش ْهر هبالَّذهى ي:ُ فَيَقُول،يح
الثهيَا ه
 ُم ْنته ُن ه،ب
الر ه
َّ ش َر َك هللاُ هبال
َّ َت فَب
ش هر
َ  َوأ َ ْن:ُ فَيَقُول.ُت تُو َعد
َ يَ ْو ُم َك الَّذهى ُك ْن
َّ ت؟ فَ َو ْج ُه َك ْال َو ْجهُ يَ هجى ُء هبال
ش هر! فَيَقُو ُل أَنَا َع َملُ َك
َ َم ْن أ َ ْن
َ ت بَ هطيئا ً َع ْن
ُ ْال َخ هب
،طا َع هة هللاه
َ  فَ َوهللاه َما َع هل ْمت ُ َك هإ ََّل ُك ْن،يث
.ًاك هللاُ شَرا
َ َصيَ هة هللاه فَ َجز
س هريعا ً هإلَى َم ْع ه
َ
“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 e nói tiếp:
ب به َها
ُ  لَ ْو،ٌَّض لَهُ أ َ ْع َمى أ َ ْب َك ُم فهي يَ هد هه هم ْرزَ بَّة
ُ ((ث ُ َّم يُقَي
َ ض هر
ير هب َها
ُ ص
ض ْربَةً َحتَّى يَ ه
َ ُ فَيَض هْربُه.ار ت ُ َرابًا
َ ََجبَ ٌل ل
َ ص
ض ْربَةً أ َ ْخ َرى
َ ُ فَيَض هْربُه، َ ث ُ َّم يَ هع ْيدُهُ هللاُ َك َما َكان،ًت ُ َرابا

ُ ث ُ َّم يُ ْفت َ ُح لَه،ش ْيءٍ هإَلَّ الثَّقَلَيْن
َ ص ْي َحةً يَ ْس َمعُ َها ُك ُّل
فَيَ ه
َ صي ُح
َب َل
ٌ َب
 َر ه:ُ فَيَقُول،ار
 َويُ َه همدُ هم ْن فه َر هش النَّ ه،ار
اب همنَ النَّ ه
))َسا َعة
َّ ت ُ هق هم ال
“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.”([24])

dkf
Khuyến Cáo .... Khuyến Cáo
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:
1Xây mồ, lập bia đá, treo hoa và
thắp đèn.

2Suy luận các đại danh của Allah rồi
tự bát bỏ.
3Chế nhạo tôn giáo và người đức
hạnh.
4Giết tế động vật không dùng danh
nghĩa Allah.
5Sáng tạo ra cái tân hay thường gọi
là điều Bid-a’h.
6Mắng chửi Sahabah (các bằng hữu)
của Rasul e.
7-

Riya (khoe khoan, tự đắt).

8-

Nifaaq (giả tạo, ngụy Islam).

9Kết 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.
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 e 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 e.

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.
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.

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.
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 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:
َٰٓٱلِلَ ََل يُغ هَي ُر َما هبقَ ۡو ٍم َحت َّ ٰى يُغ هَي ُرواْ َما هبأَنفُ هس هه ۡم َو هإذَا
َّ ﮋ هإ َّن
َّ َأ َ َراد
س َٰٓو اءا فَ َٗل َم َردَّ لَ ۚۥهُ َو َما لَ ُهم همن دُونههۦه همن
ُ ٱلِلُ هبقَ ۡو ٖم
)١١ :ﮊ (سورة الرعد١١ َوا ٍل
{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.
Đồng đạo Muslim thân mến, các bạn có
từng đọc hay nghe được Hadith này chưa
?
Ông Abu Hurairah t dẫn lời Rasul e rằng:
ض َع فهي قَب هْر هه هإنَّهُ لَيَ ْس َم ُع َخ ْفقَ نهعَا هل هه ْم
(( هإ َّن ْال َم هي َ
ت هإذَا ُو ه
هحينَ يُ َولُّونَ َع ْنهُ .فَإه ْن َكانَ ُمؤْ همنًا َكان ْ
ص َٗلة ُ هع ْندَ
َت ال َّ
َت َّ
الصيَا ُم َع ْن يَ همينه ههَ ،و َكان ْ
الز َكاة ُ َع ْن
َرأْ هس ههَ ،و َكانَ ه
الصلَ هة
هش َما هل ههَ ،و َكانَ فه ْع ُل ْال َخي َْرا ه
ت هم ْن ال َّ
صدَقَ هة َو ه
اس هع ْندَ هر ْجلَ ْي هه .فَيُؤْ تَى هم ْن
َو ْال َم ْع ُر ه
ان هإلَى النَّ ه
اۡل ْح َ
وف َو ْ ه
س ه
ص َٗلةَُ :ما قهبَ هلي َم ْد َخ ٌل .ث ُ َّم يُؤْ تَى َع ْن
قهبَل َرأْ هس هه فَتَقُو ُل ال َّ
الصيَا ُمَ :ما قهبَ هلي َم ْد َخ ٌل .ث ُ َّم يُؤْ تَى َع ْن
يَ همينه هه ،فَيَقُول ه
ار هه فَتَقُو ُل َّ
الز َكاةَُ .ما هقبَ هلي َم ْد َخ ٌل ،ث ُ َّم يُؤْ تَى هم ْن هقبَ هل
يَ َ
س ه
الصلَ هة
هر ْجلَ ْي هه فَيَقُول فه ْع ُل ْال َخي َْرا ه
ت هم ْن ال َّ
صدَقَ هة َو ه
اسَ :ما قهبَ هلي َم ْد َخ ٌل .فَيَقُو ُل
َو ْال َم ْع ُر ه
ان هإلَى النَّ ه
اۡل ْح َ
وف َو ْ ه
س ه

ت لَهُ ال َّ
س َوقَ ْد أ ُ ْدنهيَ ْ
س قَ ْد ُمثهلَ ْ
ت
لَهُ :اه ْج هل ْ
ش ْم ُ
س ،فَيَ ْج هل ُ
الر ُج ُل الَّذهي َكانَ فهي ُك ْم َما
ب .فَيُقَا ُل لَهُ :أ َ َرأ َ ْيت َ َك َهذَا َّ
هل ْلغُ ُرو ه
عو هني َحتَّى
تَقُو ُل هفي هه؟ َو َماذَا ت َ ْش َهد هب هه َعلَ ْي هه؟ فَيَقُولُ :دَ ُ
ست َ ْفعَلُ ،أ َ ْخبه ْرنَا َع َّما نَ ْسأَلُ َك َع ْنهُ،
ي .فَيَقُولُونَ  :إهنَّك َ
أُ َ
ص هل َ
الر ُج ُل الَّذهي َكانَ فهي ُك ْم َما تَقُول فهي هه؟ َو َماذَا
أ َ َرأ َ ْيت َ َك َهذَا َّ
هللا
َ
ش هه ْد َ
ت َعلَ ْي هه؟ قَا َل :فَيَقُولُُ :م َح َّمدٌ؟ أ َ ْش َهدُ أَنَّهُ َر ُ
سو ُل ه
ق هم ْن هع ْند هللاه.
صلَّى هللاُ َعلَ ْي هه َو َ
َ
سلَّ َمَ ،وأَنَّهُ َجا َء به ْال َح ه
يتَ ،و َعلَى ذَ هل َك ُم َّ
تَ ،و َعلَى ذَ هل َك
فَيُقَا ُل لَهَُ :علَى ذَ هل َك َح هي َ
ت ُ ْبعَ ُ
ب ْال َجنَّ هة.
ث هإ ْن شَا َء هللاُ ،ث ُ َّم يُ ْفتَح لَهُ بَ ٌ
اب هم ْن أَب َْوا ه
فَيُقَالَُ :هذَا َم ْقعَد َُك هم ْن َهاَ ،و َما أ َ َعدَّ هللاُ لَ َك هفي َها ،فَيَ ْزدَادُ
هغ ْب َ
ار ،فَيُقَا ُل
ورا .ثُم يُ ْفت َ ُح لَهُ بَا ٌ
طةً َو ُ
ب هم ْن أَب َْوا ه
س ُر ً
ب النَّ ه
ص ْيتَهُ،
لَهَُ :هذَا َم ْقعَد َُك هم ْن َهاَ ،و َما أ َ َعدَّ هللاُ لَ َك فهي َها لَ ْو َع َ
فَيَ ْزدَادُ هغ ْب َ
س ْبعُونَ
طةً َو ُ
س ُر ً
س ُح لَهُ هفي قَب هْر هه َ
ورا .ث ُ َّم يُ ْف َ
سدُ هل َما بَدَأ َ هم ْنهُ ،فَيُ ْجعَ ُل
ذ َهرا ً
عا َويُن ََّو ُر لَهُ فهي ههَ ،ويُعَادُ ْال َج َ
س هم َّ
ي َ
ش َج هر
طي ٌْر ت َ ْعلُ ُق فهي َ
الط هي ه
س َمتُهُ فهي النَّ َ
نَ َ
ب َو هه َ
ْال َجنَّ هة .قَا َل :فَذَ هل َك قَ ْولُهُ تَعَالَى:

“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 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:

َّ ُﮋيُثَبهت
ت فهي ۡٱل َحيَ ٰوةه ٱلد ُّۡنيَا
ٱلِلُ ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ به ۡٱلقَ ۡو هل ٱلثَّابه ه
ۚ ٱلظ هل هم
َّ ٰ ُٱلِل
َّ ينَ َويَ ۡفعَ ُل
َّ ض ُّل
شا َٰٓ ُء
َ َٱلِلُ َما ي
َوفهي ۡٱْل َٰٓ هخ َر َّۖةه َويُ ه
٢٧ :ﮊ إبراهيم٢٧
{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)”([25])
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 e 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.
dkf
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:
1Phó thác, khẩn cầu Allah tại mồ
mã.
2Sờ soạn, hôn hít mồ mã cầu mong
được hồng phúc hoặc ân phước.
3Giết tế động vật kính dâng Allah tại
mồ mã.
4-

Tawwaaf đi xung quanh mồ mã.

5Đọc Qur’an mỗi lần thăm viếng
mộ, một việc làm không có nguồn gốc cơ
sở.
6Đi xa vì mục đích thăm viếng mồ
mã như thăm viếng mồ của Nabi e.

7Ngồi và đi trên mộ, bởi Nabi e đã
cấm:
َ
ص
َ ُس أ َ َحدُ ُك ْم َعلَى َج ْم َرةٍ فَت ُ ْح هرقَ ثهيَابَهُ فَت َ ْخل
َ ((ْل َ ْن يَ ْج هل
))س َعلَى قَب ٍْر
َ هإلَى هج ْل هد هه َخي ٌْر لَهُ هم ْن أ َ ْن يَ ْج هل
“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.”([26])
8Lập 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 e.
13- Đặt hoa lên mồ mã.
Riêng phụ nữ tuyệt đối không cho phép
đi thăm mồ mã, bởi Nabi e đã cấm qua
lời kể của ông Abu Hurairah t rằng: “Quả
thật, Rasul của Allah nguyền rủa việc
phụ nữ đi thăm viếng mồ mã người
chết.”([27])
Một vài sai trái mà phụ nữ thường vi
phạm khi người thân qua đời:

1-

Xé quần áo.

2-

Tự đánh vào mặt.

3-

Gào thét, than van.

4Cầu xin lời ngu xuẩn (như: sao tôi
không chết đi cho rồi).
5Trách 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 t dẫn lời
Rasul e rằng:
وب أ َ ْو دَ َعا
َ ْس همنَّا َم ْن
َ ُب ْال ُخدُودَ أ َ ْو ش ََّق ْال ُجي
َ ض َر
َ ((لَي
))هبدَع َْوى ْال َجا هه هليَّ هة

“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.”([28])
Ông Abu Maalik Al-Ash-a’ry t dẫn lời
Rasul e rằng:
((النَّائه َحةُ إهذَا لَ ْم تَتُبْ قَ ْب َل َم ْوته َها تُقَا ُم يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة َو َعلَ ْي َها
)) ب
ٌ ان َود ْهر
ٍ ع هم ْن َج َر
ٍ هس ْربَا ٌل هم ْن قَ هط َر
“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.”([29])
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 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 e đã đến
chia buồn với con gái Người lúc cháu
ngoại qua đời, Người bảo con gái:
َ لِل َما أ َ َخذَ َولَهُ َما أ َ ْع
،س ًّمى
(( هإ َّن ه ه
َ طى َو ُك ٌّل هع ْندَهُ هبأ َ َج ٍل ُم
)) ْص هب ْر َو ْلت َ ْحتَسهب
ْ َ فَ ْلت
“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).”([30])
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 e rằng:
لِل َو هإنَّا هإلَ ْي هه
 هإنَّا ه ه:ُصيبَةٌ فَيَقُول
صيبُهُ ُم ه
(( َما هم ْن َع ْب ٍد ت ُ ه
ف هلى َخي ًْرا
ْ صيبَتهى َوأ َ ْخ هل
 اللَّ ُه َّم أْ ُج ْرنهى فهى ُم ه. َاجعُون
َر ه
))ف لَهُ َخي ًْرا هم ْن َها
 هإَلَّ أ َ َج َرهُ هللاُ فهى ُم ه،هم ْن َها
َ َصيبَته هه َوأ َ ْخل
“Không một ai gặp phải tai nạn (về tài
sản hay mất người thân) và nói:
،صيبَتهي
(( هإنَّا ه ه
 اللَّ ُه َّم أْ ُج ْرنهي فهي ُم ه، َاجعُون
لِل َو هإنَّا هإلَ ْي هه َر ه
))ف هلي َخي ًْرا هم ْن َها
ْ َوأ َ ْخ هل
(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.”([31])
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 i kể tiếp: Lúc chồng tôi
ông Abu Salamah qua đời, tôi đã làm
theo những gì Rasul e đã di huấn và tôi
được Allah ban cho tôi người chồng khác
tốt đẹp hơn chồng trước đó chính là
Rasul của Allah e.
+ 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 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 e làm, cũng
như bốn vị thủ lĩnh Abu Bakr, ’ﷻmar,
Uthman và Aly hay bất cứ một vị ’ﷻlama
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 e 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 e qua đời, Người được tất cả bằng
hữu mình thương yêu và quí trọng hơn cả
sinh mạng và tất cả mọi 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, ’ﷻmar, Uthman,
Aly, những bà vợ của Rasul e 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 AlBajaly 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).”([32])
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 e ra lệnh:
َ صنَعُوا هآل هل َج ْعفَ ٍر
))ط َعا ًما فَإهنَّ ُه ْم قَ ْد أَتَا ُه ْم َما يَ ْشغَلُ ُه ْم
ْ ((ا
“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.”([33])
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.
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...
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.”([34])
Nhà thông thái Sheikh Muhammad bin
Saaleh Al-’ﷻthaimeen 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 e cũng không do Sahabah truyền
lại thì tín đồ Muslim hãy tránh
xa.”([35])
dkf
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 e

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.
$ 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).
dkf
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 e 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.
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:
 ﮊ٥ َسا ُهون
َ ص َٗلته هه ۡم
َ  ٱلَّذهينَ ُه ۡم َعن٤ َص هلين
َ ل هل ۡل ُمٞ ﮋفَ َو ۡي
)٤،٥ :(سورة 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 t kể: Tôi nghe
được Rasul e nói rằng:
))صٗلَةه
َّ الر ُج هل َوبَيْنَ الش ْهر هك َو ْال ُك ْف هر ت َ ْر َك ال
َّ َ(( هإ َّن بَيْن
“Sự khác biệt của người Muslim với
người thờ đa thần và người Kafir là bỏ
dâng lễ Salah.” ([36])

Có Hadith khác do ông Buraidah t dẫn lời
Rasul e rằng:
ْ
))صٗلَة ُ فَ َم ْن ت َ َر َك َها فَقَ ْد َكفَ َر
َّ ((العَ ْهدُ الَّذهي بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُه ْم ال
“Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người
ngoại đạo) là dâng lễ Salah. Ai bỏ nó thì
người đó là kẻ ngoại đạo.”([37])
Ông Abdullah bin Shaqeeq kể: “Giới
Sahabah (bằng hữu) của Nabi e đồng
nhìn nhận rằng không có việc làm nào
khi không thực hiện nó mà trở thành
Kafir ngoại trừ bỏ dâng lễ Salah.”([38])
Ông Faarooq vị thủ lĩnh thứ nhì Islam
’ﷻmar 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 ’ﷻlama 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 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:
َ صلَ ٰوة َ فَ ۡلتَقُ ۡم
ة هم ۡن ُهمٞ َطآَٰئهف
َ نت فهي هه ۡم فَأَقَ ۡم
َ ﮋ َو هإذَا ُك
َّ ت لَ ُه ُم ٱل
س َجدُواْ فَ ۡليَ ُكونُواْ همن َو َرآَٰ هئ ُك ۡم
َ َّمعَ َك َو ۡليَ ۡأ ُخذُ َٰٓواْ أ َ ۡس هل َحت َ ُه َّۡۖم فَإهذَا
ْصلُّواْ َمعَ َك َو ۡليَ ۡأ ُخذُوا
َ ت
َو ۡلت َ ۡأ ه
َ ُصلُّواْ فَ ۡلي
َ ُطآَٰئهفَةٌ أ ُ ۡخ َر ٰى لَ ۡم ي

هح ۡذ َر ُه ۡم َوأ َ ۡس هل َحت َ ُه ۡم َودَّ ٱلَّذهينَ َكفَ ُرواْ لَ ۡو ت َ ۡغفُلُونَ َع ۡن
أ َ ۡس هل َحته ُك ۡم َوأ َ ۡمتهعَته ُك ۡم فَيَ هميلُونَ َعلَ ۡي ُكم َّم ۡيلَ اة ٰ َو هحدَ اۚة َو ََل ُجنَا َح
َ َعلَ ۡي ُك ۡم هإن َكانَ هب ُك ۡم أ َ اذى همن َّم
ض ٰ َٰٓى أَن
َ ط ٍر أ َ ۡو ُكنتُم َّم ۡر
١٠٢ :ضعُ َٰٓواْ أ َ ۡس هل َحت َ ُك َّۡۖمﮊ النساء
َ َت
{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.} AlNisa: 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
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 e trước
những giây phút cuối đời:
ْ ص َٗلة َو َما َملَ َك
))ت أ َ ْي َمان ُك ْم
َّ  ال...ص َٗلة
َّ ((ال
“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).”([39])
dkf
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:
٢٤ :ﮊ الصافات٢٤ َﮋ َوقهفُو ُه َّۡۖم هإنَّ ُهم َّم ۡسولُون
{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 ’ﷻmar k dẫn
lời Rasul e rằng:
،ٍير َراع
ُ  فَاْل َ هم،(( ُكلُّ ُك ْم َراعٍ َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسئُو ٌل َع ْن َر هعيَّته هه
ت
 َو ْال َم ْرأَة ُ َرا هعيَةٌ َعلَى بَ ْي ه،الر ُج ُل َراعٍ َعلَى أ َ ْه هل بَ ْيته هه
َّ َو
)) فَ ُكلُّ ُك ْم َراعٍ َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسئُو ٌل َع ْن َر هعيَّته هه،زَ ْو هج َها َو َولَ هد هه
“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.”([40])
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
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:
ص َر ٰى َحت َّ ٰى تَت َّ هب َع
َ ض ٰى َع
َ ﮋ َولَن ت َ ۡر
َ ٰ َّنك ۡٱليَ ُهودُ َو ََل ٱلن
١٢٠ :هملَّت َ ُه ۡمﮊ 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 t dẫn lời Rasul e rằng:

(( َما هم ْن َع ْب ٍد يَ ْست َ ْر هعي هه هللاُ َر هعيَّةً يَ ُموتُ يَ ْو َم يَ ُموتُ َو ُه َو
))ََاش هل َر هعيَّته هه هإَلَّ َح َّر َم هللاُ َعلَ ْي هه ْال َجنَّة
ٌّ غ
“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.”([41])
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:

ُ  َويَ ۡر ُز ۡقهُ هم ۡن َح ۡي٢ ٱلِلَ يَ ۡجعَل لَّ ۥهُ َم ۡخ َر اجا
َّ ق
ث ََل
ﮋ َو َمن يَت َّ ه
٣ - ٢ :هبﮊ الطٗلق
ُ ۚ يَ ۡحتَس
{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:
َّ ق
٦ : ﮊ الطٗلق٤ ٱلِلَ يَ ۡجعَل لَّ ۥهُ هم ۡن أ َ ۡم هرهۦه يُ ۡس ارا
ﮋ َو َمن يَت َّ ه
{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:

ۡ ﮋ َربَّنَا ه َۡب لَنَا هم ۡن أ َ ۡز ٰ َو هجنَا َوذُ هر ٰيَّتهنَا قُ َّرة َ أ َ ۡعيُ ٖن َو
ٱجعَ ۡلنَا
٧٤ :ﮊ الفرقان٧٤ هل ۡل ُمت َّ هقينَ هإ َما ًما
{“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.
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 e 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.
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.
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.
dkf
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 ’ﷻlama 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:
ْسبُوا
ﮋ َوٱلَّذهينَ يُ ۡؤذُونَ ۡٱل ُم ۡؤ همنهينَ َو ۡٱل ُم ۡؤ هم ٰنَ ه
َ َ ت هبغ َۡي هر َما ۡٱكت
ۡ فَقَ هد
٥٨ : ﮊ اْلحزاب٥٨ ٱحت َ َملُواْ بُهۡ ٰت َ انا َو هإ ۡث اما ُّم هب اينا
{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.} AlAhzaab: 58 (chương 33).
Có Hadith do ông Abu Sa-e’d t kể: Lúc
Rasul e đang E’tikaaf trong Masjid,
Người nghe được tiếng đọc Qur’an lớn
tiếng thì vén màn ra bảo:

َض ُك ْم بَ ْعضا ً َوَل
ُ َاج َربَّهُ فَٗلَ يُؤْ هذيَ َّن بَ ْع
ٍ ((أ ََلَ هإ َّن ُكلَّ ُك ْم ُمن
 أ َ ْو قَا َل – ((فهى- ))ض هب ْال هق َرا َءةه
ُ يَ ْرفَعَ َّن بَ ْع
ٍ ض ُك ْم َعلَى بَ ْع
))صٗلَ هة
َّ ال
“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.”([42])
Thấy đấy việc mọi người cùng ngồi trong
Masjid để đọc Qur’an, Rasul e 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?

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:
شةُ هفي ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ لَ ُه ۡم
َ ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ يُ هحبُّونَ أَن تَشهي َع ۡٱل ٰفَ هح
َّ يم هفي ٱلد ُّۡنيَا َو ۡٱْل َٰٓ هخ َر ۚ هة َوٞ اب أ َ هل
َٱلِلُ يَعۡ لَ ُم َوأَنت ُ ۡم ََل تَعۡ لَ ُمون
ٌ ََعذ
٢٠ : ﮊ النور١٩
{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 thật)
trong lúc các người không biết.} AlNoor: 20 (chương 24).

dkf
Thiên Kinh Qur’an
Allah phán:
ۡ ﮋ هإ َّن ٰ َهذَا
َّ
ُ
ۡ
٩ :ي أ َ ۡق َو ُمﮊ اۡلسراء
ه
ي
ت
ل
ل
هي
د
ي
ء
ر
ق
ٱل
ۡه
َان
ه
ه
ه
َ
َ
َ
{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:
ْك هليَدَّب َُّر َٰٓواْ َءا ٰيَتههۦه َو هليَتَذَ َّك َر أ ُ ْولُواٞ ب أَنزَ ۡل ٰنَهُ هإلَ ۡي َك ُم ٰبَ َر
ٌ َ ﮋ هك ٰت
٢٩ :ﮊ ص٢٩ ب
ۡٱْل َ ۡل ٰبَ ه
{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.
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 ’ﷻthmaan bin A’ffaan t dẫn lời
Rasul e rằng:
))ُ(( َخي ُْر ُك ْم َم ْن تَعَلَّ َم ْالقُ ْرآنَ َو َعلَّ َمه
“Người tốt nhất trong các người là người
học hỏi Qur’an và truyền dạy lại cho
người.”([43])
Ông Nawwaas bin Sam-a’n t kể: Tôi
nghe được Rasul e nói rằng:
َآن َوأ َ ْه هل هه الَّذهينَ َكانُوا يَ ْع َملُون
((يُؤْ تَى يَ ْو َم ال هقيَا َم هة هبالقُ ْر ه
ان
ُ ُبه هه فهي الدُّ ْنيَا ت َ ْقدُ ُمه
 ت ُ َحا َّج ه، َس ْو َرة ُ البَقَ َرةه َوآ هل هع ْم َران
))اح هب هه َما
ص ه
َ َع ْن
“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.”([44])
Bà A’-y-shah i dẫn lời Rasul e rằng:
سفَ َرةه ال هك َر هام
َّ ((الَّذهي يَ ْق َرأ ُ القُ ْرآنَ َو ُه َو َما هه ٌر به هه َم َع ال
ٌّ  َوالَّذهي يَ ْق َرأ ُ ْالقُ ْرآنَ َويَتَت َ ْعت َ ُع هفي هه َو ُه َو َعلَ ْي هه ش،البَ َر َرةه
َاق
))ان
ْ ُلَه
أج َر ه
“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.”([45]) 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 k dẫn
lời Rasul e rằng:
ت
َ ق َو َرته ْل َك َما ُك ْن
ص ه
ْ  ا ْق َرأْ َو:آن
اح ه
َ ((يُقَا ُل هل
ارتَ ه
ب ْالقُ ْر ه
))آخ هر آيَ ٍة ت َ ْق َرأ ُ هب َها
ت ُ َرته ُل فهى الدُّ ْنيَا فَإه َّن َم ْن هزلَت َ َك هع ْندَ ه
“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.”([46])
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 t dẫn lời Rasul e
rằng:
ُسنَة
(( َم ْن قَ َرأ َ َح ْرفًا هم ْن هكتَا ه
َ سنَةٌ َو ْال َح
َ ب هللاه فَلَهُ هب هه َح
ف َوَلَ ٌم
ٌ ف َح ْر
ٌ ف َولَ هك ْن أ َ هل
ٌ  ألم َح ْر:ُهبعَ ْش هر أ َ ْمثَا هل َها َلَ أَقُول
))ف
ٌ ف َو همي ٌم َح ْر
ٌ َح ْر
“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 “ ”المlà một chữ
mà “ ”أlà một chữ, “ ”لmột chữ và “ ”مlà
một chữ.”([47])
Allah phán:

 ﮊ١٧ س ۡرنَا ۡٱلقُ ۡر َءانَ هللذ ۡهك هر فَ َه ۡل همن ُّمدَّ هك ٖر
َّ َﮋ َولَقَ ۡد ي
)١٧ :(سورة القمر
{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
Số lượng
thuộc hàng
ngày
1 câu
2 câu
3 câu
4 câu

Thời gian thuộc nguyên
quyển Qur’an
Năm Tháng
Ngày
17
7
9
8
9
18
5
10
13
4
4
24

5 câu
6 câu
7 câu
8 câu
9 câu
10 câu
11 câu
12 câu
13 câu
14 câu
15 câu
16 câu
17 câu
18 câu
19 câu

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

6
11
6
2
11
9
7
5
4
3
2
1
0
11
11

7
4
3
12
12
3
6
15
6
0
1
6
10
19
1

Nữa trang
1 trang
2 trang

3
1
0

4
8
10

24
12
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...
dkf
Suy Ngẫm Để Thấu Hiểu Hơn
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:
َٰٓ
س ُه ۡم فهي
َ ُﮋ َو َم ۡن َخفَّ ۡت َم ٰ َو هزينُ ۥهُ فَأ ُ ْو ٰلَئه َك ٱلَّذهينَ َخس ُهر َٰٓواْ أَنف
ار َو ُه ۡم فهي َها
ُ َّ ت َ ۡلفَ ُح ُو ُجو َه ُه ُم ٱلن١٠٣ ََج َهنَّ َم ٰ َخ هلدُون
 أَلَ ۡم ت َ ُك ۡن َءا ٰيَ هتي ت ُ ۡتلَ ٰى َعلَ ۡي ُك ۡم فَ ُكنتُم هب َها١٠٤ َٰ َك هل ُحون
 قَالُواْ َربَّنَا َغلَبَ ۡت َعلَ ۡينَا هش ۡق َوتُنَا َو ُكنَّا قَ ۡو اما١٠٥ َت ُ َك هذبُون
َ ٰ ع ۡدنَا فَإهنَّا
َظ هل ُمون
ُ  َربَّنَا َٰٓ أ َ ۡخ هر ۡجنَا هم ۡن َها فَإه ۡن١٠٦ َضا َٰٓ هلين
َ
١٠٧ - ١٠٣ :ﮊ المؤمنون١٠٧

{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:
ت َربَّ ۥهُ ُم ۡج هر اما فَإه َّن لَ ۥهُ َج َهنَّ َم ََل يَ ُموتُ فهي َها
ﮋ هإنَّ ۥهُ َمن يَ ۡأ ه
٧٤ : ﮊ طه٧٤ َو ََل يَ ۡحيَ ٰى
{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 không thể
nào chết được.} Taaha: 74 (Chương 20),
Allah phán ở chương khác:
عواْ َربَّ ُك ۡم يُخ هَف ۡف
ُ ار هلخَزَ نَ هة َج َهنَّ َم ۡٱد
ﮋ َوقَا َل ٱلَّذهينَ هفي ٱلنَّ ه
٤٩ : ﮊ غافر٤٩ ب
َعنَّا يَ ۡو اما همنَ ۡٱلعَذَا ه
{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:
َ ٤٣ وم
َّ ت
 َك ۡٱل ُمهۡ هل يَ ۡغ هلي٤٤ طعَا ُم ۡٱْلَثه هيم
َ ﮋ هإ َّن
َ ش َج َر
ٱلزقُّ ه
ُ ُهفي ۡٱلب
ۡ َ ُخذُوهُ ف٤٦  َكغ َۡلي ه ۡٱل َح هم هيم٤٥ ون
ٱع هتلُوهُ هإلَ ٰى
ط ه
ب
ُ  ث ُ َّم٤٧ س َوآَٰ هء ۡٱل َج هح هيم
صبُّواْ فَ ۡوقَ َر ۡأ هسهۦه هم ۡن َعذَا ه
َ
ُ نت ۡٱلعَ هز
 هإ َّن ٰ َهذَا َما٤٩ يز ۡٱل َك هري ُم
َ َ  ذُ ۡق هإنَّ َك أ٤٨ ۡٱل َح هم هيم
٥٠ - ٤٣ :ﮊ الدخان٥٠ َُكنتُم هبهۦه ت َ ۡمت َ ُرون
{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 mà các người từng hoài
nghi trước kia đó.”} Al-Dukhaan: 43 –
50 (chương 44), Allah phán ở chương
khác:
َض َج ۡت
ف نُصۡ هلي هه ۡم ن اَارا ُكلَّ َما ن ه
َ ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ َكفَ ُرواْ هبا ٰيَتهنَا
َ س ۡو
ابﮊ (سورة
َ َُجلُودُ ُهم بَد َّۡل ٰنَ ُه ۡم ُجلُودًا غ َۡي َرهَا هليَذُوقُواْ ۡٱلعَذ
)٥٦ : النساء
{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:

ۡ َ َ ﮋيَ ۡوم نَقُو ُل هل َجهنَّم َه هل ۡٱمت
٣٠ ت َوتَقُو ُل ه َۡل همن َّم هز ٖيد
أل ه
َ َ
َ
٣٠ :ﮊ ق
{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 t
thuật lại lời Nabi e:
ف هز َم ٍام َم َع ُك هل هز َم ٍام
َ ((يُؤْ تَى هب َج َهنَّ َم يَ ْو َمئه ٍذ لَ َها
َ س ْبعُونَ أ َ ْل
))ف َملَكٍ يَ ُج ُّرونَ َها
َ
َ س ْبعُونَ أ َ ْل
“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.”([48])

Ông Al-Nu'man bin Basheer t kể: Tôi đã
nghe được Rasul e nói:
ض ُع
َ ار َعذَابًا يَ ْو َم ال هقيَا َم هة لَ َر ُج ٌل يُ ْو
(( هإ َّن أ َ ْه َونَ أَ ْه هل النَّ ه
ُ ان يَ ْغ هلي هم ْن ُه َما هد َما
 َما يَ َرى.ُغه
فهي أ َ ْخ َم ه
ص قَدَ َم ْي هه َج ْم َرت َ ه
))شدُّ هم ْنهُ َعذَابًا َو هإنَّهُ ْل َ ْه َونُ ُه ْم َعذَابًا
َ َ أ َ َّن أ َ َحدًا أ
“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.”([49])
Ông Abu Hurairah t kể: Khi chúng tôi
đang ở cùng với Nabi e thì nghe được
tiếng rơi xuống, khi đó Người hỏi:

))((ت َ ْد ُرونَ َما َهذَا ؟
“Mọi người có biết vật gì rơi đó không ?”
Chỉ có Allah và Thiên Sứ của Ngài mới
rõ. Chúng tôi đáp. Nabi e nói tiếp:
س ْب هعينَ خ هَريفًا فَ ُه َو
َ ُار ُم ْنذ
ي هب هه في النَّ ه
َ (( َهذَا َح َج ٌر ُر هم
س هم ْعت ُ ْم
َ َار اآلنَ َحتَّى ا ْنت َ َهى هإلَى قَ ْع هرها ف
يَ ْه هوي في النَّ ه
))َو ْجبَت َ َها
“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.”([50])
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 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’ﷺ, 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:

ُ َهي ٱلَّذهينَ أ َ ۡس َرفُواْ َعلَ ٰ َٰٓى أَنفُ هس هه ۡم ََل ت َ ۡقن
ْطوا
َ ﮋ۞قُ ۡل ٰيَ هعبَاد
َّ ٱلِل هإ َّن
ور
ُ ُوب َج هميعً ۚا هإنَّ ۥهُ ُه َو ۡٱلغَف
همن َّر ۡح َم هة َّ ۚ ه
َ ُٱلِلَ يَ ۡغ هف ُر ٱلذُّن
- ٥٣ : َوأ َ هنيبُ َٰٓواْ هإلَ ٰى َر هب ُك ۡم َوأ َ ۡس هل ُمواْ لَ ۥهُﮊ الزمر٥٣ ٱلر هحي ُم
َّ
٥٤
{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).
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:
َ َ((أَنَا هع ْند
))ظ هن َع ْبدهي هبي
“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?
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 u mang xuống cho
Nabi Muhammad e 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:
ف َو هإن
َ ﮋقُل هللَّذهينَ َكفَ ُر َٰٓواْ هإن يَنت َ ُهواْ يُ ۡغفَ ۡر لَ ُهم َّما قَ ۡد
َ َ سل
٣٨ :ﮊ اْلنفال٣٨ َسنَّتُ ۡٱْل َ َّو هلين
ُ ض ۡت
َ يَعُودُواْ فَقَ ۡد َم
{(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:
َّ ٱلِلَ يَ هج هد
َّ س ۥهُ ث ُ َّم يَ ۡست َ ۡغ هف هر
ُ ﮋ َو َمن يَعۡ َم ۡل
َ س َٰٓو ًءا أ َ ۡو يَ ۡظ هل ۡم ن َۡف
َٱلِل
١١٠ :ﮊ النساء١١٠ ورا َّر هح ايما
َغفُ ا
{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:
َّ ٱلِلَ يَ هج هد
َّ س ۥهُ ث ُ َّم يَ ۡست َ ۡغ هف هر
ُ ﮋ َو َمن يَعۡ َم ۡل
َ س َٰٓو ًءا أ َ ۡو يَ ۡظ هل ۡم ن َۡف
َٱلِل
١١٠ :ﮊ النساء١١٠ ورا َّر هح ايما
َغفُ ا

{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:
٣ :بﮊ غافر
ب َوقَا هب هل ٱلت َّ ۡو ه
ﮋغَا هف هر ٱلذَّ ُۢن ه
{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:
ْٱعلَ ُم َٰٓوا
ۡ ٱحذَ ُرو ۚهُ َو
ۡ ﮋ َو
ۡ َي أَنفُ هس ُك ۡم ف
َّ ٱعلَ ُم َٰٓواْ أ َ َّن
َٰٓ ٱلِلَ يَعۡ لَ ُم َما هف
َّ أ َ َّن
٢٣٥ :ﮊ البقرة٢٣٥ يمٞ ور َح هل
ٌ ُٱلِلَ َغف
{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:
َص هل هحينَ فَإهنَّ ۥهُ َكان
َ ٰ ْﮋ َّربُّ ُك ۡم أ َ ۡعلَ ُم هب َما هفي نُفُو هس ُك ۡۚم هإن ت َ ُكونُوا
٢٥ :ﮊ اۡلسراء٢٥ ورا
هل ۡأل َ ٰ َّو هبينَ َغفُ ا
{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 hối.} Al-Isra: 25 (chương 17), Allah
phán ở chương khác:
ُ اس َعلَ ٰى
١١ :ظ ۡل هم هه َّۡۖمﮊ الرعد
ﮋ َو هإ َّن َرب ََّك لَذُو َم ۡغ هف َر ٖة هللنَّ ه

{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 t – người hầu của Rasul e
dẫn lời Rasul e rằng:
ب هإلَ ْي هه هم ْن أ َ َح هد ُك ْم
((هللُ أ َ َ
شدُّ فَ َرحا ً هبتَوبَ هة َع ْب هد هه هحينَ يَت ُ ْو ُ
ض فَ َٗلةٍ ،فَا ْنفَلَتَ ْ
ت هم ْنهُ َو َعلَ ْي َها
َكانَ َعلَى َر ه
احلَت هه هبأ َ ْر ٍ
ض َ
َ
ط َج َع هفي
س هم ْن َها ،فَأَت َى َ
ش َج َرة ً فَا ْ
طعَا ُمهُ َوش ََرابهُ فَأ َ هي َ
س هم ْن َراحلَت هه ،فَبَ ْينَ َما ُه َو َكذَ هل َك هإ ْذ ُه َو بهها
هظ هل َها َوقَ ْد أَيه َ
قَائه َمةً هعندَهُ ،فَأ َ َخذَ هب هخ َ
ح:
ط ه
ام َها ،ث ُ َّم قَا َل هم ْن هشدَّةه الفَ َر ه
ت َعبدهي َوأَنَا َرب َُّك! أ َ ْخ َ
ح) )
اللَّ ُه َّم أ َ ْن َ
طأ َ هم ْن هشدَّ هة الفَ َر ه

“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 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.”([51])

Ông ’ﷻmar bin Al-Khattaab t kể: Có một
đoàn tù binh được đưa đến trước mặt
Rasul e. 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 e lên tiếng hỏi tập thể
Sahabah:
َ ((أَت َ َر ْونَ َه هذ هه
))ار
ار َحةً َولَدَهَا هفى النَّ ه
ط ه
“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 e nói tiếp:
))((لِل أ َ ْر َح ُم هب هعبَا هد هه هم ْن َه هذ هه هب َولَ هدهَا
ه ه

“Riêng Allah, Ngài còn thương xót đám
bầy tôi của Ngài hơn cả việc người phụ
nữ này thương con của bà ta.”([52])
Ông Abu Zar t dẫn lời Rasul e:
سنَ هة فَلَهُ َع ْش ُر أ َ ْمثَا هل َها
َ  َم ْن َجا َء هب ْال َح:((يَقُو ُل هللاُ َع َّز َو َج َّل
س هيئَةٌ همثْلُ َها أ َ ْو أ َ ْغ هف ُر
َّ َوأ َ هزيدُ َو َم ْن َجا َء هبال
َ ُس هيئ َ هة فَ َجزَ ا ُؤه
ب
ً ب همنهى هشب ًْرا تَقَ َّر ْبتُ هم ْنهُ ذ َهرا
َ عا َو َم ْن تَقَ َّر
َ َو َم ْن تَقَ َّر
ُعا َو َم ْن أَتَانهى يَ ْمشهى أَت َ ْيتُه
ً عا تَقَ َّر ْبتُ هم ْنهُ بَا
ً همنهى ذ َهرا
َطيئَةً َلَ يُ ْش هركُ هبى
ضخ ه
ب اْل َ ْر ه
ه َْر َولَةً َو َم ْن لَ هقيَنهى هبقُ َرا ه
))ًش ْيئًا لَ هقيتُهُ به همثْ هل َها َم ْغ هف َرة
َ
“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.”([53])
Ông Abu Musa Abdullah bin Qais AlAsh-a’ry t dẫn lời Nabi e rằng:
ُ س
،ار
ُ (( هإ َّن هللاَ تَعَالَى يَ ْب
َ ُ ط يَدَهُ هباللَّ ْي هل هليَت
وب ُمسهي ُء النَّ َه ه
ْ َ  َحتَّى ت،وب ُمسهي ُء اللَّ ْي هل
ُ س
طلُ َع
ُ َويَ ْب
َ ُ ار هليَت
ط يَدَهُ هبالنَّ َه ه
َّ ال
))س هم ْن َم ْغ هر هبها
ُ ش ْم

“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.”([54])
Ông Anas t kể: Tôi nghe được Rasul e
nói rằng:
((يَا ابْنَ آدَ َم هإنَّ َك َما دَ َع ْوتَنهي َو َر َج ْوتَنهي َغفَ ْرتُ لَ َك َعلَى
ْ  يَا ابْنَ آدَ َم لَ ْو بَلَغ،َما َكانَ هم ْن َك َو ََل أُبَا هلي
ََت ذُنُوبُ َك َعنَان
 يَا ابْنَ آدَ َم إهنَّ َك لَ ْو،اء ث ُ َّم ا ْست َ ْغفَ ْرتَنهي َغفَ ْرتُ لَ َك
َّ ال
س َم ه
َ ض َخ
طايَا ث ُ َّم لَ هقيتَنهي ََل ت ُ ْش هركُ هبي
ب ْاْل َ ْر ه
أَت َ ْيتَنهي هبقُ َرا ه
))ًش ْيئًا َْلَت َ ْيت ُ َك هبقُ َرا هب َها َم ْغ هف َرة
َ
“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 không
phạm tội tổ hợp TA thì TA sẽ ban cho
các ngươi sự tha thứ bằng quả đất
đó.”([55])
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:

َ َ ب ۡٱل ُمت
َّ ﮋ هإ َّن
:ﮊ البقرة٢٢٢ َط هه هرين
ُّ ب ٱلت َّ ٰ َّوبهينَ َويُ هح
ُّ ٱلِلَ يُ هح
٢٢٢
{Quả thật, Allah rất yêu thương những
người năng quay lại sám hối và những
người luôn giữ mình sạch sẽ.} AlBaqarah: 222 (chương 2).
Giới ’ﷻlama 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:
َٱلِل َج هميعًا أَيُّهَ ۡٱل ُم ۡؤ همنُونَ لَعَلَّ ُك ۡم ت ُ ۡف هل ُحون
ﮋ َوتُوبُ َٰٓواْ هإلَى َّ ه
٣١ :ﮊ النور٣١
{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:
ۡ ﮋ
٣ :ٱست َ ۡغ هف ُرواْ َربَّ ُك ۡم ث ُ َّم تُوبُ َٰٓواْ هإلَ ۡي هه ﮊ هود
{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([56]). Nhiệm vụ của
người Muslim là phải sám hối tất cả tội
lỗi dù lớn hay nhỏ, ngoài những bằng
chứng đã được liệt kê ở trên, Allah còn
phán:
صو ًحا ﮊ
ُ َّٱلِل ت َ ۡوبَ اة ن
ﮋ ٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ تُوبُ َٰٓواْ هإلَى َّ ه
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 ’ﷻlama 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:
ض َر
س هيا ه
س ه
َّ ت ٱلت َّ ۡوبَةُ هللَّذهينَ يَعۡ َملُونَ ٱل
َ ت َحت َّ ٰ َٰٓى هإذَا َح
َ ﮋ َولَ ۡي
أ َ َحدَ ُه ُم ۡٱل َم ۡوتُ قَا َل هإنهي ت ُ ۡبتُ ۡٱل ٰـنَ َو ََل ٱلَّذهينَ يَ ُموتُونَ َو ُه ۡم
َٰٓ ۚ َّ ُ
١٨ :ﮊ النساء١٨ ار أ ُ ْو ٰلَئه َك أ َ ۡعت َ ۡدنَا لَ ُه ۡم َعذَابًا أ َ هل ايما
ٌ كف
{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:
ف
َ ُسعۡ يَ ۥه
َ  َوأ َ َّن٣٩ سعَ ٰى
َ ۡلن ٰ َس هن هإ ََّل َما
َ س ۡو
َ ﮋ َوأَن لَّ ۡي
س هل ۡ ه
 َوأ َ َّن هإلَ ٰى َر هب َك٤١  ث ُ َّم يُ ۡجزَ ٰىهُ ۡٱل َجزَ آَٰ َء ۡٱْل َ ۡوفَ ٰى٤٠يُ َر ٰى
٤٢ - ٣٩ :ﮊ النجم٤٢ ۡٱل ُمنت َ َه ٰى
{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
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).
dkf

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 để nhẹ phần lo âu khi
đối diện với này phán xử cuối cùng phải
trực diện với Allah, Ngài phán:
ٱلِل َو َما
َ ﮋ۞أَلَ ۡم يَ ۡأ هن هللَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ أَن ت َ ۡخ
ش َع قُلُوبُ ُه ۡم هلذ ۡهك هر َّ ه
١٦ :قﮊ الحديد
نَزَ َل همنَ ۡٱل َح ه

{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 ?} AlHadeed: 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.

([1]) Hadith do Al-Tirmizhi (2460), AlNisaa-y (1825), Ibnu Maajah (2458),
Imam Ahmad ghi trong Musnad (2/293)
ghi lại và Al-Tirmizhi nói: “Đây là
Hadith Hasan Ghareeb”.
([2]) Ridhwa là tên một dãy núi nằm ở
Madinah.

([3]) Do Al-Zahaby ghi trong Siru
A’laamul Nubala (3/75).
([4]) Hadith do Abu Dawood (3116) và
Ahmad (5/233) ghi lại.
([5]) Hadith do Al-Tirmizhi (1078) và
Ibnu Maajah (2413) ghi lại.
([6]) Hadith do Al-Bukhary (1254) ghi
lại.
([7]) Tham khảo thêm ở băng ghi âm AlBulugh Al-Maraam, ở mục Al-Janaazah,
cuồn 1, mặt 2.
([8]) Hadith do Al-Bukhary (1325) và
Muslim (945) ghi lại.

([9]) Al-Isti-a’zah: Là đọc câu: َعوذُ بهاهلله همن
ُ َأ
َ ش ْي
َّ ( الA u’ zu bil la hi mi nash
الر هجي هْم
َّ ان
ط ه
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.
([10]) Al-Basmalah: Là đọc câu: ٱلِل
هب ۡس هم َّ ه
ٱلر هح هيم
َّ ٱلر ۡح ٰ َم هن
َّ (Bis mil la hir roh ma nir ro
h.i.m) Ý nghĩa: Nhân danh Allah Đấng
rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan
dung.
([11]) 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!
([12]) 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 đã ban cho Nabi Ibrahim và
dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là
Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.}

([13]) Có thể thay thế bằng câu ngắn gọn
sau:
، َوغَـائه هبنَا، َوشَـا هه هدنَا، َو َم هيتهنَـا،ـر هل َح هينَـا
ْ ((اللَّ ُهـ َّم ا ْغ هف
ْ  اللَّ ُهـ َّم َم. َوأ ُ ْنثَانَـا، َوذَ َك هرنَا،ـيرنَا
ـن
َ َو
 َو َك هب ه،ـيرنَا
ص هغ ه
ْ  َو َم،اۡل ْسـٗلَ هم
ـن ت َ َوفَّ ْيتَهُ همنَّـا
أ َ ْحيَ ْيتَهُ همنَّا فَأ َ ْحـ هي هه َعلَـى ه
َ َوَل،ُـره
َ  اللَّ ُهـ َّم َلَ ت َ ْح هـر ْمنَا أ َ ْج.ـان
فَت َ َوفَّهُ َعلَـى ه
اۡل ْي َم ه
))ُضـلَّنَا بَ ْعـدَه
تُ ه
(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)

([14]) 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 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.}
([15]) 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.}
([16]) 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.}
([17]) Hadith do Al-Bukhary 8/134
(6514) và Muslim 8/211 (5 & 2960) ghi
lại.
([18]) Hadith do Al-Bukhary 2/124
(1380) ghi lại.

([19]) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, đã đi
theo cộng đồng của Rasul Allah.}
([20]) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, đã đi
trên con đường của Rasul Allah.}
([21]) Hadith do Imam Ahmad (2/27),
Abu Dawood (3213), Ibnu Maajah
(1550) và Al-Tirmizhi (1046) ghi lại và
nói: “Hadith Hasan.”
([22]) Hadith do Abu Dawood (3221) ghi
lại.
([23]) Hadith do Imam Ahmad (1/64) ghi
lại bằng đường truyền Saheeh.
([24]) Đây là Hadith Saheeh do tập thể
’ﷻlama chuyên môn Hadith. Nhà thông
thái Sheikh Muhammad Naasirud Deen

Al-Albaany ghi trong quyển Ahkaam AlJanaaiz 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.
([25]) Hadith do Ibnu Hibbaan ghi lại
trong bộ Saheeh của ông.
([26]) Hadith do Muslim (971) ghi lại.
([27]) Hadith do Ahmad (2/337), Ibnu
Maajah (1576), và Al-Tirmizhi nói
“Hadith Hasan Saheeh”.
([28]) Hadith do Al-Bukhary (1297) và
Muslim (102) ghi lại.

([29]) Hadith do Muslim (934) ghi lại.
([30]) Hadith do Al-Bukhary (1284) và
Muslim (923) ghi lại.
([31]) Hadith do Muslim (918) ghi lại.
([32]) Hadith do Imam Ahmad ghi lại
bằng đường truyền Hasan.
([33]) Hadith do Imam Ahmad (1/205),
Al-Tirmizhi (998), Ibnu Maajah (1610)
và được Al-Tirmizhi xác nhận là Hadith
Hasan.
([34]) Trích từ ( كتاب البدع والمحدثات وما َل
 )أصل لهquyển Al-Bid-a’h, những cái tân
và những điều không có nguồn gốc,
không có cơ sở trang 288 – 289.

([35]) Trích từ ( كتاب البدع والمحدثات وما َل
 )أصل لهquyển Al-Bid-a’h, những cái tân
và những điều không có nguồn gốc,
không có cơ sở trang 304. Và ( فتاوى
 )التعزيةquyển Fatawa về tang lễ trang 43.
([36]) Hadith do Muslim 1/61 – 62 (82 &
134) ghi lại.
([37]) Hadith do Ibnu Maajah (1079), AlTirmizhi (261) và Al-Nasaa-y trong bộ
Al-Kubra 1/231 (325) và Al-Tirmizhi
nói: (Hadith Hasan Saheeh Ghareeb).
([38]) Hadith do Al-Tirmizhi (2622) ghi
lại.
([39]) Hadith do Al-Bukhary ghi lại.

([40]) Hadith do Al-Bukhary (5200) và
Muslim (1829) ghi lại.
([41]) Hadith do Al-Bukhary (7151) và
Muslim (142) ghi lại.
([42]) Hadith do Imam Ahmad (1896)
ghi lại.
([43]) Hadith do Al-Bukhary 6/236
(5027) ghi lại.
([44]) Hadith do Muslim 2/197 (253 &
805) ghi lại.
([45]) Hadith do Al-Bukhary 6/206
(4937) và Muslim 2/195 (244 & 798) ghi
lại.

([46]) Hadith do Abu Dawood (1464) và
Al-Tirmizhi (2914) ghi lại.
([47]) Hadith do Al-Tirmizhi (2910) ghi
lại.
([48]) Hadith do Muslim 8/149 (29 &
2842) ghi lại.
([49]) Hadith do Al-Bukhary 8/144
(6562) và Muslim 1/135 (213, 363 &
364) ghi lại.
([50]) Hadith do Muslim 8/150 (2844)
ghi lại.
([51]) Hadith do Al-Bukhary 8/84 (6309)
và Muslim 8/93 (7) (8) (2747) ghi lại.

([52]) Hadith do Al-Bukhary (5999) và
Muslim (2754) ghi lại, và đây là lời ghi
nhận của Muslim.
([53]) Hadith do Muslim (2678) ghi lại.
([54]) Hadith do Muslim 8/99 - 100
(2759) ghi lại.
([55]) Hadith do Al-Tirmizhi (2540) ghi
lại.
([56]) 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 AlAlbaany chứng nhận trong bộ Silsilatul
Ahaadith Al-Dha-i’fah wal Mawdhu-a’h
số 1519.

