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َِن الرَِّحيممِ ِمْسِب   اهلِل الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

 
دَََّّإِن َّ َمح ََِّّاْلح َََِّنحَمُدهَُّوَََّّلِِل  ِفرُهََُّوَنُعوذَُّب َتغح َتِعيُنُهََّونَسح نحُفِسَناَّاللَِّنَسح

َ
ورَِّأ َُُّشُ َماِِلَا،َّمِنح عح

َ
ََّسيَِّئاِتَّأ ََّومِنح

دَِّ ََّيهح ََّلََُّّاللََُّّهََِّمنح َّفَََلََّهاِدَيََّلََُّّ،فَََلَُّمِضل  لِلح َّيُضح َََّلََّّ،َوَمنح نح
َ
َهُدَّأ شح

َ
ـٰهََّوَأ َّاَّإِلَ َدهَََُّلََُّشِيَكََّلَُّإَِل  َّلُلَّوَحح

ًداََّعبحُدهََُّوَرُسوُلَُّ َُُّمَم  ن 
َ
َهُدَّأ شح

َ
َّوَأ
ۡسلُِموَن ﴿ نُتم مُّ

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  201آل عمران:  ﴾١٠٢َيَٰٓ

ِن نذۡفس  ﴿ ِي َخلََقُكم م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ  ُهَمثاَزوَۡجَها َوَبثَّذ ِمنۡ وََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ
ََ رَِجاَٗل  لَثۡكُكۡم َريِكٗ ثَوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   ََ َ َاَن  رَۡحثاَ   إِنذ ٱَّللذ

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ  ﴾١ا َّللذ

 2النساء: 
ْ قَۡوَٗل ﴿ َ َوقُولُوا ْ ٱَّللذ ْ ٱتذُقوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ َمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم لَُكۡم يُۡصلِۡح  ٧٠ا   َۡ َ أ

ِظكًما  ََ وََلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا  َُ َ َوَر  02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١ذُنُوبَُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy tôi xin ca ngợi và tán 

dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ 

tội lỗi, bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi 

tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ việc làm và hành vi 

của bầy tôi. Quả thật, người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, 

còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng dẫn. 

Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài 

là Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận 

Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với lẽ mà Ngài phải đáng 

được kính sợ và các ngươi chớ đừng chết ngoại trừ các ngươi đã là những 

người Muslim (qui phục Ngài). (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 102). 

Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa 

các ngươi từ một cá thể duy nhất (Adam) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của 

Y (Hauwa) rồi từ hai người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên 

khắp trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà các  người đòi hỏi (quyền hạn) 



 
Thăm Viếng Ngôi Nhà Của Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 2 

lẫn nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả thật Allah luôn theo dõi các 

ngươi. (Chương 4 - Annisa’, câu 1). 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy nói lời trung thực và 

ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện hành động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho 

các ngươi. Và người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì chắc chắn sẽ 

được thành công vô cùng to lớn. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 70, 71). 

Thực tế cho thấy, những tín đồ Muslim trong thời đại ngày nay thường ở hai 

tình trạng: hoặc là quá mức hoặc là dửng dưng, hời hợt. Có người yêu thương, 

ngưỡng mộ Thiên sứ  một cách thái quá đến nỗi tôn sùng dẫn đến tội Shirk, họ 

cầu xin khấn vái Thiên sứ  và tìm phúc lành từ nơi Người; có người thì hoàn toàn 

ngược lại, họ ngoảnh mặt quay lưng với sự hướng dẫn của Người  cũng như luôn 

hời hợt và thờ ơ với tiểu sử của Người, họ không buồn quan tâm bất cứ điều gì từ 

sự chỉ dạy và giáo huấn của Người . 

Quả thật, cuộc sống của Thiên sứ  là cuộc sống mẫu mực cho cả cộng đồng 

tín đồ, là phương pháp tuyên truyền và kêu gọi, là một lối sống tốt đẹp. Tấm gương 

sống của Người  mang sự mộ đạo, đức hạnh, chuẩn mực và tốt đẹp trong đối nhân 

xử thế, và mang một phong cách cao quý và hào kiệt. Tấm gương đạo đức cao đẹp 

của Người  được gói gọn trong lời phán của Allah  khi Ngài khen ngợi Người:  

ِظكم  ﴿ ََ  [4سورة  القلم: ] ﴾٤ِإَونذَك لََعََلَٰ ُخلٍُق 

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho những đức tính thật cao đẹp 

và vĩ đại. (Chương 68 – Al-Qalam, câu 4). 

Chúng ta hãy làm một chuyến viếng thăm Thiên sứ của Allah  tại nhà của 

Người qua những dòng chữ, những ngôn từ .. chúng ta sẽ đi vào nhà của Người  

để xem hoàn cảnh thực tế của Người cũng như để lắng nghe một số tiếng nói và lời 

giáo huấn của Người. Chúng ta hãy dành một ít thời gian ngắn ghé thăm bên trong 

ngôi nhà của Người  để gặt hái được những bài học và để được soi sáng qua lời 

nói cũng như hành động của Người. 

Quả thật, có rất nhiều người thường thích đi du lịch tham quan đây đó để 

nghiên cứu và tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của từng nơi khác nhau, trong đó, có 

cả những người Muslim. Vậy tại sao chúng ta không đi viếng thăm đến ngôi nhà 

của Thiên sứ  để chúng ta có những giây phút trải nghiệm thực tế, để chúng ta 

thực hành theo những gì chúng ta thấy và biết? 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Chúng ta không trở về với chuỗi năm tháng và những thế kỷ đã qua chỉ để 

nghe những gì mà chúng ta không chứng kiến cũng như những hoàn cảnh mà chúng 

ta không tận mắt nhìn thấy, mà là để chúng ta thờ phượng Allah  qua việc đọc 

tiểu sử của Thiên sứ , noi theo Sunnah của Người và đi trên đường lối và hệ 

thống giáo điều của Người, để chúng ta tuân theo mệnh lệnh của Allah  khi Ngài 

bắt chúng ta phải yêu thương vị Thiên sứ của Ngài. Và một trong những dấu hiệu 

quan trọng nhất cho thấy tình yêu thực sự của một người dành cho Thiên sứ  là 
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vâng lời Người, tuân thủ những gì Người sai bảo và tránh xa những gì Người ngăn 

cấm. 

Allah  bảo phải tuân thủ và vâng lời theo mệnh lệnh của Người  và Ngài 

đã dựng Người làm một vị lãnh đạo, một tấm gương mẫu mực để nói theo, Ngài 

phán: 

َ فَٱتذ ُِعوِِن ُيۡ ﴿ نتُۡم ُُتِ ُّوَن ٱَّللذ َُ ُ َغُفور    ِۡ ُكمُ قُۡل إِن  ُ َويَۡغفِۡر لَُكمۡ ذُنُوبَُكۡم  وَٱَّللذ سورة ] ﴾٣١ رذِحكم   ٱَّللذ
 [13:  آل عمران

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương Allah thì hãy tuân thủ 

mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các 

người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và nhân từ.” (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 

31). 

وِل ٱلذَقۡد َاَن لَُكۡم ِِف ﴿ َُ َوةٌ َحَسنَة  َر َۡ ُ ِ أ ثِيٗ  َّللذ ََ  َ َر ٱَّللذ ََ َ َوٱۡۡلَوَۡ  ٱٓأۡلِخَر َوَذ  ﴾٢١ ال َِمن َاَن يَرُۡجواْ ٱَّللذ
 [13سورة األحزاب: ]

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp cho các 

ngươi noi theo, đối với những ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau 

và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều. (Chương 33 – Al-‘Ahzab, 

câu 21). 

Những người bề tôi sẽ không tìm thấy hạnh phúc cũng như sẽ không có được 

sự cứu rỗi vào cõi Đời Sau nếu như không đi theo vị Thiên sứ của Ngài . Allah 

phán: 

َٰت  ﴿ وََلُۥ يُۡدِخلُۡه َجنذ َُ َ َوَر َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظكُم  َوَمن يُِطِع ٱَّللذ َُٰر َخَِِٰلِيَن فِكَها  َوَذ نَۡه
َ
ََتۡرِي مِن َُتۡتَِها ٱۡۡل

وََلُۥ َويََتَعدذ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه نَاًرا َخَِِٰلٗ  ١٣ َُ َ َوَر هِني  ا فِكَها َوَمن َيۡعِص ٱَّللذ َذاب  مُّ ََ سورة ] ﴾١٤َوََلُۥ 
 [34، 31النساء: 

Và ai tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì sẽ được Ngài thu nhận vào các 

ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó 

mãi mãi, và đó là một thành tựu vĩ đại. Ngược lại, người nào bất tuân Allah và 

Thiên sứ của Ngài, vi phạm các giới hạn của Ngài thì Ngài sẽ đày họ vào Hỏa 

Ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ bị trừng phạt đau đớn và nhục 

nhã. (Chương 4 – Annisa’, câu 13, 14). 

Thiên sứ của Allah  đặt tình yêu dành cho Người là một trong những 

nguyên nhân đạt được sự ngọt ngào trong đức tin Iman, Người  nói: 

نحََّّاإِليَمانَََِّّحَلََوةَََّّوََجدَََّّفِيهََُِّّكن َََّّمنحََّّثََلَث َّ}
َ
َََّّوَرُسوُلََُّّاللََُّّيَُكونَََّّأ َحب 

َ
اَّإََِلحهََِّّأ  {َِّسَواُهَماَّ...َِّمم 

“Ba điều mà ai đó có được nó thì y sẽ tìm thấy vị ngọt của đức tin Iman: Allah 

và Thiên sứ của Ngài là những vị yêu thương nhất đối với y so với tất cả mọi 

thứ ...” (Albukhari, Muslim). 
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ِى} ِسََّّفََواَّل  ِمنَََُّّلَََّّبَِيِدهَََِّّنفح َحُدُكمحََّّيُؤح
َ
ََّّأ ُكونََََّّحّت 

َ
ََّّأ َحب 

َ
 {َوَوَِلِهَََِّّواِِلِهََِِّّمنحََّّإََِلحهََِّّأ

“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng không ai trong các 

ngươi hoàn thiện đức tin cho đến khi nào Ta là người yêu thương đối với y hơn 

cả cha và con cái của y.” (Albukhari). 

Cuộc hành trình viếng thăm của chúng ta trong ngày hôm nay chỉ là cuộc 

hành trình qua các lời thuật của các vị Sahabah, bởi lẽ chúng ta không được phép 

thực hiện một cuộc hành trình từ xa xôi và đầy gian nan để đến viếng mộ của Thiên 

sứ  cũng như nhà của Người hay bất cứ nơi nào khác ngoài ba Masjid mà Người 

 đã di huấn: 

واََّلََّ} ِجِدىََّمَساِجدَََّّثََلَثَةََِّّإَِلََّّإَِل ََّّالرَِّحاَلََّّتَُشدُّ ِجدَََِّّهَذاََّمسح حَمسح ََرامَََِّّوال ِجدََِّّاْلح حَمسح قحَصَََّّوال
َ
 {األ

“Các ngươi chớ vượt hành trình xa xôi đến (vì mục đích viếng thăm) ngoại trừ 

ba Masjid: Masjid này của Ta (Masjid Annabawi), Masjid Al-Haram 

(Makkah) và Masjid Al-Aqsa (Palestine)” (Albukhari, Muslim). 

Trong chuyến đi này, chúng ta cũng không đi viếng những vết tích của Nabi 

. ông Ibnu Widhaah nói: “Umar bin Al-Khattaab  đã ra lệnh chặt bỏ cái cây mà 

Nabi cùng với các vị Sahabah từng làm cuộc thề nguyện giao ước dưới gốc cây đó, 

bởi vì dân chúng lúc bấy giờ thường đến dâng lễ nguyện dưới gốc cây đó và Umar 

sợ điều Fitnah xảy đến cho họ.” (Câu chuyện được kể lại trong Albukhari và 

Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói về hàng núi Hira’: “Trước khi nhận lãnh 

sứ mạng Nabi thì Thiên sứ của Allah  thường vào đó tịnh tâm và đó cũng là nơi 

mà lời mặc khải đầu tiên được ban xuống. Tuy nhiên, từ lúc lời mặc khải được mặc 

khải xuống cho Người thì Người không lên hang núi đó nữa, các vị Sahabah của 

Người cũng không ai lên đó. Quả thật sau khi nhận lãnh sứ mạng Nabi, Người  đã 

ở Makkah mười mấy năm nhưng không hề lên hang núi đó bao giờ, những người có 

đức tin cùng với Người ở Makkah cũng vậy; và sau cuộc di cư đến Madinah Người 

 có trở lại Makkah nhiều lần, trong lần Umrah Al-Hudaibiyah, năm chinh phục 

được Makkah thì Người ở đó gần hai mươi ngày, và trong lần Umrah Ja’ra-nah thì 

không lần nào Người  leo lên hang núi Hira’.” (Fatawa tổng hợp 27/251). 

Quí anh em Muslim thân hữu. 

Trong chuyến hành trình ngắn này, chúng ta sẽ đến viếng ngôi nhà của 

Người, xem cuộc sống giản đơn của Người, lắng nghe một số lời giáo huấn của 

Người và xem nghĩa tình của Người đối bà con ruột thịt. 

Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng trước ngồi nhà của Thiên 

sứ . Trước khi chúng ta đi vào nhà của Người thì chúng ta hãy ngắm một chút 

diện mạo ngôi nhà của Người. Chúng ta sẽ không cần phải ngạc nhiên nếu chúng ta 

thấy ngôi nhà của Người  nhỏ xíu với một tấm trải khiêm tốn bởi vì Thiên sứ của 

Allah  là người sống Zuhd nhất trên thế gian này(không màng nhiều đến cuộc 

sống trần gian). Người  ít bận tâm đến sự hưởng thụ của thế gian và Người không 

để mắt tới sự trang hoàng cũng như của cải vật chất của thế gian. Người  nói: 
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{َّ ةََُّّوَُجِعلَتح ََِِّّفَََّّعيحِنََُّّقر  َلَة  {الص 

“Và Ta được ban cho niềm hạnh phúc trong lễ nguyện Salah” (Annasa-i). 

Khi nói về trần gian thì Thiên sứ của Allah  đã mô tả: 

نحَياَِّلَََّّما} نحَياََّوَمَثُلَََّّمَثِلَََّّماََّولدِلُّ ََّّإَِل ََّّاِلُّ ََّّيَوحم ََِّّفَََّّسارََََّّكَراكِب  َتَظل َََّّصائِف  َِّمنحَََّّساَعةًَََّّشَجَرة ََََّّتحَتََّّفَاسح
 َّ{َوتََرَكَهاََّراحَََُّّثم َََّّنَهار َّ

“Trần gian đối với Ta chẳng có gì cả; hình ảnh trần gian này đối với Ta giống 

như những người lữ khách di chuyển trong một ngày nắng hè, họ dừng lại 

nghỉ chân một lát dưới một bóng cây rồi rời đi bỏ lại cái cây đó.” (Ahmad). 

Chúng ta hãy ngắm nhìn ngôi nhà của Người cùng với nội phòng của các bà 

vợ của Người, tất cả đều được làm từ các nhánh cây chà là phủ bên trên là đất sét, 

một số nội phòng được xây từ đá chồng lên nhau, còn mái nhà thì đều được lợp 

toàn bộ với nhánh cây chà là. 

Ông Alhasan nói: Tôi từng vào những ngôi nhà của các bà vợ của Nabi  

trong thời ông Uthman bin Affaan  làm Khalifah, tôi đã sờ tay vào mái nhà. (Xem 

tiểu sử Nabi của Ibnu Katheer 2/274). 

Tuy đó là những ngôi nhà đơn sơ với những nội phòng bé xíu nhưng trong đó 

tràn đầy đức tin Iman và sự ngoan đạo cũng như chứa đựng cả sứ mạng Nabi và 

những lời mặc khải thiêng liêng. 

Giờ hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang ở chính giữa ngôi nhà của Thiên sứ 

. Chúng ta hãy dạo quanh để quan sát và lắng nghe các vị Sahabah  thuật lại về 

ngôi nhà này từ chiếc đệm, đồ đạc, các dụng cụ sinh hoạt và những vật dụng khác 

trong nhà của Người. 

 Trong nhà của Thiên sứ , không hề có treo bất cứ hình ảnh nào. Người  

nói: 

ُخُلَََّّلََّ} ََّّفِيهََِّّبَيحًتاَّالحَمَلَئَِكةََُّّتَدح  {ُصوَرةَََُّّوَلَََََّّكحب 

“Các Thiên Thần không vào bất cứ ngôi nhà nào có chó và các hình ảnh” 

(Albukhari). 

Ông Tha-bit  nói: “Ông Anas bin Malik  lấy ra một cái ly bằng gỗ được 

bọc sắt dày bên ngoài và nói: này Tha-bit, đây là cái ly của Thiên sứ . Người 

thường uống nước, nước chà là lên men, mật ong và sữa từ cái ly này”. (Tirimizdi 

ghi lại). 

Còn chiếc áo giáp mà Thiên sứ của Allah  thường mặc trong những lúc đi 

Jihaad, những lúc xông pha ra trận chiến. Có thể chiếc áo giáp hiện giờ không có 

trong nhà bởi lẽ chiếc áo đó đã được Người  cầm cố cho một người Do Thái để 

mượn ba mươi Sa’ lúa mạch, và theo lời của bà A’ishah  rằng khi Thiên sứ của 

Allah  qua đời thì chiếc áo giáp đó vẫn còn ở chỗ của người Do Thái kia. 
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Thiên sứ của Allah  tuy là một vị lãnh đạo, một vị Nabi được gởi đến cho 

toàn thể nhân loại nhưng cuộc sống của Người rất giản dị và đạm bạc, có lúc trong 

suốt ba mùa trăng liền Người và gia đình chưa từng nhóm lửa để nấu ăn, thức ăn 

của Người và gia đình của Người thường chỉ có chà là khô cùng với nước lả. Dẫu 

cuộc sống của Người có sự chật vật và thiếu thốn nhưng trái tim của Người luôn hài 

lòng. Người  nói: 

َلَمََِّّإَِلََُّّهِدىَََّّلَِمنحََُّّطوَبَّ}  {َوَقَنعََََّّكَفافاًَََّّعيحُشهَََُّّوََكنَََّّاإِلسح

“Thật phúc thay cho ai được hướng dẫn đến với Islam và biết hài lòng dù cuộc 

sống của y chỉ vừa đủ” (Tirmizdi, Ahmad). 

Chúng ta cũng hãy lắng nghe một lời di huấn khác từ Thiên sứ : 

َبحََََّّمنحَّ} صح
َ
بِهََِِّّفََّّآِمًناَِّمنحُكمحََّّأ ِمهََُِّّقوُتََِّّعنحَدهَََُّّجَسِدهََِِّّفََُّّمَعاًفََِِّّسح ن َماَّيَوح

َ
َياََّلََُِّّحزيَتحََّّفََكأ نح  {اِلُّ

“Ai trong các ngươi sáng ra được bằng an tại nơi tổ ấm của y, khỏe mạnh và 

lành lặn trong cơ thể của y, đồng thời có đủ lương thực cho ngày hôm đó của y 

thì điều đó như thể y đã có được cả thế gian.” (Tirmizdi). 

Thiên sứ của Allah  là người sống có tình có nghĩa với bà con dòng họ, và 

Người luôn thực hiện trọn nghĩa vụ hàn gắn tình họ hàng thân thuộc. Người là một 

con người hoàn hảo và toàn diện trong mặt này, đến cả những người ngoại đạo 

Quraish cũng phải buông lời khen ngợi Người và họ đã gán cho Người danh hiệu 

“As-Sa-diq Al-Amin” có nghĩa là “người trung thực đáng tin” trước khi Người hãy 

còn chưa được nhận lãnh sứ mạng Thiên sứ. Bà Khadi-jah đã mô tả Người với lời 

lẽ của bà: “Quả thật chàng là người hàn gắn tình nghĩa họ hàng thân thuộc, chàng 

luôn trung thực trong lời nói, ...” (Albukhari). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  đi viếng mộ mẹ 

của Người, Người  đã khóc và mọi người xung quanh Người đều khóc. Người  

nói: 

َذنحُتَّ}
ح
َتأ ََّّاسح نحََِّّفَََّّربِّ

َ
ِفرَََّّأ َتغح سح

َ
َذنحََّّفَلَمحََّّلََهاَّأ َذنحُتهََُِّّلََّّيُؤح

ح
َتأ نحََِّّفَََّّواسح

َ
ُزورَََّّأ

َ
ََهاَّأ ِذنََََّّقْبح

ُ
َّالحُقُبورَََّّفَُزوُرواَِّلََّّفَأ

رََُّّفَإِن َها حَموحَتََّّتَُذكِّ  {ال

“Ta đã xin Thượng Đế của Ta cho phép Ta cầu xin Ngài tha thứ cho mẹ của 

Ta nhưng Ngài không cho phép; và Ta đã xin Ngài cho phép Ta được viếng mộ 

của bà thì Ngài cho phép. Bởi thế, các ngươi hãy đi viếng mộ vì nó sẽ nhắc các 

ngươi nghĩ về cái chết.” (Muslim). 

Chúng ta hãy nhìn xem, Thiên sứ của Allah  luôn nghĩ tới người thân và họ 

hàng của Người, Người luôn cố gắng kêu gọi, hướng dẫn, lôi kéo và cứu họ khỏi 

Hỏa Ngục .. Người đã phải gặp biết bao khó nhọc và gian truân trên con đường đó. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại:  

﴿ ِ ۡقَرب
َ
ِشَيتََك ٱۡۡل ََ نِذۡر 

َ
 [214سورة الشعراء: ] ﴾٢١٤نيَ َوأ
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Và Ngươi (Muhammad) hãy đi cảnh báo bà con thân tộc của Ngươi. 

(Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 214). 

Khi câu Kinh này được mặc khải xuống thì Thiên sứ của Allah  liền đi kêu 

gọi bộ tộc Quraish của Người. Họ đã tập hợp lại và Người  nói: 

ِبََّّبَِنََّّيَا} نحِقُذواَّلَُؤى ََّّبحنَََِّّكعح
َ
نحُفَسُكمحََّّأ

َ
ةَََّّبَِنََّّيَاَّاِل ارِ،َِّمنَََّّأ ََّّبحنََُِّّمر  ب 

نحِقُذواََّكعح
َ
نحُفَسُكمحََّّأ

َ
َّيَاَّاِل ارِ،َِّمنَََّّأ

َََّّعبحدََِّّبَِنَّ نحِقُذواََّشمحس 
َ
ُفَسُكمحََّّأ نح

َ
َََّّعبحدََِّّبَِنََّّيَاَّاِل ارِ،َِّمنَََّّأ نحِقُذواََّمَناف 

َ
نحُفَسُكمحََّّأ

َ
ََّهاِشم ََّّبَِنََّّاِل ارِ،َّيَاَّمِنَََّّأ

نحِقُذوا
َ
نحُفَسُكمحََّّأ

َ
لِِبَََّّعبحدََِّّبَِنََّّيَاَّاِل ارِ،َِّمنَََّّأ حُمط  نحِقُذواَّال

َ
نحُفَسُكمحََّّأ

َ
نحِقِذىَّفَاِطَمةََُّّيَاَّاِل ارِ،َِّمنَََّّأ

َ
َسِكََّّأ ََّنفح

ََّّاِل ارََِِّّمنََّ لُِكَََّّلَََّّفَإِّنِّ مح
َ
ََََّّشيحًئاَّاللََِِّّمنَََّّلَُكمحََّّأ ن َََّّغيح

َ
بُلَُّهاَّرَِِحًاَّلَُكمحََّّأ

َ
 {بَِبَلَلَِهاََّسأ

“Này hỡi dòng họ Ka’ab bin Lu-ay, hãy cứu lấy bản thân các người khỏi Hỏa 

Ngục; này hỡi dòng họ Murroh bin Ka’ab, hãy cứu lấy bản thân các người 

khỏi Hỏa Ngục; này hỡi dòng họ Abdu Shams, hãy cứu lấy bản thân các người 

khỏi Hỏa Ngục; này hỡi dòng họ Ha-shim, hãy cứu lấy bản thân các người 

khỏi Hỏa Ngục; này hỡi dòng họ Abdul Muttalib, hãy cứu lấy bản thân các 

người khỏi Hỏa Ngục; này hỡi Fatimah, con hãy cứu lấy bản thân con khỏi 

Hỏa Ngục; bởi quả thật, Ta không thể giúp ích bất cứ điều gì cho các người ở 

nơi Allah mà Ta chỉ có thể hàn gắn và duy trì tình máu mủ ruột thịt với các 

người trên thế gian này mà thôi.” (Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã không hề nản lòng, không hề chán ngán trong việc 

kêu gọi người bác của Người Abu Talib. Người  vẫn luôn kêu gọi ông hết lần này 

đến lần khác, thậm chí ngay cả lúc ông trên giường bệnh cận sát với cái chết thì 

Người  vẫn không hết kiên nhẫn trong việc kêu gọi ông. Hadith ghi lại rằng lúc 

ông Abu Talib sắp chết, Nabi  đã vào thăm ông, lúc đó Abu Jahal và Abdullah 

bin Abu Umaiyah đang ở bên cạnh ông. Khi ấy, Người  vào và nói với ông Abu 

Talib: 

ىحَّ}
َ
ََّّ،ََّعمََِّّّأ َحاجََََُّّّكَِمةًََّّالُل،َّإَِل ََّّإَِلََََّّلَََّّقُلح

ُ
َّ{َّاللََِِّّعنحدَََّّبَِهاَّلََكََّّأ

“Này bác của con, bác hãy nói ‘La ila-ha illallah’, con sẽ dùng lời đó để biện hộ 

cho bác ở nơi Allah”. 

Liền lúc ấy, Abu Jahal và Abdullah bin Abu Umaiyah nói: Này Abu Talib, 

chẳng lẽ ngươi muốn bỏ tôn giáo của Abdul Muttalib sao? 

Hai ngươi họ cứ luôn miệng nói với ông Abu Talib như vậy để rồi lời nói 

cuối cùng của ông Abu Talib rằng ông ta vẫn ở trên tôn giáo của Abdul Muttalib. 

Sau khi ông Abu Talib tắt thở thì Thiên sứ của Allah  nói: 

{َّ
َ
ِفَرن َّأَل َتغح نحهَََّّلَمحَََّّماَّلََكََّّسح

ُ
 {َعنحهََُّّأ

“Con sẽ cầu xin Allah tha thứ cho bác cho đến khi nào con bị  ngăn cấm làm 

điều đó”. 

Thế là Allah  đã mặc khải xuống hai câu Kinh: 
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ْوِِل قُۡرََبَٰ مِۢن َبعۡ ﴿
ُ
ن يَۡستَۡغفُِرواْ لِلُۡمۡۡشِكنَِي َولَۡو َانُٓواْ أ

َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ أ نذُهۡم َما َاَن لِلنذِب ِ َوٱَّلذ

َ
َ لَُهۡم أ ِد َما تَبنَيذ

ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَِحكِم 
َ
 [221سورة اتلوبة: ]﴾ ١١٣أ

Nabi và những người có đức tin không được phép xin (Allah) tha thứ cho 

những người dân đa thần dù đó là bà con ruột thịt của họ đi chăng nữa sau khi 

đã rõ rằng họ là những người bạn của Hỏa ngục. (Chương 9 – Attawbah, câu 

113). 

﴿ َٰ ۡح َۡ َت َوَل
َ
لَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن إِنذَك ََل َتۡهِدي َمۡن أ َۡ

َ
َ َيۡهِدي َمن يََشآُء  وَُهَو أ سورة القصص: ] ﴾٥٦ِكنذ ٱَّللذ

65]. 

Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn được ai mà Ngươi yêu 

thương, ngược lại Allah mới là Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn. Và 

Ngài biết rõ nhất ai là những người được hướng dẫn theo Chính đạo. (Chương 

28 – Al-Qisas, câu 56). (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại) 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã luôn kêu gọi người bác của mình Abu 

Talib trong suốt thời gian ông còn sống và Người không bỏ cuộc ngay cả ở phút 

giây cuối cùng trước lúc ông lâm chung. Rồi sau khi ông Abu Talib đã chết thì 

Người  vẫn không ngừng cầu xin Allah  tha thứ cho ông vì tấm lòng yêu 

thương và hiếu thảo của Người đối với người bác của mình cho đến khi hai câu 

Kinh trên mặc khải xuống.   

Đây là hình ảnh cao đẹp trong những hình ảnh về lòng nhân từ của Thiên sứ 

. 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Cho dù chúng ta không còn cơ hội gặp được Thiên sứ , không còn nhìn 

thấy được diện mạo của Người, người mà chúng ta yêu thương, và giữa chúng ta và 

Người tuy có một khoảng cách của những chuỗi thời gian nhưng chúng ta hãy cầu 

xin Allah  phù hộ cho chúng ta trở thành những người mà Người  đã nói về họ: 

ُتَّ} ن اََّوِددح
َ
َناَّقَدحََّّأ يح

َ
َواَنَناََّرأ  {إِخح

“Ta thật sự rất muốn gặp được những người anh em của Ta”. 

Các vị Sahabah nghe Thiên sứ  nói vậy thì họ lên tiếng hỏi: Thưa Thiên sứ 

của Allah, không phải chúng tôi là những người anh em của Người hay sao? 

Người  nói: 

ُتمحَّ} نح
َ
َحاِبََّّأ صح

َ
َواُنَناَّأ ِينََََّّوإِخح تُواَّلَمحََّّاَّل 

ح
دََُّّيَأ  {َبعح

“Các người là các bạn đạo của Ta, còn những người anh em của Ta là những 

người chưa đến thời sau Ta”. 

Các vị Sahabah lại thắc mắc: Thưa Thiên sứ của Allah, làm thế nào Người có 

thể nhận biết những ai chưa đến thời sau Người là những người thuộc cộng đồng tín 

đồ của Người? 
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Người  nói:  

يحَتَّ}
َ
َرأ

َ
ن ََّّلَوحََّّأ

َ
َََّّلََُّّرَُجَلًََّّأ لَة ََُّّغر َََّّخيحل  َََُُّّمَج  َرىحَََّّبيح ل َََّّظهح

م َََّّخيح م ََُّّدهح َلَََُّّبهح
َ
رُِفََّّأ  {َخيحلَهَََُّّيعح

“Há nếu như một người có con ngựa màu trắng đang lẫn vào giữa đàn ngựa 

màu đen thì chẳng lẽ y không thể nhận biết được nó hay sao ?” 

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, dĩ nhiên là y sẽ nhận biết được 

nó. 

 Người  nói: 

تُونَََّّفَإِن ُهمحَّ}
ح
لِيَََُّّغرًّاَّيَأ حُوُضوءََِِّّمنَََُُّّمَج  نَاَّال

َ
ََّّفََرُطُهمحََّّوَأ َوحِضََََّّعَ َلَََّّاْلح

َ
ََّكَماََّحوحِضَََّّعنحََّّرَِجال ََََّّلَُذاَدن ََّّأ

َِعيََُّّيَُذادَُّ الََُّّّاْلح نَاِديِهمحََّّالض 
ُ
َلَََّّأ

َ
لُواََّقدحََّّإِن ُهمحَََّّفُيَقاُلَّ.ََّهلُم ََّّأ َدكَََّّبَد  قُوُلَّ.ََّبعح

َ
ًقاََّفأ ًقاَُّسحح  {ُسحح

“Quả thật, họ sẽ đến với những vệt sáng màu trắng từ vết tích của Wudu’ và 

Ta đã đến trước đợi họ tại hồ Al-Hawdh; rồi có những người bị lôi kéo đi khỏi 

cái hồ đó của Ta giống như những con lạc đà lạc hướng bị kéo trở lại, lúc đó 

Ta gọi họ: họ là cộng đồng tín đồ của Ta. Thế là có tiếng bảo: Quả thật chúng 

đã thay đổi vào thời sau ngươi. Vậy là Ta nói Suhqan, Suhqan (thật quá xa, 

thật quá xa)” (Muslim). 

Cầu xin Allah  phù hộ chúng ta luôn theo lối của Thiên sứ , học hỏi tấm 

gương đạo đức của Người và đi theo Sunnah của Người; cầu xin Ngài tập hợp 

chúng ta lại cùng với Người ở những ngôi vườn Thiên Đàng Vĩnh cữu. 

ِذلَّ ا
َ
، َوأ َ ِلِمْيم ََلَم َوالُمسم ِسم ِعزَّ اْلم

َ
يمِن امهلل أ َداَء ادلر عم

َ
رم أ ، وََدمر َ ِكْيم ِ مُمِّشم مَك َوال  لِّشر

 َ ِمِنْيم مُمؤم نََك َوِكتَابَِك وَُسنمِة نَِبيرَك وَِعبَاِدَك ال  امهلل انمُُصم ِديم

نميَا  َن َوادلُّ يم ائَِمَة ِِفم ادلر مُمَعافَاَة ادلَّ َو َوالمَعاِفيََة َوال لَُك المَعفم
َ
أ ِخَرِة.امهلل إِنَّا نَسم  َواْلم

َرنَا،  ُموم
ُ
م أ َبنَا، َويَِّسر ُُتم ُعيُوم َبنَا، َواسم ِفرم ُذنُوم  امهلل اغم

ِميمُع المَعِليمُم، َوتُبم عَ  نمَت السَّ
َ
َمانِلَا إِنََّك أ عم

َ
نمَت امهلل َتَقبَّلم َصََلَتنَا وَِصيَاَمنَا وَُدََعَءنَا، وََصاِلَح أ

َ
لَيمنَا إِنََّك أ

اُب الرُّحِ   يمُم.اتلَّوَّ
ََلَها. نمَت َوِِلَُّها َوَموم

َ
َها، أ ُ َمنم َزَّكَّ نمَت َخْيم

َ
َها أ َواَها، َوَزكر  امهلل آِت ُنُفومَسنَا َتقم

ۡنكَا َحَسنَةٗ ﴿ َذاَب ٱنلذارِ  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنةٗ  َربذنَآ َءاتِنَا ِِف ٱدلُّ ََ  .[102: ابلقرة] ﴾َوقِنَا 

﴿ ِ ۡ َحََٰن َرب َِك رَب  ا يَِصُفونَ َُ لنَِي  ١٨٠ ٱلۡعِزذةِ َعمذ ََ ٌَٰم لََعَ ٱلُۡمۡر َل ََ ِ ٱلَۡعَٰلَِمنَي  ١٨١َو ِ رَب   ﴾١٨٢َوٱۡۡلَۡمُد َّلِلذ
[381 - 381سورة الصافات: ]  
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