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Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu 07/Rajab/1434 H nhằm 
ngày 15 – 05 – 2013  

َْم َ  إننّ 
ْ
ن  ال َْمُ هُ وَ  �ن

َ
ُرهُ َوَ�ُعوذُ بن � ينُُه َو�َْستَْغفن نَا اهللان �َْستَعن �ُْفسن

َ
ورن أ ْن ُشُ  من

َا، َمالن ْْ
َ
ِن أ َا ْن َسىَئ ُ  اهللاُ  هن َمْن َ�ْه ن  َومن

َ
ّّ ل ُ  ،فََال ُملن

َ
ََ ل ِن  فََال َها

ّْ
 ،َوَمْن ُُْللن

 
َ
ْن ال

َ
ْشَهُ  أ

َ
هَ َوأ ـٰ  ا إنلَ

ّ
ُ  هللاُ إنال

ُ
ُْْ ُه َورَُسول َْ ا  ّن ُمَّم ا

َ
ْشَهُ  أ

َ
 َوأ

ا �َّاُس ﴿ َا ّه ا
� َ ۡفٖس ٰا َّ ن   ِّ   ُُ َا َا َا ن   ّّ �  ُ ُُ �ّ َا َُ رَ  ُّ �  ٖ ة ـدا ٰحن ـا  �ا َا ّنۡن َاـقا  َا وا

ا ٗ  ما َُ ّنۡن  َّ �ا ا وا َا َا ۡو ن�ٗ ر كا َا نسا ث � ۚ � وا َُ رَ � اٗٓء ُّ � َّ وا ن ِ ۚ َا ا َۡحا
ا ۡۡ � ن  وا ِن َا ِ آءاُُ  اسا ن  َ ّّ ا � َّ

َا�نيبٗ    ۡ ُُ َاۡي َا عا ا �ا َّ  ١: النساء ﴾ ١ا �

َا ﴿ نُم  ۡسـَ ّه   ُُ ــ
ا
َ ّّ وا ن ِ  ُُّ ُاُمـ  ّا  ن  وا ِن اِ َا ُُ ّق  ا حا َّ َُ رَ � ُّ ُن رَ � ّا ر نا ا ءا ّّ ا � َا ّه ا

� َ ٰا

 ١٠٢: آل عمران ﴾١

﴿ ّٗ قُ ُُـ رَ قاــۡ  ا وا َّ ـ رَ � َُ ُّ ُنــ رَ � ّا ر ناـ ا ءا ّّ ـا � َا ّه ا
� َ ادٗ ٰا ـدن نۡح  ٧ر  سا ــۡ  اُۡصـَ ُُ لا

�اۡغفن  ۡ  وا ُُ َٰا ۡع�ا
ا
ًَر َ َا فاـۡ  ـۡد فاـا َا ُۥ �ا َاُسـ �ا ا وا َّ ِن � ـ ِن ّا  اُ ۡ   وا ُُ ُُـُ �ا   ۡ ُُ ۡۡ لا

يًما  ظن  ٧١ - ٧٠: األحزاب ﴾  ٧عا

ّما َ�ْعُ  
َ
ُثن كنتَاُب اهللان أ َ ن

ْ
ْصَ َق ال

َ
َُ ُمَّم ٍ  َخْ�َ وَ  إنّن أ َن َهْ  َهْ 

ْ
  ال

ـَاللٍَة فن  ََ  
 ُُ ـَاللَةو َو ََ  بنْ َعـٍة 

 ُُ  ُمَْ ٍٍَة بنْ َعـةو َو
 ُُ ُمورن ُمَْ ٍَاُاَها َو

ُ ْ
َوَش  اُ
 اّلارن 
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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:  

ن�ا ﴿ ّنن ّن ا �ُُۡمۡؤ كا  ُّباعا نما ن � كا ُ نااحا َا  ۡۡ فن َۡ �  ]٢١٥: سورة الشعراء[ ﴾٢وا

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

َاۡ�اةٖ ﴿ ا  نما ن ا � فاب ِّ ۖ ۡ َُ ا تا ُ َن ن  َّ ۖ نكا ُ ۡ ّنۡ  حا ُه رَ  ـفا َا ِن 
َۡ َا َا �ۡل ني َ َا ا  ظا اۡ  ُكنتا �ا ُ وا

ۡمۡن� 
ا ۡۡ َُۡهۡ  �ن � اون ۡ  واشا َُ ا ُ ۡۡ ُاۡغفن ۡ  وا�ۡس َُ ۡن  ]١٥٩: سورة آل عمران [ ﴾ فاٱۡ�ُف �ا

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 

ا(( ْم ُخلُقا يَاُرُ�ْم لنننَسائنهن يَاُرُ�ْم خن ا وَخن ْحَسنُُهْم ُخلُقا
َ
َماناا أ ننَ� إُن ُمْؤمن

ْ
ُّ ال َم

ْ
�
َ
  ))أ

“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: 

ْهلنهن ((
َ
ْه�ن َخْ�ُُ�ْم َخْ�ُُ�ْم ُ

َ
ُ�ْم ُ نَا َخْ�ُ

َ
 ))َوأ

“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: 

يٖ�  ﴿ ظن ٍَُق عا َُ  ٰ �ا  ٦٨: النجم ﴾نـّكا لاعا

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: 

َاَب ((
ْ
ََ ال ن ْْ َذل َن

َ
ََ فََ َْ َّنةن فَِنْن شن

ْ
بَْوابن اَ

َ
وَْسُأ أ

َ
ُ أ َوا ن

ْ
ون اْحَفْظهُ ال

َ
 ))أ

“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: 

 َما َُْرَض  .إنّ�َها رَْحَةو َُا اْ�َن َعوٍْف ((
ّ
َْنُن، َوالَ َ�ُقوُل إنال

َْ   َ
ْ
َقل
ْ
، َوال ُْ َعْ�َ دَْ َم

ْ
إنّن ال

يُم لََمْحُنونُونَ   َُا إنبَْراهن
ََ َراقن نَا، َوِننّا بنفن

 ّ  ))َر

“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). 

 



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

 

8 

Thiên sứ của Allah  có nói:  

نَا(( ْن�ن َ�نَا َوَ�ْعرنْف َشََف َك ّنا َمْن لَْم َُرَْحْم َصغن  ))لَىَْ  من

“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 Al-
Aqra’ 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: 

 ))َمْن َال َُرَْحُم َال ُُرَْحمُ ((

“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. 
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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: 

َن اّلارن  إنّن اهللاَ (( تََقَها بنَها من
ْْ ْو أَ

َ
َّنَة أ
ْ
وَْجَ  لََها بنَها اَ

َ
 ))قَْ  أ

“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: 

ُْ بَُ�اءَ (( ْسَم
َ
َل �نيَها، فََ وئ ََ

ُ
ْن أ
َ
�ُ  أ رن

ُ
نَا أ
َ
َالةن َوأ ّّ  ال

َ
وُإ إن 

قُ
َ
َّوُز فن  إنألئ ُ

َ
َ
َ
، فََ ئ ،ن

ّّ ال
هن  مئ
ُ
َ أ ََ ُشّى 

َ
ْن أ
َ
يََة أ َن َكَراهن  ))َصَال

“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 
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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: 

نَْها آخَ (( َ من ا رَضن نَْها ُخلُقا  إنْن َكرنَه من
نَةا نو ُمْؤمن ْْ ُمْؤمن ْو َ�ْ�ُ  رُ َال َ�ْفَر

َ
 ))هُ أ

“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: 

َةُ (( الن ّّ ُة ال
َ
َمْرأ
ْ
ْ�يَا ال ْ�يَا َمتَادو وََخْ�ُ َمتَادن ا    ))ا  

“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: 

ةن ((
َ
َمْرأ
ْ
َتنيمن َوال

ْ
يَفْ�ن ال ُح َحّى الّلعن َحرئ

ُ
ُهّم إنألئ أ

 ))اللّ

“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). 

 



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

 

11 

- Bà A’ishah thuật lại rằng Nabi  nói: 

َساُء َشَقائنُى الرئَجالن ((
  ))إنّ�َما النئ

“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: 

َهُ (( ّْ رَحن ّن يَ
ْ
ٍَرنهن ، فَل

َ
ُ فن أ

َ
 ل
َ
ْزقنهن ، َوُ�نَْسَ  فن رن

ُ ْن ََُُْسَأ لَ
َ
َحّ  أ

َ
 ))َمْن أ

“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: 

َاۚ ﴿ نبه  ُُ َُ رَ منّما  ٰ ُِنفن ّٰ ّ حا ُانااُُ رَ �ۡل ن  ٩٢: آل عمران ﴾لا  
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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: 

رَى((
َ
، َوِنألئ أ

ََ َُ َما قُلْ ْع ، َوقَْ  َسمن ٌو  َرابن
ََ َمالو ن ، َذل ٌو  َرابن

ََ َمالو ن ، َذل ٍٍ َْعلََها  بَ
َ
ْن َ

َ
أ

ُقَْرّن�َ   ))فن ا

“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). 

 

 

 



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

 

13 

6- Muhammad  là người thường tới lui thăm 
viếng 

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

رَْصَ  اهللاُ ((
َ
ْخَرى فََ

ُ
ُ فن قَْرَ�ٍة أ

َ
ا ل خا

َ
ّن رَُجالا َزاَر أ

َ
ََ  أ

َ
 َمْ رََجتنهن َملَ ا فَلَّما أ

َ ََ  ُ
َ
ل
َقْرَ�ةن 

ْ
هن ال ا  ن فن َهذن خا

َ
�ُ  أ رن

ُ
�ُ  قَاَل أ ْ�َن دُرن

َ
ََ عَ . َعلَيْهن قَاَل أ َ ّْ ل ْن ننْعَمٍة قَاَل َه لَيْهن من

ْحََْْتُُه فن اهللان 
َ
ألئ أ
َ
ّ َها َقاَل الَ َ�ْ�َ � ّّ  دَُر  رَُسوُل اهللان . َعّن وََج

ّن اهللاَ  قَاَل فَِنألئ
َ
 بَن
ََ ْ  إنلَ

يهن  ْحََْْتَُه �ن
َ
ََ َكَما أ ّْ َح

َ
 ))قَْ  أ

“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: 

ّما دَُنوُرنَا(( َ من ََ
ْ
�
َ
ْن دَُنوَرنَا أ

َ
ََ أ   ))؟  َما َ�ْمنَُع

“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: 

ُۥ ﴿ ۖ �ا نكا �ِ َا ۡمۡن 
ا
نأ ِ ّّ ن ِ ُُ ّ َا ا ـا�ا ّا ۚ وا نكا ُٰ ا �اۡ�ا �ا ّا ناا وا َۡفا َا ا  ّا اناا وا اۡدن

ا
ۡ�ا � ا �ا سورة [ ﴾ّ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. 

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

َّنةن َهَكذَ ((
ْ
َتنيمن فن اَ

ْ
ُّ ال نَا َوَلفن

َ
،، َوفَّرَح بَىْنَُهَما ا،أ ََ وُْس

ْ
ّْابَةن َوال َشاَر بنالّس

َ
 ))َوأ

“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: 

َتنيمن ((
ْ
ََ ال

ْ
ٌْ َرأ َ� َواْمَس ْسكن من

ْ
من ال عن َْ

َ
ََ فََ ُْ

ْ
ْن َُلنَ� قَل

َ
َِ أ ِْ َر

َ
 ))إنْن أ

“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). 
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8- Muhammad  đối với người nghèo. 

- Thiên sứ của Allah nói: 

بَاَها َوَمْن لَْم ((
ْ
َْها َمْن ََُ

َ
 إنل

ََ انيَها َوُ�ْ 
ْ
َمةن ُ�ْمنَُعَها َمْن ََُ َولن

ْ
َعاُإ ال ََ َعاإن  َّ َش  ال

ُ  ُبن ن اّ ْعَوَة َ�َقْ  َعَص اهللاَ 
َ
 ))َورَُسول

“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: 

َعَفاَء فَِنّ�َما دُْرَزقُوَن ((
وَن بنُلَعَفائنُ�مْ اْ�ُغو ن الل   ))َوُانَْصُ

“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: 

ُن ، َواهللان  َواهللان (( ُن ، َواهللان  َال ُُْؤمن نُ  َال ُُْؤمن  ))َال ُُْؤمن

“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: 

َمُن َجارُُه بََوائنَقُه ((
ْ
نى َال ََُ

ّ
  ))اَ

“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: 

َمُن َجارُهُ بََوائنَقُه ((
ْ
َّنَة َمْن َال ََُ

ْ
ُّ اَ  »َال َُْ ُخ

“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: 

ُن بناهللان (( ُن بناهللان  َمْن َكَن ُُْؤمن َال ُُؤْذن َجارَُه ، َوَمْن َكَن ُُْؤمن
رن فَ َْوإن اخخن

ْ
َْوإن  َوال

ْ
َوال

ُن بناهللان  يَْفُه ، َوَمْن َكَن ُُْؤمن
ََ ْإ  يُْكرن

ْ
رن فَل ْو  اخخن

َ
ا أ ّْ َخْ�ا يَُق

ْ
رن فَل َْوإن اخخن

ْ
َوال

 َْ ُم ّْ َ  ))لن

“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: 

)) ََ َ�انَ ْ َماَءَها َوَاَعاَهْ  جن َن
ْ
�
َ
ََ َمَرقَةا فََ ْْ َْ ََ بَا َذر  إنَذا 

َ
 ))َُا أ

“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: 

ُْْهْم (( صن
َ
ََ فََ َ�انن ْن جن ٍَ من

َّ َ�يْ ْه
َ
ُُّم اْ�ُظْر أ ْ َماَءُه  َن

ْ
�
َ
ََ َمَرقاا فََ ْْ َْ ََ نَْها إنَذا  من

 ))بنَمْعُروٍف 

“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: 

نَْ  اهللان (( ْصَحابن عن
َ
نَْ  اهللان  َخْ�ُ اُ َ�انن عن ن

ْ
ْنهن وََخْ�ُ اَ احن َّ ن َخْ�ُُهْم  َخْ�ُُهْم ل

َارنهن   ))َن

 “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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ۡد ﴿ َا ُن �ّل َاُس  ۡ  �ن  ُُ َا لا ناةٞ �ا سا ۡس اةٌ حا
ُ
ن َ ۡا  َّ َن َا �� ا وا�ۡ�اۡ  َّ َُ رَ � ۡۡ َا اا ِنما  �ا ُ

ن�ٗ  ث ا كا َّ ۡا � ُاكا ُحناب[ ﴾�وا  ]21: سورة ا

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). 

ّخرْ  اـَومَ  نَا،قَّ مْ  اـمَ  نَارْ ـاْغفن  مّ ـاللّهُ 
َ
سْ  اـَومَ  نَا،أ

َ
ْعلَنْ  اـَومَ  نَا،َررْ ـأ

َ
 اـَومَ  نَا،أ

سْ 
َ
ََ  اـَومَ  نَا،َر�ْ ـأ نْ

َ
ْعلَ  أ

َ
نّ  بنهن  مُ ـأ ََ  ا،من نْ

َ
ُمقَ  أ

ْ
إُ ـال ََ   ئ نْ

َ
مُ  َوأ

ْ
هَ  الَ  ،رُ ـؤَخئ ـال ـٰ   إنلَ

ّ
ََ  إنال نْ
َ
 .أ

 َ
َ
ٌْ ل ْصلن

َ
ُنَ  االلُّهّم أ ْمرن  نَاِن

َ
َمُة أ ّْ َ ُهَو عن ن

ّ
َـ نَااَ

َ
ٌْ ل ْصـلن

َ
ْ�يَا اَوأ يَهـا  نَـاُِ ـتن �ن

الّ
َ  نَاَمَعاشُ 

َ
ٌْ ل ْصلن

َ
َراَ  اَوأ ُِ  نَاآخن يَها َمَعا تن �ن

َ  نَاالّ
َ
ةا ل َِ َ�ا َيَاَة زن

ْ
ّْ ال  َخْ�ٍ  اَواْجَع

ئ ُُ فن 
 َ
َ
َِ َراَحةا ل َمْو

ْ
ّْ ال ئ َش   اَواْجَع ُُ ْن   .من


