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Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung
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Trong cuộc sống thường nhật chúng ta không thể tránh được xung đột, hiềm
khích, cải vả, bất đồng ý kiến giữa anh em, giữa vợ chồng, giữa cha con, giữa đồng
nghiệp, giữa bạn bè, giữa xóm riềng, giữa các cá thể khác trong tập thể .v.v.. âu mỗi
người lúc đó đều có chung suy nghĩ muốn khắc phục nó và không muốn để lại hậu
quả nghiên trọng hơn. Vậy, khắc phục bằng cách nào, ra sao, như thế nào ?
Islam luôn hãnh diện là tôn giáo hàng đầu đưa con người đến “chân – thiện
– mỹ”, rèn luyện tín đồ Muslim trở thành người rộng lượng, nhân từ nhưng mạnh
mẽ. Trong những điểm nổi bậc của Islam, những điểm đáng ca ngợi, đáng quan tâm
mà mỗi tín đồ Muslim cần phải rèn luyện để có được, bởi với hành động tuy rất đơn
giản nhưng lại được Allah hậu đãi vô cùng, bởi phần thưởng luôn dùng chính là
những gì đã làm để thưởng, đó là lòng vị tha cho mọi người, lượng thứ cho tất cả
những ai đã làm bạn giận, làm bạn buồn. Đây là bản tính mà tín đồ Muslim được
khích lệ có được nó, với bản tính này biến người Muslim luôn sống hãnh diện giữa
xã hội, sẽ chẳng bị xem thường như một số người lầm tưởng, vì vậy mà Rasul ﷺ
đã khẳng định:

َ َ َ ُ َحً َح
}الِلَّعبداَّبِعفوََّّإَلََّّع ًِّزا
َّ َّاد
َّ {ماَّز

“Allah sẽ không thêm gì cho người có lòng vị tha ngoài sự hãnh diện.” Hadith
do Muslim ghi. Đúng vậy, Allah sẽ phù hộ cho người có lòng vị tha, lượng thứ
sống hiên ngang giữa cộng đồng, trở thành tấm gương quí để người khác noi theo,
đặc biệt được Ngài tha thứ tội lỗi như đã hứa trong Qur’an:
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14 :﴾ اتلغابن١٤
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ٌ  ذرحٞٱَّلل َغ ُفور
ِكم
ِ

Nhưng nếu các ngươi vị tha, lượng thứ và tha thứ cho chúng thì quả thật
Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Rất Mực Khoan Dung. Al-Taghaa-bun:
14 (chương 64).
Người có lòng vị tha chẳng những được tình thương từ Allah mà còn
được Ngài trọng thưởng sau này như Nabi  ﷺđã miêu tả về hoàn cảnh của
ngày phán xét, Người nói: “Vào ngày phán xét cuối cùng, có một người
không có nhiều việc hành đạo được đưa trình diện Allah, Ngài hỏi: “Ngươi
đã làm gì, việc làm nào ngươi hi vọng được Allah khoan dung cho Ngươi?” Y
đáp: “Không có gì cả, ngoại trừ việc bề tôi đã gia hạn thời gian trả nợ cho
người nghèo và tạo dễ dàng cho người giàu.” Lúc đó, Allah tuyên bố trước
tất cả Thiên Thần:
َ
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“TA xứng đáng làm điều đó hơn nô lệ của TA, TA đã tha thứ cho hắn và
cho hắn vào thiên đàng.”
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َٰ ل ِلتقو
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Và việc vị tha cận kề với Taqwa (lòng kính sợ) hơn. Al-Baqarah: 237 (Chương
2). Một khi tín đồ Muslim nào đó muốn đạt được cấp bậc Taqwa (lòng kính sợ) thì
hãy lượng thứ cho thiên hạ mỗi khi họ làm lỗi với mình.
Về Nabi  ﷺđã không biết bao lần bị quân chúng của mình hãm hại, mắng
chửi, đuổi giết, có lần Người bị họ làm chảy máu mặt, vừa lau máu Người vừa cầu
xin:

َ َُُ ح ح َح َ ُح َ َح
}ون
َّ َلَّيعلم
َّ َّمَّفإِنه َّم
َّ ِ {اللهمََّّاغ ِف َّرَّل ِقو

“Lạy Allah, xin hãy tha thứ cho giáo dân của bề tôi, quả thật, họ không biết
gì.”
231 :﴾ آل عمران١٣٤
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Và luôn lượng thứ cho mọi người. Bởi Allah rất thương yêu người làm điều
tốt. Ali I’mraan: 134 (chương 3).
Theo lẽ công bằng trong Islam, đối với những ai đã làm sai với anh, anh
được quyền lấy lại công bằng từ y, bởi công lý là công lý anh có quyền lấy lại
những gì thuộc về mình từ kẻ bất công với anh, thậm chí, anh được phép cầu xin
Allah gây hại những đã bất công với mình và lời cầu xin đó được Allah đón nhận
như Ngài đã hứa qua Hadith Soheeh. Dẫu biết vậy, nhưng để đạt được cấp bậc cao
nhất, được gần Taqwa (lòng kính sợ) hơn, được ân phước to lớn hơn thì anh hãy vị
tha cho những ai đã bất công với anh. Đặc biệt là lúc anh thừa khả năng lấy lại công
bằng nhưng vẫn lượng thứ cho họ thì anh sẽ đạt được vị trí quan trọng nơi Allah,
hãy nhìn vào Hadith mà Rasul  ﷺđã bậc cười ở phần cuối trong khi ở phần đầu
Hadith Người đã khóc rất nhiều, Nabi  ﷺnói: “Vào ngày phán xử cuối cùng, có
hai người đàn ông trong giáo đồ của Ta kéo nhau đến gặp Allah - Đấng Hùng
Mạnh -, một trong hai nói: “Lạy Thượng Đế, xin hãy lấy lại công bằng cho bề
tôi từ kẻ này.”Allah hỏi lại y: “Tại sao ngươi còn đòi nữa trong khi kẻ này
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không còn gì để trả cho ngươi ?” Y đáp: “Vậy hãy lấy tội lỗi của bề tôi đổ lên
đầu y.”” Lúc này Nabi  ﷺtuôn trào ngấn
َ lệ mà nói:
َ

ُ ََ َ حَح َ َ ح َح
ُ ح َح َ ح ح َ ح
}ار َِّه َّم
َِّ نََّّأ َّو َّز
َّ لَّ َِّم
َّ ي َِّم
َّ َّن
َّ اسََّّأ
َّ َّاجَّاِل
َّ ي َّت
َّ ََّّظ َّيم
َِّ ع
َّ َّال َّو َّم
َّ َّاك
َّ {َّإ ِنََّّ َّذ

“Đó là ngày vĩ đại mà tất cả đều tìm ai đó gánh tội thay mình.” Allah bảo:
“Ngươi hãy ngẩn đầu mà nhìn vào thiên đàng.” Y liền ngẩn đầu nhìn mà
thốt: “Lạy Allah, bề tôi nhìn thấy những thành phố bằng vàng, những tòa lâu
đài bằng vàng được đính cẩn bằng ngọc trai lấp lánh, chúng là của vị Nabi
nào vậy; của vị Siqqeed nào vậy; của vị Shaheed vào vậy ?” Allah đáp: “Là
của kẻ nào sẵn sàng trả giá cho nó.” Y đáp: “Lạy Thượng Đế, ai sở hữu được
cái giá đó ?” Allah đáp: “Ngươi đang nắm nó trong tay.” Y hỏi: “Đó là cái gì
và như thế nào, thưa Thượng Đế ?” Allah đáp: “Bằng sự tha thứ của ngươi
cho người anh em này.” Y liền đáp: “Lạy Thượng Đế, bề tôi đã tha thứ cho y
rồi.” Allah bảo:
َ

َ ََ َ ح ُ ح َ َ ُ َ ح
َ ُ ح
}خيكَّوادخلَّمعهَّإَِلَّاْلن َّة
ِ {خذَّبِي ِدَّأ

“Ngươi hãy nắm tay người anh em này mà cùng vào thiên đàng.”Đến đây
Nabi  ﷺbậc cười trở lại.

ۡ َ ۡ ۡ ََ ۡ ُ ۡ ۡ َُۡ َ َۡ ۡ ُ
َ
َ
َٰ
211 :﴾ األعراف١٩٩ ن ٱلج ِهل ِني
ِ َ ﴿خ ِذ ٱلعفو وأم بِٱلع ِف وأَ ِض

Hãy lượng thứ và chỉ thị làm điều nào đúng nhưng hãy lánh xa những kẻ
ngu dốt. Al-A’raaf: 199 (Chương 7).
Thân hữu Muslim, cả cuộc đời Nabi  ﷺluôn là tấm gương mẫu vĩ đại
cho việc vị tha và lượng thứ đó. Nổi bậc nhất là sau hai mươi mốt năm kể từ khi
Rasul  ﷺnhận lãnh sứ mạng đến ngày thống lãnh Makkah Người đã từng bị
quần dân Quraish hành hạ, đánh đập, mắng chữi, đuổi giết, bị ép phải bỏ quê
hương xứ sở Makkah, nơi chôn nhau cắt rốn của Người, biết bao thân tín và
bằng hữu của Người đã bị Quraish sát hại, biết bao giọt máu của Người đã rơi vì
kiếm Quraish chém phải, trên cơ thể Người vẫn còn in hằn vết thương do kiếm
họ để lại. Vậy mà đến năm thứ 8 Hồi lịch, được Allah phù hộ thống lãnh được
Makkah, tất cả tù binh Quraish đang bị trói chờ Người xét xử, còn Người thì
hiên ngang đứng trên cửa Ka’bah nhìn họ mà tuyên bố:
َ

ََ
ُح َُ َ ح
}اء
َُّ {ا ِذهبواَّفأنت ُمَّالطلق

“Mọi người hãy đi đi, tất cả được tự do.” Với tấm lòng độ lượng đó làm cho
quần chúng Quraish và thiên hạ từng đoàn gia nhập vào Islam. Vả lại, bản tính
vị tha và lượng thứ vốn là đức tính chung của tất cả Nabi như Người trước đây,

َ َُ ۡ ُ َ ُذ
ۡ ُ َۡ َ َ َۡ َ
ۡ
ذ
َ
َ
ۡ
ُ
َٰ
ِ ك ُم ٱۡلَ ۡو َ َۖ َيف ِف ُ ٱَّلل لكمَۖ وه َو أرحم ٱلر
92 :﴾ يوسف٩٢ ِحِني
﴿َل تۡثِغب َلك

Ngày hôm nay không còn gì phải khiển trách mọi người nữa, cầu xin Allah
tha thứ cho tất cả. Bởi Ngài là Ðấng Khoan Dung nhất của những người tỏ
lòng khoan dung. Yusuf : 92 (chương 12).
Noi theo tấm gương vĩ đại của Nabi ﷺ, giới Sahabah cũng đã vị tha
cho tất cả những ai gây bất công cho họ, điển hình như Abu Bakr  đã lượng
thứ cho Mishtoh  đã vu khống con gái ông, A’-ishah  ngoại tình, trong khi
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cả hai là họ hàng, cộng thêm Mishtoh  được Abu Bakr  cấp dưỡng thường
xuyên. Sau khi, A’-ishah  được Allah minh oan thì Abu Bakr  tức giận mà
tuyên bố cắt đứt phần cấp dưỡng đó, lúc đó Allah thiên khải:

ُ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓۗۡ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ ذ
ۡ
11 :﴿وۡلعفوا وۡلصفحوا أَل ُتِ ون أن يففِ ٱَّلل لكم﴾ انلور

Thôi các ngươi hãy độ lượng mà bỏ qua (mọi việc). Chẳng lẽ các ngươi
không muốn được Allah tha thứ cho các ngươi sao ? Al-Noor: 22 (chương
24). Nghe được lời phán Abu Bakr  vừa khóc vừa nói: “Không đâu, lạy
Thượng Đế của bề tôi, bề tôi rất muốn được Ngài tha thứ cho bề tôi.” Thế là
Abu Bakr  đã lượng thứ cho những ai từng vu khống con gái ông và đích thân
mình mang phần lương thực cấp dưỡng đến tận tay Mishtoh , kèm theo lời hứa
sẽ không bao giờ cắt phần cấp dưỡng này.
Một người Muslim có đức tin thật ắt sẽ có con tim trong sáng và chắc sẽ
hưởng được phúc lộc trọng hậu nơi Allah, giống như trong một lần đến ba ngày
liên tiếp Rasul  ﷺlặp lại mỗi câu nói:
َ

ح ح
ُ َ ُ ُ َح ُُ َ َح
َ لَّ ح
}اْلن َِّة
َِّ ِنَّأه
َّ اآلنَّ َرجلََّّم
َّ َّ{يطل َّعَّعليك َّم

“Ngay giờ đây sẽ xuất hiện trước mặt các ngươi người đàn ông thuộc dân
cư thiên đàng.” Do thắc mắc không biết người đàn ông đó làm gì lại được diễm
phúc thế, nên Abdullah bin A’mr bin Al-O’s  viện cớ tá túc nhà người đàn ông
đó. Qua ba ngày ba đêm theo dõi thì Abdullah  không thấy người đàn ông
hành đạo Sunnah nhiều ngoài bổn phận bắt buộc nên thú thật và hỏi ông ta:
“Điều gì khiến anh được vào thiên đàng vậy?” Người đàn ông nói:

َ
َ
َ َ ِ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ م َ َ م
َم
َ م ُ م َ ًّ َ َ م
َ َم
 َول أح ُس ُد أ َحدا ََع خي،ن ِغشا
ي أّن ل أ ِج ُد ِف نف ِس ِأل َحد ِمن المس ِل ِم
{ما هو ِإل ما رأيت غ
ُ َّ أَ مع َط ُاه
ُ}اّلل إيَّاه
ِ
“Có lẽ anh đã thấy hết những gì tôi đã làm trong những ngày qua, ngoại điều
trong lòng tôi không tí giận hờn một người Muslim nào và cũng không ganh tị
một ai với những gì Allah đã ban cho họ.” Thấy rằng, bản tính vị tha và lượng
thứ là bản tính nổi trội của người có đức tin, một khi anh muốn đạt được địa vị
cao nơi Allah thì hãy lượng thứ cho mọi người ắt sẽ được Allah lượng thứ lại
cho anh, hãy luôn ghi nhớ khi anh bị ai mắng chửi, bị ai nói xấu thì anh hãy
lượng thứ xóa hết tất cả cho họ mà nguyện cầu: “Lạy Allah, bề tôi xóa hết mọi
lỗi lần của họ với hi vọng được lòng vị tha và lượng thứ nơi Ngài.”

ذ

10 :ٱَّلل ِ﴾ الشورى

ََ َ َ َ َ
ََ
َ
﴿ف َم ۡن عفا َوأ ۡصل َح فأ ۡج ُ هُۥ لَع

Tuy nhiên, người nào lượng thứ bỏ qua và giải hòa thì phần thưởng của y sẽ
ở nơi Allah. Al-Shura: 40 (chương 42).
Một phạm nhân tên Thumaamah bin Uthaal, ông là thủ lãnh của một bộ tộc
nổi tiếng ở Yamen và là một thương gia giàu có, khi bị áp giải đến gặp Nabi ﷺ
thì Người ra lệnh trói ông vào cây cột trong Masjid, mỗi lần đến gặp ông thì Nabi
 ﷺhỏi: “Ông muốn gì hởi Thumaamah bin Uthaal ?” Ông đáp: “Nếu Ngươi
giết ta thì nợ máu sẽ trả bằng máu, còn nếu Ngươi phóng thích ta thì ta là người
biết ơn, còn nếu Ngươi muốn tiền cứ việc ra giá.” Cứ thế mỗi ngày Rasul  ﷺđến
gặp ông ta một lần và hỏi câu hỏi tương tự thì ông ta vẫn trả lời bằng câu trả lời của
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ngày đầu tiên. Đến một ngày, Rasul  ﷺra lệnh thả ông ra. Thumaamah liền rời
khỏi Madinah, tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tươm tấc quay lại Masjid và thấy mọi
người vẫn đang bên cạnh Nabi ﷺ, ông nói: “Thưa Rasul của Allah, trước đây
gương mặt của Người làm tôi ghét nhất, tôn giáo của Người làm tôi thù nhất và quê
hương của Người vốn tôi không muốn đặt chân đến, còn giờ đây gương mặt của
Người làm tôi thương yêu nhất, tôn giáo của Người làm tôi hãnh diện nhất và quê
hương của Người là nơi tôi muốn đến nhất. Tôi xin tuyên thệ Ash ha du al laa i laa
ha il lol loh wa ash ha du an na ka ro su lul loh.” Thế là Thumaamah đã gia nhập
vào đại gia đình Islam chỉ vì bản tính vị tha từ Nabi ﷺ.
Trong thời U’mar  làm thủ lĩnh, có một nữ nô tì của bà Sofiyah  vợ của
Nabi  ﷺđã phạm một tội nghiên trọng, ả đến báo giả dối với U’mar  là bà
Sofiyah  cải đạo sang Do Thái, do bà rất tôn trọng ngày thứ bảy và thương yên
người Do Thái hơn người Muslim. U’mar  liền tìm đến gặp bà mà hỏi: “Sự thật
có như thế không, hỡi mẹ của tín đồ có đức tin ?” Bà đáp: “Không đâu, không hề
có. Đó là trước khi tôi vào Islam, giờ đây không ngày nào được tôi yêu thích hơn
ngày thứ sáu và không tôn giáo nào được tôi trân trọng hơn Islam, tôi không hề yêu
thích người Do Thái. Ai đã báo với thủ lĩnh như thế ?” U’mar  đáp: “Là nữ tì của
bà ?” Bà Sofiyah  lập tức cho gọi nữ tì đến: “Có phải cô đã nói như thế không ?”
Nữ tì đáp: “Đúng vậy.” Bà Sofiyah  hỏi: “Tại sao cô làm thế ?” Nữ tì đáp: “Là do
Shayton xúi dục tôi.” Bà Sofiyah  nói: “Vậy cô hãy đi đi, ta trả tự do cho người vì
Allah.”
231 :﴾ آل عمران١٣٤

َ ۡ َ
َ َ َۡ َ ََۡۡ َ
ۡ ۡ ُّ ٱَّلل ُُي
َ سن
ُ اس َو ذ
ذ
ني
ِ ِ ِب ٱل ُمح
ِۗ ِ ﴿وٱلك َٰ ِظ ِمني ٱلفكظ وٱلعافِني َ ِن ٱنل

Và luôn kiềm hãm được cơn thịnh nộ khi giận, luôn lượng thứ cho mọi
người. Bởi Allah rất thương yêu người làm điều tốt. Ali I’mraan: 134
(chương 3).
Ông Ahnath bin Qois nổi tiếng với bản tính vị tha và lượng thứ, một ngày nọ
có một người đàn ông đến gặp ông mà nói: “Hỡi Ahnath, nếu nhà ngươi dám nói
động đến tao một tiếng, tao sẽ trả lại nhà ngươi gấp mười lần.” Ông Ahnath đáp:
“Còn tôi nếu như ông có mắng chửi tôi mười tiếng tôi cũng sẽ không đáp lại ông dù
một tiếng.”

َ
َ َ ۡ َ ُ َ َ ذ
َۡۡ ذ
َ ََۡ
ٞ ِل َِح
َ ََأنذ ُهۥ وٞ ك َوبَيۡنَ ُهۥ ََ َد َٰ َوة
َ َو َما يُلَ ذقى َٰ َها ٓ إ ذَل ذٱَّلِين٣٤ ِكم
ٌّ
ن
ي
ب
ِي
ٱَّل
ا
ذ
إ
ف
ن
س
ح
أ
ِه
ِت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﴿ٱدفع بِٱل
َ َ ُ َ َُ ْ َ َذ ٓ ذ
33 - 31 :﴾ فصلت٣٥ ظكم
ص
ِ َ َبوا َوما يُلقى َٰ َها إَِل ذو ح ٍّظ

Hãy dùng điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rồi Ngươi sẽ thấy kẻ ôm lòng hận
thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân tình của Ngươi * Và không ai được
phú cho đức tính đó ngoại trừ những người thật sự kiên nhẫn và không ai
được phú cho đức tính đó ngoại trừ người có phần số lớn (được vào Thiên
Đàng). Fussilat: 34 - 35 (Chương 41).
Trong những kế sách thấp hèn mà lũ Shayton cũng như kẻ thù đã dùng thành
công để chia rẻ cộng đồng Islam, là chúng tạo hiềm khích, tạo hận thù giữa mọi
người, chúng tìm cơ hội chia cắt cuộc sống êm ả của vợ chồng. Nhằm phòng ngừa
và trả đòn lại hạ sách đó của chúng thì mỗi tín đồ Muslim phải luôn tự giác cải
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thiện mối quan hệ giữa chúng ta với nhau, tự giác cải thiện cuộc sống vợ chồng, tự
giác cải thiện mối quan hệ cha con, mối quan hệ anh em, mối quan hệ hàng xóm
láng giềng, mối quan hệ đồng nghiệp... và việc cải thiện này được xem là hình thức
thờ phượng kính dâng Allah,

ذ

ََۡ

َ ۡ َۡ

ِ وف أو إِصلَِٰۢح بني ٱنل
114 :اس﴾ النساء
ٍّ ُ

َ َ
َ
ذ
َ
ۡذ
َ ۡ ﴿ ذَل َخ
ي ِِف َثِي مِن َّن َوى َٰ ُه ۡم إَِل َم ۡن أ َم َ ب ِ َص َدق ٍّة أ ۡو َم ۡع

Những lời nói nhiều của thiên hạ không có điều gì tốt cả, trừ phi, ai đó truyền
lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành hoặc hòa giải giữa nhân loại. AlNisa: 114 (chương 4).
Trước đây, có một người đàn ông dân Al-Ansaar tên là U’mron, ông với
vợ mình nẩy sinh xung đột dẫn đến hậu quả ông nổi giận mà nhốt vợ trong nhà,
cấm bà đi thăm viếng gia đình. Nhận được tin gia đình bên vợ đến cưởng bức
mà đưa vợ ông về gia đình vợ, còn ông thì tìm đến dòng họ cầu cứu. Từ đó hai
gia đình trở thành thù địch nhau, mối thù hận đó ngày càng lớn hơn, mạnh mẽ
hơn. Bắt được tin Rasul  ﷺliền bảo một số Sahabah đến gặp hai gia đình mà
giải hòa, lúc đó Allah thiên khải:

ۡ ُ ۡ ُّ ُ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ٓ ْ ذ ذ
َٞ ۡ َ ُ ۡ ُۡ َ ذ
َ سط
 إِنما ٱلمؤمِنون إِخوة٩ ني
ق
ِ ﴿فإِن فاءت فأصل ِحوا بينهما بِٱلعد ِل وأق
ِ ِ سط َۖوا إِن ٱَّلل ُيِب ٱلم
َ َُ ُۡ ۡ ُ ََ ۡ ُ ْ ََۡ َ َ َۡ ُ ۡ َ ذُ ْ ذَ ََذ
20 - 1 : ﴾ اْلجرا١٠ فأصل ِحوا بني أخوغكم وٱتقوا ٱَّلل لعلكم ت ِحون
Nếu (nhóm áp bức) chịu nhượng bộ thì hãy hòa giải hai nhóm một cách
công bằng và vô tư. Quả thật, Allah rất yêu thương những người liêm
chính. * Chỉ có những người có đức tin mới là anh em của nhau, do đó, hãy
luôn hòa giải với nhau (mọi khi giận hờn, tranh luận). Hãy luôn luôn kính
sợ Allah để may ra các ngươi được thương xót. Al-Hujuraat: 9 – 10
(chương 49).
Islam luôn là tôn giáo dẫn đầu việc cải thiện mối quan hệ giữa các cá thể
trong gia đình và xã hội, nên có Hadith Rasul  ﷺđã báo cứ mỗi sáng mỗi
khớp xương trên cơ thể chúng ta cần được bố thí thay chúng nhằm tạ ơn Allah
đã cho chúng vẫn còn linh hoạt, nhưng bố thí bằng cách nào, ra sao thì Rasul
 ﷺđã liệt kê rất nhiều cách để con người có thể áp dụng mà bố thí tạ ơn Allah,
thấy rằng cách làm đầu tiên trong bảng liệt kê đó chính là:

َ َ َ َح ُ َح َ حَح
}َّيَّصدقة
َِّ َلثن
َّ {يع ِد َّلَّب
ِ يَّا

“Hòa giải giữa hai người là sự bố thí.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.
Cho nên, mỗi tín đồ cần tự giác hơn nữa việc hòa giải mọi hiềm khích xảy ra
trong gia đình, trong tập thể, trong xã hội mà chúng ta đang sống, âu đấy lại là
hành động được Allah yêu thương và khích lệ qua lời phán:

ُّ
ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٞ ۡ َ ُ ۡ ُّ َ
ذ
ُ
821 :ت ٱۡلنفس ٱلشح﴾ النساء
ِ ِض
ِ ﴿وٱلصلح خي ۗۡ وأح

Và hòa giải luôn luôn là một giải pháp tốt. Tuy nhiên, trong cơ thể vốn
luôn tồn tại bản tính tham lam, keo kiệt. Al-Nisa: 128 (chương 4), câu Kinh
khẳng định trong con người vốn tồn tại bản tính tham lam và keo kiệt, và giải
pháp tốt nhất để trừ khử bản tính xấu đó bằng cách hòa giải và cải thiện mối
quan hệ giữa chúng ta mỗi khi xung đột. Bởi lẽ, lúc tranh cải không ai còn nhớ
đến ưu điểm của đối phương, kể cả vợ chồng cũng không ngoại lệ. Một giải
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pháp tốt nhất lúc này là mỗi bên cần ngồi tịnh tâm suy nghĩ mà nhớ lại các ưu
điểm của đối phương đã làm rồi vì sợ Allah mà nhượng bộ một ít để hàn gắn lại
nhau lại.
1 :﴾ األنفال١

ُ َۡ َ َ ْ ُ ۡ ََ ََ ذُ ْ ذ
َ نتم ُّم ۡؤ ِمن
ُ َُ وَل ٓۥ إن
ُ ِك ۡم َوأَط
َ ِكعوا ْ ذ
ُ َ َُ ٱَّلل َو َر
ِني
َۖ ﴿فٱتقوا ٱَّلل وأصل ِحوا ذات بين
ِ

Các ngươi hãy hết lòng kính sợ Allah mà cải thiện mối quan hệ giữa các
ngươi, và hãy tuân lệnh Allah và Rasul của Ngài nếu các ngươi là tín đồ
Mumin (có đức tin). Al-Anfaal: 1 (chương 8). Trong câu Kinh Allah ra lệnh
mỗi tín đồ cần kính sợ Ngài trước tiên rồi mới tự giác cải thiện và hòa giải xung
đột với nhau, bởi nếu như ai cũng khăng khăng làm theo ý của mình, không ai
nhường ai thì làm sau hòa giải cho được, cho nên mỗi bên cần phải kính sợ
Alalh mà nhượng bộ một ít để được hợp nhất.
Còn về xung đột vợ chồng, nếu cả hai thật sự muốn hòa giải thì Allah sẽ
phù hộ họ hòa thuận trở lại, như Ngài đã hứa:
33 :﴾ النساء٣٥

َ ُ
ٗ ِكما َخ
َ َّلل بَيۡنَ ُه َما ٓۗۡ إ ذن ذ
ُ غدا ٓ إ ۡص َل َٰ ٗحا ي ُ َوفِق ٱ ذ
ً ٱَّلل َا َن ََل
يا
ِ
ِ ِ ﴿إِن ي
ِ
ِ

Nếu như cả hai vợ chồng thật sự muốn hòa giải, Allah sẽ phù hộ chúng hòa
thuận nhau. Quả thật, Allah luôn am tường, luôn thấu đáo (mọi vật, mọi
việc). Al-Nisa: 35 (chương 4). Nếu như cả hai vợ chồng đều có ý định xấu thì
họ chẳng bao giờ được Allah phù hộ hòa hợp lại, vì vậy, mỗi vợ chồng cần có
một định tâm tốt đẹp sau khi có xung đột xảy ra.
Trong một lần nẩy sinh mâu thuẫn giữa hai bộ lạc Al-Aws và Al-Khazraj,
một người Do Thái tên Shah bin Qois lợi dụng cơ hội âm thầm lần lượt tìm gặp
từng bộ lạc để nói xấu về bộ lạc kia làm cho mâu thuẫn nghiêm trọng hơn gần
như tuốt kiếm khỏi vỏ. Thấy đó, hậu quả của hành động nói xấu là chia rẻ đoàn
kết, chia rẻ vợ chồng, nó còn nguy hiểm hơn cả pháp thuật. Bắt được tin Rasul
 ﷺliền nổi giận và tức tốc tìm đến họ, Người bảo: “Các ngươi dám dùng
cách nguy xuẩn để giải quyết xung đột trong khi Ta hãy còn sống trong các
ngươi sao ?” Nói xong Người xướng đọc cho họ nghe câu Kinh:

ُ َۡ َ َ ۡ َ ُ ْ َۡ ذ َ ٗ ََ ََ ذُ ْ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ ذ
َك ۡم إ ۡذ َُنتُ ۡم أ َ َۡ َدا ٓ ٗء فَ َألذ َف َب ۡني
﴿وٱعت ِصموا ِِب ِل ٱَّلل ِ َجِكعا وَل تف قوا وٱذَ وا ن ِعمت ٱَّلل ِ َلك
ِ
ََ ۡ ُ
ُُ
ٗ َٰ َ ۡ ٓ َ ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
203 :قلوبِكم فأص حتم بِن ِعمتِهِۦ إِخونا﴾ آل عمران
Các ngươi hãy cùng nhau bám chặt lấy sợi dây (Islam) mà Allah đã giăng
cho các ngươi và chớ chia rẻ lẫn nhau, và hãy nhớ lại ân huệ của Allah đã
ban cho các ngươi khi các ngươi hãy còn là kẻ thù của nhau, Ngài đã kết
hợp trái tim của các ngươi lại với nhau rồi với hồng ân đó mà các ngươi đã
trở thành anh em của nhau. Ali I’mraan: 103 (chương 3).
Thân hữu Muslim, trong những việc làm vĩ đại được Allah ban thưởng
trọng hậu và yêu thích là lòng vị tha, lượng thứ cho những ai làm sai với mình
đồng thời tự giác hàn gắn, cải thiện và hòa giải mối quan hệ giữa chúng ta với
nhau, bởi tất cả chúng ta vốn cũng là một con người phàm, lúc sai lúc đúng, lúc
tốt lúc xấu, thế tại sao mỗi chúng ta không tự kiểm điểm bản thân mình trước
khi nói rằng người khác đã sai với mình, và vì kính sợ Allah chúng ta hãy
nhượng bộ một bước lập tức vấn đề được giải quyết và được hòa thuận trở lại.
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Cầu xin Allah thống nhất lời nói, suy nghĩ và quyết định của toàn thể
cộng đồng Islam luôn bám lấy Qur’an và Sunnah. Amin.
Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến của
Người cùng tất cả bằng hữu của Người.
Soạn và trích từ bài thuyết giảng của
Sheikh Nabeel Al-I’wadhi
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