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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Đấng Tối Cao, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, một
Thượng Đế Duy Nhất.
Xin chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah và Muhammad là người bề tôi, là vị Thiên
sứ của Ngài.
Xin Tạ ơn Allah đã tạo hóa con người chúng ta với
vóc dáng và hình hài tốt đẹp nhất, xin tạ ơn Ngài đã ban cho
con người biết bao nhiêu ân huệ: Ngài cho con người chiếc
lưỡi biết nói để biểu đạt ý muốn và cảm xúc; khối óc biết tư
duy, suy ngẫm, sáng tạo và phân biệt đúng sai; chân tay,
thân hình gọn gàng có thể dễ dàng đứng ngồi, di chuyển và
hoạt động một cách nhanh nhẹn và hiệu quả.
Xin tạ ơn Ngài đã ban cho con người chúng ta biết
bao ân huệ, trong đó, ân huệ vĩ đại và lớn lao nhất chính là
tôn giáo Islam.
Islam là tôn giáo chỉ đạo, hướng dạy con người mọi
thứ, mọi điều trong cuộc sống. Islam không tách con người
khỏi cuộc sống thế tục của trần gian mà nhập con người hòa
vào trong cuộc sống thế gian một cách chân lý, tốt đẹp,
nguyên tắc và hợp với lẽ tự nhiên mà Allah đã táo hóa.
Islam hướng dẫn và chỉ dạy con người từ việc sinh
hoạt cá nhân cho đến mối quan hệ cá nhân với cá nhân, cá
nhân với tập thể xã hội.
Quí đồng đạo thân hữu!
Quả thật, Islam đã xóa đi trong xã hội lòng hận thù
và soi sáng cho nó một con đường tốt đẹp, an bình.
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Chúng ta hãy lắng nghe Allah ra lệnh bảo Thiên sứ
của Ngài, Muhammad  phải cư xử đối với cộng đồng tín
đồ của mình như thế nào? Ngài phán:

َ

ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ مِن
 جَ انَحَكَ لِمَنِ ٱ�َبعك
ۡ﴿َٱخۡفِض

[٢١٥ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻌﺮاء٢ �ِٱلمؤمِن

Ngươi hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo
Ngươi (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 215).

ۡلَو
َ
ا
َ ۡ ۡ ْ ٱلۡق لۡب نفَض ّوا
َۡ
َ ِ� َِّ �ة مِّنَ ٱ
ت ُلَه ۡمۖ كُنتَ �َظًّ غَلِيظَ َ ِ �َ ُ مِن
ٖ َ﴿فب ِ َما ر
ۖ حَولِك
َۡۡ
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ََ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ ۡ ت
[١٥٩ : فٱ�ف �نهم وَٱس غفِر لَهم وشاوِرهم ِ� ٱ�مرِ� ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
Với lòng khoan dung của Allah, Ngươi (Muhammad!)
nên đối xử hiền hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và
cứng rắn với họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đi tản mác khắp nơi.
Bởi thế, hãy lượng thứ cho họ và cầu xin Allah tha thứ
cho họ và tham khảo ý kiến với họ trong công việc
(chung) . . . (Chương 3 – Ali-Imran, câu 159).
Vậy Thiên sứ của Ngài có làm theo lời phán bảo của
Thượng Đế hay không, Người có thực sự có lòng nhân hậu
và cư xử hiền hòa với mọi người không?
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau
ngược dòng thời gian qua các Hadith để tìm hiểu tấm gương
đạo đức và cách cư xử nhân từ của Người .
1- Nabi Muhammad  là một người chồng chuẩn mực

ًُ ُ
ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ًُ ُ ْ ُُ َ ْ َ ً َ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ
((ﺎر� ْﻢ ِﻟ ِن َﺴﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ ﺧﻠﻘﺎ
))أ�ﻤﻞ الﻤﺆ ِﻣ ِﻨ� إِﻳﻤﺎﻧﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ و ِﺧﻴﺎر�ﻢ ِﺧﻴ
“Người có đức tin hoàn thiện nhất trong số những người có
đức tin là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong số họ,
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và người tốt nhất trong các người là người đối xử với người
phụ nữ của y bằng một phẩm chất đạo đức tốt nhất.” (Do
Tirmizhi ghi lại và ông nói rằng đây là Hadith xác thực và tốt).
Có Hadith khác ghi:

ْ َ ُ ُْ َ َََ ْ َ ْ ُ ُْ َ ْ ُ ُْ َ
((�ِ �� ْﻢ ﻷﻫ
))ﺧ��ﻢ ﺧ��ﻢ ﻷﻫ ِﻠ ِﻪ وأﻧﺎ ﺧ

“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất
với vợ của y, và Ta tốt nhất trong các người trong việc đối
xử tốt với vợ của Ta.” (Tirmizhi, Inu Majah, và Ahmad).
- Một người đàn ông thuộc bộ tộc Su-ah thuật lại: Tôi
đã nói với bà A’ishah rằng hãy cho tôi biết về đức tính của
Thiên sứ của Allah? Bà bảo: Chẳng lẽ ông không đọc Qur’an:
٦٨ :ﺍﻟﻨﺠﻢ

َ ّ
َ ُ ُ ٰ َ ك لَ َع
﴾ �ي
َ﴿ ن
ٖ ِ� خل ٍق عظ

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho một đức
tính rất vĩ đại. (Chương 68 – Al-Qalam, câu 4). Bà nói: Có
lần Thiên sứ của Allah  đang cùng với các vị Sahabah của
Người, tôi đã nấu thức ăn cho Người và bà Hafsah cũng làm
thức ăn cho Người. Bà Hafsah đã đến trước tôi. Thế là tôi bảo
người nữ hầu của tôi đi và cố y làm đổ cái tô thức ăn của bà
nhưng bà đã đặt thức ăn xuống trước mặt Thiên sứ của Allah
, vậy là tôi đến cố tình đụng vào tô thức ăn của bà xuống và
làm bể nó, thức ăn văng rớt ra ngoài. Thiên sứ của Allah 
nhặt lại thức ăn và cùng mọi người ăn, sau đó, Người lấy cái tô
của tôi trả lại cho bà Hafsah và Người bảo tôi: Mấy người hãy
lấy cái mà mấy người đã gây ra và hãy ăn những gì trong đó.
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Bà A’ishah nói: Tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy
gương mặt nóng giận của Người như lúc đó cả. (Sunan của
Ibnu Majah).
2- Muhammad  là một người cha
- Hadith truyền lại rằng có một người đàn ông đã đến
gặp Abu Darda  và nói: Tôi có vợ và mẹ tôi bảo tôi phải ly dị
cô ta. Abu Darda nói: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah nói:

ﻨ َّﺔِ ﻓَﺈ ْ ﺷِﺌْﺖ  ﻓَﺄ
ُ ْ َ ْ َ َ َْ
((ﺎب أ ِو اﺣﻔﻈﻪ
َ َﺿِﻊ ْ ذَلِﻚَ اﺒﻟ
ِ))َاﺪﻟُِ أَوْﺳَﻂُ  أَﺑْﻮَابِ اﺠﻟَْ ن

“Cha mẹ là cánh cổng trung tâm của Thiên Đàng. Bởi thế,
tùy ngươi, hoặc là ngươi làm mất cánh cổng đó hoặc là
ngươi gìn giữ nó.” (Tirmizhi ghi lại và ông nói Hadith tốt và
xác thực).
- Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
chứng kiến đứa con trai của Người, Ibrahim, lúc cậu ta đã kiệt
sức trước lúc lìa đời thì đôi mắt của Người đã tuôn chảy dòng
lệ. Thế là Abdur Rahman bin A’wf nói với Người : Người là
Thiên sứ của Allah mà cũng như thế à? Người nói:

ٌ َ ْ َ ْ َ َ ْ �َّﻬَﺎ رَﻤ
َ
َ وَاﻟْﻘَﻠْﺐَ ﺰ،ُْﻣَﻊ
 وَﻻَ �َﻘُﻮلُ إِﻻَّ ﻣَﺎ ﻳَﺮْﻰﺿ،ُ�َْن
 َّ اﻟْﻌَ�َْ ﺗَﺪ.ﺣﺔ
))ﻳﺎ ا�ﻦ ﻋﻮ ٍف
َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ّ �َ و،�ُ ﻨَﺎ
((ّ ِﻧَﺎ ﺑِ ِﻔﺮاﻗِﻚ ﻳﺎ إِﺑﺮا ِﻫﻴﻢ لﻤﺤﺰوﻧﻮن

“Này Ibnu A’wf, đó là tình thương ... Quả thật, đôi mắt biết
khóc, trái tim biết buồn, và Ta không nói trừ phi đó là điều
Thượng Đế của Ta hài lòng, và này Ibrahim Ta thật sự
buồn vì phải chia tay con.” (Albukhari).
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Thiên sứ của Allah  có nói:

َيْﺲ
َ َ ََ َ
((�ﻧﺎ
ِ ِ)) ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ لَﻢْ ﻳَﺮْﺣَﻢْ ﺻَﻐِ�َﻧَﺎ وَ�َﻌْﺮِفْ ﺮﺷف ﻛﺒ

“Không phải cộng đồng của Ta những ai không biết yêu
thương người nhỏ cũng như không biết kính trọng người
lớn.” (Hadith xác thực do Ab Dawood và Tirmizhi ghi nhận,
và Tirmizhi nói đây là Hadith tốt và xác thực).
- Ông Abu Qata-dah Ansaari, Al-Harith bin Rabi’i 
thuật lại rằng có lần Thiên sứ của Allah  dâng lễ nguyện
Salah và bế một bé gái, đó là cháu ngoại của Người, con của
Zaynap, còn theo lời thuật của Abu Al-Ass bin Arrabia bin
Abdul-Shams có nói thêm rằng khi Người Sujud thì Người bỏ
bé xuống và khi đứng dậy thì Người bế bé lên. (Hadith do
Albukhari ghi nhận (516)).
- Abu Huroiroh  nói: Có lần Nabi  hôn Alhasan
con trai của Ali, cháu ngoại của Người  lúc có mặt của AlAqra’ bin Habis, thế là ông Al-Aqra’ bảo: Quả thật tôi có tới
mười đứa con nhưng tôi chưa từng hôn ai trong bọn chúng.
Dứt lời, Thiên sứ của Allah  quay sang nhìn ông và nói:

َ
َ
(()) َﻣ ْﻦ ﻻ ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ ﻻ ﻳُ ْﺮ َﺣ ُﻢ

“Ai không biết yêu thương sẽ không được yêu thương.”
(Albukhari, Muslim).
- Bà A’ishah nói: Có một người phụ nữ nghèo bồng
hai đứa bé gái đến gặp tôi, tôi đã cho cô ta ba quả chà là khô.
Cô ta đưa cho hai đứa con gái của cô mỗi đứa một quả còn một
quả, khi cô ta đưa quả chà là còn lại vào miệng thì hai đứa con
của cô ta đòi ăn, thế là cô ta bẻ đôi cho mỗi đứa phân nữa.
8
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Hành động của cô ta làm tôi khâm phục, vậy là tôi đem chuyện
kể lại cho Thiên sứ của Allah , Người nói:

َ َ ّ
ََ
ّ
((ﺎر
ِ َ)) نَِ اﷲ  أَوْﺟﺐَ لَﻬَﺎ ﺑِﻬَﺎ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ أَوْ أَ�ْﺘَﻘﻬﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦَ اﻨﻟ

“Quả thật, Allah đã ban cho cô ta Thiên đàng bởi hành
động đó hoặc Ngài sẽ cứu rỗi cô ta khỏi Hỏa ngục vì hành
động đó.” (Muslim).
3- Nabi Muhammad  đối với trẻ con:
- Ông Abu Qata-dah Alharith bin Rabi’i  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  có nói:

ُ
َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ِّﻼَةِ وَأَﻧَﺎ أُرِ�ﺪُ أَنْ أُﻃ ﻮ
ََ ﻓَﺄَﺠﺗ َ ﻮ،ِِﺒ
ّ ﺎء
َ �
ّزُ ﻰﻓ
 ﻓﺄﺳﻤﻊ ﺑ،َ ل ِ�ﻴﻬﺎ
َّ))ّ ﻷَﻗُﻮم إِﻰﻟَ الﺼ
ِ
َ ﺗِ ﻛَﺮَاﻫِﻴَﺔَ أَنْ أَﺷُﻖَّ  ﻰ
((ﻠﻋَ أُﻣِّ ِﻪ

“Quả thật Ta đứng dâng lễ nguyện Salah (làm Imam) và Ta
muốn kéo dài lễ nguyện Salah (trong việc đọc xướng
Qur’an và kéo dài các động tác qua các lời tụng niệm),
nhưng Ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên Ta đã tranh
thủ hoàn tất lễ nguyện Salah của Ta (một cách nhanh
chóng) bởi lẽ Ta không thích gây khó khăn cho mẹ của
chúng.” (Albukhari).
- Ông Anas  (người sai vặt của Thiên sứ ) có lần đi
ngang qua một đám trẻ con, ông đã chào Salam đến chúng và
ông nói: Nabi  thường làm như thế. (Albukhari, Muslim).
- Cũng theo ông Anas , ông thuật lại rằng quả thật
một số các bé nữ hầu trong Madinah thường nắm lấy tay của
9
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Nabi  và lôi kéo Người đi theo ý muốn của chúng.
(Albukhari).
4- Nabi Muhammad  đối với phụ nữ:
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ ْ َ ْ ﻛَﺮِهَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺧُﻠُﻘًﺎ رَﻰ
ُ ْ �َ آﺧ ُﺮ أَ ْو
((� ُه
ِﺿ ِﻣﻨﻬﺎ
ِ مُﺆْﻣِﻦٌ مُﺆْﻣِﻨَﺔً إ
ْ ))َ �َﻔْﺮَك
ن

“Không một người nam có đức tin nào ghét bỏ một người
nữ có đức tin, nếu y không thích đức tính nào đó của cô ta
thì sẽ có người khác chấp nhận và hài lòng nó.” (Muslim).
- Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ
َ
((ﺎﺤﻟَﺔ
ِ َّ))ْﻴَﺎ ﻣﺘَﺎعٌ وَﺧَ�ُْ ﻣَﺘَﺎعِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ الْﻤَﺮْأَةُ الﺼ

“Thế giới trần gian này là cõi vật chất và vật chất tốt nhất
của trần gian là người phụ nữ ngoan đạo và đức hạnh.”
(Muslim).
- Ông Abu Huroiroh  nói rằng Nabi  thường nói
trong lời Du-a:

َ ْ
ْ
 ُ))ﻢَّ إِ�ِّ أُﺣَﺮِّج
((ﻴﻢ َوال َﻤ ْﺮأ ِة
ِ ﺣَﻖَّ الﻀَّﻌِﻴﻔَ�ِْ اﻴﻟَ ِت

“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi luôn cẩn trọng trong việc
đảm bảo quyền lợi của hai phái yếu: trẻ mồ côi và phụ nữ.”
(Ibnu Majah).
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- Bà A’ishah thuật lại rằng Nabi  nói:

َ ِّ))َّﻤَﺎ اﻟنِّﺴَﺎءُ ﺷَﻘَﺎﺋِﻖُ الﺮ
((ﺎل
ِ ﺟ

“Phụ nữ cũng là anh em của đàn ông (cũng như đàn ông)”
(Abu Dawood).
- Ông Al-Aswad bin Yazid thuật lại rằng có người đã
hỏi bà A’ishah: Nabi  thường làm gì trong nhà của Người?
Bà nói: Người thường phụ giúp việc nhà cho các bà vợ của
Người, khi đến giờ Salah thì Người đi dâng lễ nguyện Salah.
(Albukhari).
5- Muhammad  đối với những người thân tộc.
- Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ  ﻓَﻠْﻴَﺼِﻞْ رَﻤ، ِ وَ�ُنْﺴَﺄَ ﻪﻟَُ ﻰﻓِ أَﺛَﺮِه، َِ نْ ْ ﺴَﻂ  ﻪﻟَُ ﻰﻓِ رِزْﻗِﻪ
((ﺣﻪ
َ ))َﺣَﺐَّ أ ﻳُب
ِ

“Người nào muốn được (Allah) cho tìm thấy Rizqi (bổng
lộc) của mình một cách dễ dàng và được Ngài cho sống thọ
thì hãy kết nối tình thân tộc.” (Albukhari, Muslim).
- Ông Anas  thuật lại: Ông Abu Talhah  là người
giàu của cải nhất trong những người Ansar tại Madinah đặc
biệt là vườn chà là. Và của cải mà ông yêu thích nhất đó là khu
vườn Bayruha’, một khu vườn nằm đối diện với Masjid của
Thiên sứ . Và Thiên sứ của Allah thường vào trong vườn đó
để uống nước ngọt trong lành của nó. Rồi khi câu kinh 92 của
chương A’li-Imran:
٩٢ :ۚ﴾ آل ﻋﻤﺮان

َِّ�ۡ�َنَالُو ْ ٱل
َِبُّون
ُ� حَ�َّ ٰ تُنفِقُواْ مِمَّا
ا
﴿

11

Đức Tính Cao Quí Của Rasul - Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người -

Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức của sự ngoan
đạo cho đến khi nào các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa
của Allah) những vật mà các ngươi yêu thích nhất. Ali
I’mraan: 92 (chương 3) được ban xuống thì Abu Talhah  đã
đến gặp Thiên sứ của Allah  nói: Thưa Thiên sứ của Allah!
Quả thật, Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán rằng: Các
ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức của sự ngoan đạo cho
đến khi nào các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah)
những vật mà các ngươi yêu thích nhất. và quả thật vật mà
tôi yêu thích nhất từ tài sản của tôi đó là vườn Bayruha, tôi xin
Sadaqah cho Allah, tôi hy vọng đạt được sự ngoan đạo và nó
được lưu trữ nơi Allah. Do đó, xin Người hãy chi tiêu theo
cách mà Allah đã chỉ dẫn cho Người thưa Thiên sứ của Allah!
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ِّ�
 وَﻗَﺪْ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﻣَﺎ ﻗُﻠْﺖ،
َ َْ
 وَ� ِ أ َرى َنْ ﺠﺗ َﻌﻠ َﻬﺎ،َ
ٌ ذَلِﻚَ ﻣَﺎلٌ رَاﺑِﺢ،ٌ ذَلِﻚَ ﻣَﺎلٌ رَاﺑِﺢ،ٍ))َﺦ
َ ﻓ اﻷﻗْ َﺮ
((�
ِ
ِ�

“Làm tốt lắm! Tài sản đó chắc chắn được lợi nhuận, Tài
sản đó chắc chắn được lợi nhuận, và quả thật, tôi đã nghe
những gì anh nói và tôi thấy rằng anh nên chi dùng cho
người thân tộc của anh.” Abu Talhah nói: Thưa Thiên sứ của
Allah, tôi sẽ làm. Thế là, Abu Talhah đã phân chia tài sản đó
cho những người thân tộc của ông và cho con cháu của người
chú bác của ông. (Hadith do Albukhari, Muslim ghi nhận).
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viếng

6- Muhammad  là người thường tới lui thăm

- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ ًَ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ﻠﻋََ ﻣ َ ﺪْرَﺟَﺘِﻪِ مَﻠَﺎﻜ
ﻓَﻠﻤّﺎ أَﻰﺗ
َّ رَﺟُﻼً زَارَ أَﺧًﺎ ﻪﻟَُ ﻰﻓ ﻗﺮ� ٍﺔ أﺧﺮى ﻓﺄرﺻﺪ اﷲ
))
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
 ﻗﺎل ﻫﻞ لﻚ َﻋﻠﻴْ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻧِﻌ َﻤ ٍﺔ.أَﺧًﺎ ﻰﻟِ ﻰﻓ ﻫ ِﺬهِ اﻟﻘ ْﺮ َ� ِﺔ
َُﻠﻴْﻪِ ﻗَﺎلَ أَ�ْﻦَ ﺗُﺮِ�ﺪُ ﻗَﺎلَ أُرِ�ﺪ
ِ
ُ ُ َ ِّ� ّ َﺎلَ ﻓَﺈ
ّ
َ ََن
ﻮل ا ﻴﻟَْﻚ
اﷲ
ِ رﺳ
.َﷲ َﺰّ وَﺟَﻞ
�َ� َُ�ُّﻬَﺎ ﻗَﺎلَ ﻻ
ِ
ِ َْ �َ�ِّ أَﺣْﺒَبْﺘُﻪُ ﻰﻓ ا
ِ
ﷲ َ ﺑِﺄ
َ
َ َ ّ
ُ ْ ْ
((َﺪْ أَﺣَﺒَﻚ ﻛ َﻤﺎ أﺣﺒَبﺘَﻪ ِ�ﻴ ِﻪ

“Có một người đàn ông đi thăm người anh em của y ở một
ngôi làng khác. Trên đường đi của y Allah đã cử một Thiên
thần hóa thân thành một người phàm đến gặp y. Khi gặp y
vị Thiên thần hỏi: Anh cần gì? Người đàn ông đó nói: Tôi
muốn đi viếng thăm người anh em của tôi ở ngôi làng này.
Vị Thiên thần hỏi tiếp: Có phải anh thường nhận ân huệ từ
người ấy chăng? Người đàn ông đó nói: Không, tôi yêu mến
người đó chỉ vì Allah Tối cao thôi. Vị Thiên thần nói: Quả
thật, Ta chính là Thiên sứ của Allah được phái đến gặp
ngươi để thông điệp cho ngươi biết rằng Allah đã yêu
thương ngươi giống như ngươi đã yêu mến người anh em
của ngươi vì Ngài.” (Muslim).
- Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Nabi  đã từng nói
với Đại Thiên thần Jibril:

َ ُ ُ َ ّ َ َ ﺎ أَ�ْﺮﺜ
((ورﻧﺎ ؟
))ﺎ �َﻤْﻨَﻌُﻚَ أَنْ ﺗَﺰُورَﻧ َ مِﻤَﺎ ﺗﺰ

“Điều gì ngăn cản Ngài viếng thăm chúng tôi nhiều hơn
những lần Ngài đến thăm chúng tôi?”.
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Thế là câu kinh sau được truyền khải xuống:

]ﺳﻮرة

َ َ َ ۡ َ َمَا نَتَ َ ّل ّ َ ۡ رَ َ َ ُ مَ َ ۡ َ ۡ َ َمَ ۡ َ َ َم
﴾ۚ� �ٰلِك
� ﴿ �َُ إِ�َ بِأمرِ �ِّك ۖ �ۥ ا �� �َيدِينا و ا خَلفنا و ا

[٦٤ :مﺮ�ﻢ

Và chúng tôi (Thiên thần) chỉ xuống trần theo mệnh lệnh
của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad). Điều xảy ra
trước mặt chúng tôi, điều xảy ra sau lưng chúng tôi và điều
xảy ra giữa hai điều đó đều thuộc quyền ơ nơi Ngài cả.
(Chương 19 – Maryam, câu 64). (Hadith do Albukhari ghi
nhận).
7- Muhammad  đối với trẻ mồ côi.
nói:

- Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Thiên sứ của Allah  có

َ َ َ ّ
َ
ْ ّ
َ
(( وَﻓَﺮَ َج ﺑَيﻨَ ُﻬ َﻤﺎ،
َا َﺷَﺎر ﺑِﺎلﺴَّﺒَّﺎﺑَﺔِ وَالْﻮُﺳْﻄ ﻰ،))ﺎ و�َﻓِ ﻞُ اﻴﻟَْتِﻴﻢِ ﻰﻓِ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ ﻫﻜﺬ

“Ta và người cưu mang trẻ mồ côi sẽ ở trong Thiên đàng
như thế này” và Người đưa ngón trỏ và ngón giữa ra dấu (ý
nói gần kề nhau)” (Albukhari).
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng có một người

đàn ông đã đến than phiền với Thiên sứ của Allah  về trái
tim băng giá của mình thì Người bảo:

ْ أَرَدْتَ أَنْ ﻳَﻠِ�َ ﻗَﻠْﺒُﻚ  ﻓَﺄ ﻃْﻌِﻢِ الْﻤِﺴْﻜِ�َ وَامْﺴَﺢْ رَأْس
ْ
((ﻴﻢ
َ َ
ِ َِ اﻴﻟَت
))ِن

“Nếu anh muốn trái tim mình trở nên tình cảm thì anh hãy
bố thí thức ăn cho người nghèo và hãy xoa đầu trẻ mồ côi.”
(Ahmad).
14
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8- Muhammad  đối với người nghèo.
- Thiên sứ của Allah nói:

َ
َ
ﺎمُ الْﻮَﻴﻟِﻤَﺔِ �ُﻤْﻨَﻌُﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺄْ�ِﻴﻬَﺎ وَ�ُﺪْﻰﻋ
َ ْ
َ إِﻴﻟْ َﻬﺎ َﻣ ْﻦ ﻳَﺄﺑَﺎﻫﺎ َو َﻣ ْﻦ ل ْﻢ
َ))اﻟﻄَّﻌَﺎمِ ﻃَﻌ
َ
َ ِ اﺪﻟَّﻋْﻮَةَ �َﻘَﺪْ ﻋَﻰ
ُ
َ
((ﺼ اﷲ َرَﺳُﻮﻪﻟ
ﺐ
“Thức ăn tồi tệ nhất là thức ăn của tiệc cưới ngăn cản
người đến với nó (người nghèo) và mời những ai từ chối nó
(người giàu), và ai không đáp lại lời mời thì coi như y đã
nghịch lại Allah và Thiên sứ của Ngài.” (Muslim).
- Và trong một lời dẫn khác trong hai bộ Sahih:
Albukhari và Muslim rằng ông Abu Huroiroh  nói: “Thức
ăn tồi tệ nhất là thức ăn của bữa tiệc chỉ mời những người
giàu và không mời những người nghèo.”.
- Ông Abu Darda’ Uwaimar  nói rằng tôi đã nghe
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ ُ َ ُ َ الﻀُّﻌَﻔَﺎءَ ﻓَﺈ ّ َ ُ ْ َ ُ َ َ�ُﻨْﺮ
((ﺑِﻀ َﻌﻔﺎﺋِ� ْﻢ
ِ�َﻤﺎ ﺗﺮزﻗﻮن ﺼون
ِ�))ْﻐُﻮ

“Các người hãy tìm sự giúp đỡ và phù hộ (nơi Allah) qua
việc giúp đỡ những người yếu hèn (nghèo), bởi quả thật các
người được ban cho bổng lộc và được phù hộ là do các
người đã giúp đỡ những người yếu hèn của các người.”
(Abu Dawood, với đường dẫn truyền khá tốt).
- Ông Abu Hubairoh A’izh bin Amru Almazani 
thuật lại rằng Abu Sufyan đến gặp Salman, Suhaib và Bilal (ba
trong số những người nghèo nhất). Cả ba nói: Các thanh kiếm
của Allah chưa thực hiện nhiệm vụ đối với kẻ thù của Allah.
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Sau đó, Abu Bakr  bảo họ: Làm sao các anh lại có thể nói
những lời này với một vị có địa vị và chức sắc của Quraish?
Sau đó, Abu Bakr đến gặp Nabi  và kể lại cho Người sự việc
thì Người  bảo: “Này Abu Bakr, e rằng anh đã làm họ buồn
lòng, nếu anh thực sự làm cho họ buồn lòng thì coi như anh đã
làm Thượng Đế của anh phẫn nộ”. Thế là Abu Bakr  đã đến
gặp họ và nói: Này các anh em, tôi có làm cho các anh buồn
lòng không? Họ nói: Không, Allah sẽ tha thứ cho anh, hỡi
người anh em của chúng tôi. (Muslim).
9- Muhammad  đối với những người láng giềng
của Người
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Nabi  nói:

ْ َ
ُ ُْ َ
ُ ُْ َ
((ﷲ ﻻ ﻳُﺆ ِﻣ ُﻦ
ِ  َوا، ﷲ ﻻ ﻳﺆ ِﻣﻦ
ِ  َوا، ﷲ ﻻ ﻳﺆ ِﻣﻦ
ِ )) َوا

“Thề bởi Allah rằng y sẽ không có đức tin, Thề bởi Allah
rằng y sẽ không có đức tin, Thề bởi Allah rằng y sẽ không
có đức tin”. Có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah , đó là ai
vậy? Người bảo:

ّ
َ
َُ
ُ ﻻ ﻳَﺄْ َﻣ ُﻦ َﺟ
(( ﺎر ُه ﺑَ َﻮاﺋِﻘﻪ
ﻟَى
ِ ))

“Đó là người làm cho người hàng xóm của y bất an bởi
những hành vi xấu của y”. (Albukhari, Muslim). Và trong
một lời dẫn khác của Muslim:

َ ْ َ َّ
ُ
َُ
ُ ﻻ ﻳَﺄ ْ َﻣ ُﻦ َﺟ
« ﺎرهُ ﺑَ َﻮاﺋِﻘﻪ
)) ﻳَﺪْﺧُﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ ﻣﻦ

“Sẽ không được vào Thiên Đàng đối với người nào làm bất
an người hàng xóm của y bởi những hành vi xấu”.
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- Nabi Muhammad  nói:

ْ
ُ ُْ َ َ
ُ ُْ َ َ
ِﷲ َاﻴﻟَ ْﻮم
ِ  وَﻣَﻦْ ﺎﻛن ﻳﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎ، ُﷲ اﻴﻟَْﻮْمِ اﻵﺧِﺮِ ﻓَﻼَ ﻳُﺆْذِ ﺟَﺎرَه
ِ ))َﻦْ ﺎﻛن ﻳﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎ
َ ًْ َ ْ َُْ َ
ْ
ُ ُْ َ َ
�ا أ ْو
اﻵﺧ ِﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧ
ِﷲ َاﻴﻟَ ْﻮم
ِ
ِ  وَﻣَﻦْ ﺎﻛن ﻳﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎ، ُﻵﺧِﺮِ ﻓَﻠْﻴُﻜْﺮِمْ ﺿَﻴْﻔَﻪ
ْ ﻟَ ْﺼ ُﻤ
((ﺖ
ِ
“Ai có đức tin nơi Allah và nơi cõi Đời Sau thì đừng gây
phiền hà đến người hàng xóm của y, và ai có đức tin nơi
Allah và nơi cõi Đời Sau thì hãy tiếp đãi khách viếng của y
đàng hoàng, và ai có đức tin nơi Allah và nơi cõi Đời Sau
thì hãy nói lời tốt đẹp hoặc hãy im lặng.” (Albukhari,
Muslim).
- Ông Abu Zhar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ﺒَﺨ ﺖ  مَﺮَﻗَﺔً ﻓَﺄ
((�اﻧﻚ
َ�ْﺮﺜِ ﻣﺎءﻫﺎ و�ﻌﺎﻫﺪ ِﺟ
َْ َ))ﺎ أَﺑﺎ ذَرٍّإِذَا ﻃ

“Này Abu Zhar! Khi nào ngươi nấu Maraqah (món ăn có
nhiều nước như cháo, súp, canh) thì ngươi hãy cho nước
nhiều vào và chia một ít cho người hàng xóm của ngươi”
(Muslim).
- Và trong một lời dẫn khác của Muslim rằng Abu
Zhar  thuật lại: Quả thật Nabi  đã nhắn khuyên tôi rằng:

ََ َ َ
َ
ْ
َْ ََْ ْ ُْ ّ
َ
َ
�اﻧِﻚ ﻓﺄﺻِﺒْ ُﻬ ْﻢ ِﻣﻨ َﻬﺎ
ﺖ ِﻣ ْﻦ ِﺟ
ٍ ))ذَا ﻃَﺒﺨْﺖَ مَﺮﻗًﺎ ﻓَﺄ�ْﺮﺜِْ ﻣَﺎءَهُ �ُﻢَ ا�ﻈﺮ أﻫﻞ �ﻴ
ْ َ
((وف
ٍ ﺑِﻤﻌ ُﺮ

“Khi nào ngươi nấu Maraqan (món ăn lỏng như cháo, súp,
canh) thì ngươi hãy cho nước nhiều vào, rồi ngươi hãy nhìn
xem những người hàng xóm xung quanh của ngươi và múc
chia cho họ một cách thích hợp”.
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- Ông Abdullah bin Umar  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

ُ ُْ َ
َْ
َْ
َ ْ َ ُْ َ
َ ْ
�ﻫ ْﻢ
ﷲﺧ
ﷲ
ِ ان ِﻋﻨﺪ ا
ِ ﺎب ِﻋﻨﺪ ا
ِ �َ�ُْﻫُﻢْ لِﺼَﺎﺣِﺒِﻪِ وَﺧَ�ُْ اﺠﻟ
ِ
ِ ))ﺧ� اﻷﺻﺤ
َ
((ﺎر ِه
ِ ِﻟ

“Người bạn tốt nhất ở nơi Allah là người đối xử tốt nhất
với bạn của y, và người hàng xóm tốt nhất ở nơi Allah là
người cư xử tốt nhất với người hàng xóm của y”. (Tirmizhi,
và ông nói đây là Hadith tốt).
10- Muhammad  đối với cha mẹ.
- Ông Abdullah bin Umar  thuật rằng có một người
đàn ông đã đến gặp Thiên sứ của Allah  và nói: Thưa Thiên
sứ của Allah, trong thiên hạ ai là người đáng để cho tôi đồng
hành (chăm sóc, lo lắng và yêu thương) hơn hết? Người  bảo:
“Mẹ của ngươi”. Người đàn ông đó lại hỏi: Rồi ai nữa? Người
 bảo: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông đó lại hỏi: Rồi ai nữa?
Người  bảo: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông đó lại tiếp tục
hỏi: Rồi ai nữa? Người  bảo: “Cha của ngươi”. (Albukhari,
Muslim).
- Bà Asma’ con gái của Abu Bakr Assiddiq thuật lại:
Mẹ tôi đã đến thăm tôi vào thời của Thiên sứ của Allah 
trong khi mẹ tôi là người thờ đa thần, tôi đã hỏi ý kiến Thiên
sứ , tôi nói: Mẹ tôi đã đến thăm tôi và dường như bà muốn
một điều gì đó, vậy tôi có được phép giúp bà không? Người 
bảo: “Có, hãy duy trì mối thâm tình với mẹ của nàng”.
(Albukhari, Muslim).
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ّ ُ
َ� ِ ٞن
ّقَ َنَ ُ
َّ
جُواْ ٱ�َ و َۡٱ� َۡومَ ٱ�خِرَ
﴿َ ۡد � لَ� ۡم ِ� رَ ُسولِ ٱَِ أ ۡسوَةٌ َح َس َنة ّ مَن َ يَرۡ
َذَكَرَ ٱ�َ َكث ِ ٗ
َّ
��﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب[21 :
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).

َ
ّ
َ ْ َْ
ّ ْ
َ
ّ َ
ْ َ
لﻠَ ُﻬـ َّ اﻏ ِﻔـ ْﺮﻧﺎ َﻣـﺎ َﺪَﻣﻨَﺎ َ ،و َﻣـﺎ َﺧَ ْﺮﻧﺎَ ،و َﻣـﺎ أ ْﺳـ َﺮ ْرﻧﺎَ ،و َﻣـﺎ أﻋﻠﻨﻨَﺎَ ،و َﻣـﺎ
ّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َﺧِّ ُ َ َ َ ّ
َ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ
ِﻻَ أَﻧ ْ َ
ﺖ.
ﺖ أﻋﻠـ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻨَﺎ ،أﻧﺖ الﻤﻘـِّم وأﻧﺖ الﻤـ ـﺮ ،ﻻ إِﻟ ٰـﻪ
أﺳـﺮ�ﻨﺎ ،وﻣـﺎ أﻧ
ََ ّ
َ
َ
ْ ُ َْ َ
ُ
َأَﺻْـﻠِﺢْ ﻨﻟَـﺎ ُد ْ�ﻴَﺎﻧَـﺎ َّـﻲﺘ � َ
ﻴﻬـﺎ
َّﻬُﻢَّ أَﺻْﻠِﺢْ ﻨﻟَﺎ دِﻳنﻨﺎ ﻟَِي ﻫ َﻮ ﻋِﺼ َﻤﺔ أم ِﺮﻧﺎ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َّﻲ
َ َ َ َُ
ِّ َ ْ
َ َ ُ َ
ََ
�
ﻣﻌﺎﺷﻨﺎ َأَﺻْﻠِﺢْ ﻨﻟﺎ ِ
آﺧﺮ�ﻨﺎ ِﺘ ِ�ﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻧﺎ اﺟْﻌَﻞْ اﺤﻟَْﻴَﺎةَ زِ�َﺎدَةً ﻨﻟﺎ  ﻞﻛُ ﺧ ٍ
َ
َاﺟْﻌَﻞْ الْﻤَﻮْتَ رَاﺣَﺔً ﻨﻟَﺎ  ﻞﻛُِّ ﺮﺷٍَّ .
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