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Chương 26 

Cấm Sự Bất Công & Lệnh Phải 

Trả Lại Công Bằng 
 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّٰلِِمنَي مِۡن ََحِيٖم َوََل َشفِيٖع ُيَطاُع ﴿  [81: سورة اغفر] ﴾١٨َما لِلظ 

Những kẻ làm điều bất công sẽ không có bạn bè thân 

thích cũng như không có bất kỳ người can thiệp nào 

để nhờ cậy. (Chương 40 – Gha-fir, câu 18). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّٰلِِمنَي مِن ن ِصيٖ ﴿  [18: سورة احلج] ﴾٧١ َوَما لِلظ 

Và những kẻ làm điều bất công sẽ không được ai 

giúp đỡ. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 71). 

 

Hadith 205: Hadith do Abu Zdar bin Jundub  

thuật lại được đề cập cuối chương 88 – Jihaad. 

ْمت   إِِّن  ِعَباِدى }يَا لْمَ  َحرَّ مْ  وََجَعلْت ه   َنْفِس  ََعَ  الظُّ ًما بَيَْنك  َرَّ  فَلَ  ُم 
وا مْ  ِعَباِدى يَا َتَظالَم  ُّك  وِن  َهَدْيت ه   َمنْ  إِلَّ  َضال   ُك  مْ  فَاْسَتْهد  ْهِدك 

َ
 يَا أ

مْ  ِعَباِدى ُّك  ْطَعْمت ه   َمنْ  إِلَّ  َجائِع   ُك 
َ
وِن  أ مْ  فَاْسَتْطِعم  ْطِعْمك 

 
 يَا أ

مْ  ِعَباِدى ُّك  وِن  َكَسْوت ه   َمنْ  إِلَّ  ََعر   ُك  مْ  فَاْسَتْكس  ك  ْكس 
َ
 ِعَباِدى يَا أ



 

 

 

2 

مْ  ِْطئ ونَ  إِنَّك  نَا َوانلََّهارِ  بِاللَّْيلِ  ُت 
َ
ْغِفر   وَأ

َ
ن وَب  أ وِن  ََجِيًعا اذلُّ  فَاْسَتْغِفر 

ْغِفرْ 
َ
مْ  أ مْ  ِعَباِدى يَا لَك  وا لَنْ  إِنَّك  ى َتْبل غ  وِن  ََضِ ُّ وا َولَنْ  َفَتُض   َتْبل غ 

وِن  َنْفِع  نَّ  لَوْ  ِعَباِدى يَا َفَتْنَفع 
َ
مْ  أ لَك  وَّ

َ
مْ  أ مْ  َوآِخَرك  مْ  َوإِنَْسك   وَِجنَّك 

ْتَق  ََعَ  ََكن وا
َ
ل   َقلِْب  أ

مْ  َواِحد   رَج  لِْك  ِف  َذلَِك  َزادَ  َما ِمْنك   يَا َشيًْئا م 
نَّ  لَوْ  ِعَباِدى

َ
مْ  أ لَك  وَّ

َ
مْ  أ مْ  َوآِخَرك  مْ  َوإِنَْسك  ْفَجرِ  ََعَ  ََكن وا وَِجنَّك 

َ
 أ

ل   قَلِْب 
لِْك  ِمنْ  َذلَِك  َنَقَص  َما َواِحد   رَج  نَّ  لَوْ  ِعَباِدى يَا َشيًْئا م 

َ
 أ

مْ  لَك  وَّ
َ
مْ  أ مْ  َوآِخَرك  مْ  َوإِنَْسك  وا وَِجنَّك  ل وِن  َواِحد   َصِعيد   ِف  قَام 

َ
 َفَسأ

ْعَطْيت  
َ
َّ  فَأ ََلَه   إِنَْسان   ك 

َ
ا َذلَِك  َنَقَص  َما َمْسأ ص   َكَما إِلَّ  ِعْنِدى ِممَّ  َيْنق 

ْدِخَل  إَِذا الِْمْخَيط  
 
مْ  ِهَ  إِنََّما ِعَباِدى يَا اْْلَْحرَ  أ ْعَمال ك 

َ
ْحِصيَها أ

 
مْ  أ  لَك 

مْ  ث مَّ  َوِفيك 
 
َ  فَْلَيْحَمدِ  َخْْيًا وََجدَ  َفَمنْ  إِيَّاَها أ  َذلَِك  َغْْيَ  وََجدَ  َوَمنْ  اّللَّ
{ إِلَّ  يَل وَمنَّ  فَلَ   رواه مسلم. َنْفَسه 

“Này hỡi các bề tôi của TA, quả thật TA đã nghiêm 

cấm bản thân TA làm điều bất công, và TA sắc lệnh 

qui định nó (sự bất công) là điều Haram đối với các 

ngươi; bởi thế, các các ngươi chớ làm điều bất công 

với nhau. 

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều lầm 

lạc trừ những ai mà TA đã hướng dẫn; bởi thế, các 

ngươi hãy tìm sự hướng dẫn nơi TA, TA sẽ hướng 

dẫn các ngươi. 

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều là 

những kẻ đót khát trừ những ai TA đã cho ăn và cho 
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uống; bởi thế, các người cầu xin TA nuôi ăn TA sẽ 

nuôi ăn các ngươi.  

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều trần 

truồng trừ những ai TA đã mặc y phục cho họ; bởi 

thế, hãy cầu xin TA ban cho y phục TA sẽ ban y phục 

cho các ngươi. 

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều làm 

lỗi ngày đêm nhưng TA sẽ tha thứ cho tất cả mọi tội 

lỗi; bởi thế, các ngươi hãy cầu xin TA tha thứ tội lỗi 

TA sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi.  

Này hỡi các bề tôi của TA, các người sẽ không bao giờ 

làm hại được TA cho dù các ngươi muốn làm hại TA 

và các ngươi cũng không bao giờ mang lại lợi ích gì 

cho TA cho dù các ngươi có muốn mang lại lợi ích cho 

TA.  

Này hỡi các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của 

ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là 

loài người hay là loài Jinn tập hợp lại để làm cho trái 

tim của một ai đó trong các ngươi trở nên ngoan đạo 

thì điều đó chẳng hề gia tăng thêm cho vương quyền 

của TA bất cứ một điều gì. 

Này các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của 

ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là 

loài người hay là loài Jinn tập hợp lại để làm cho trái 

tim của một ai đó trong các ngươi trở nên bất tuân 

TA thì điều đó chẳng hề làm giảm vương quyền của 

TA bất cứ điều gì. 

Này hỡi các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của 

ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là 
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loài người hay là loài Jinn tập hợp lại cùng đứng trên 

một ngọn đồi để đồng loạt cầu xin TA rồi TA ban cho 

tất cả các ngươi bất cứ điều gì các ngươi cầu xin thì 

điều đó cũng chẳng làm giảm đi những gì ở nơi TA 

mà thất ra điều đó chỉ giống như một chiếc kim may 

được bỏ vảo trong biển cả. 

Này hơi các bề tôi của TA, quả thật các việc làm của 

các ngươi là do chính các ngươi rồi chính TA định 

đoạt cho các ngươi trong các việc làm đó. Bởi thế, ai 

tìm thấy điều tốt lành thì hãy ca ngợi và tán dương 

Allah và nếu ai gặp phải điều ngược lại thì y chớ 

khiến trách ai ngoài chính bản thây của y.” (Muslim). 

 

Hadith 206: Ông Jabir  thuật rằng Thiên sứ của 

Allah  nói:  

واا} ْلمَ  تَّق  لْمَ  فَإِنَّ  الظُّ ل َمات   الظُّ وا الِْقَياَمةِ  يَْومَ  ظ  حَّ  َواتَّق  حَّ  فَإِنَّ  الشُّ  الشُّ
ْهلََك 

َ
مْ  ََكنَ  َمنْ  أ مْ  َقْبلَك  نْ  ََعَ  ََحَلَه 

َ
وا أ مْ  َسَفك   َواْسَتَحلُّوا ِدَماَءه 

مْ   رواه مسلم. {َُمَارَِمه 
“Các ngươi hãy sợ mà tránh sự bất công bởi quả thật 

sự bất công sẽ là những bóng tối vào Ngày Phục Sinh; 

các ngươi hãy sợ mà tránh sự keo kiệt bởi quả thật sự 

keo kiệt đã hủy diệt những người trước các ngươi: sự 

keo kiệt của họ đã dẫn tới chuyên họ giết chóc lẫn 

nhau và đã vượt giới cấm của Allah.” (Muslim). 

 * Bài học từ Hadith: 
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- Hadith cho thấy rằng việc làm điều bất công với 

người khác hay với bản thân là đại trọng tôi sẽ bị trừng 

phạt nặng nề vào Ngày Phán Xét. 

- Hadith khuyên tránh sự bất công và sự keo kiệt 

mà phải luôn công bằng trong đối xử cũng như phán xét 

và phải nên rộng lượng và hào phóng. 

- Hadith nhắc nhở người tín đồ rằng lòng tham vật 

chất của trần gian cũng như luôn cố gắng giữ lấy nó bản 

thân một cách keo kiệt và bủn xỉn thì bản chất đó sẽ dẫn 

nhân loại đến với việc làm sai trái, tội lỗi. 

 

Hadith 207: Ông Abu Huroiroh  thuật lại Thiên 

sứ của Allah  nói:  

نَّ } وَق  ََل َؤدُّ ْهلَِها إَِل  احلْ ق 
َ
اةِ  ي َقادَ  َحّتَّ  اْلِقَياَمةِ  يَْومَ  أ َلَْحاءِ  لِلشَّ  ِمنَ  اْلْ

اةِ   مسلم.رواه  {الَْقْرنَاءِ  الشَّ
“Vào Ngày Phục Sinh mọi lẽ phải đều được trả lại 

một cách công bằng, ngay cả một con cừu không sừng 

cũng được trả lại công bằng từ một con cừu có sừng.” 

(Muslim). 

 * Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho biết rằng Allah, Đấng Tối Cao vô 

cùng công bằng, Ngài sẽ xét xử và trả lại công bằng cho 

tất cả, ngay cả đối với loài vật. Và việc Ngài phục sinh 

lại các loài vật và phán xét chúng là nhằm mục đích thể 

hiện sự công bằng tuyệt đối ở nơi Ngài, bởi vì sau đó tất 

cả loài vật sẽ trở lại thành cát bụi. Và khi những người vô 
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đức tin và những người làm điều tội lỗi nhìn thấy các con 

vật được phục sinh và bị phán xét sau đó chúng trở thành 

cát bụi trở lại thì nói: 

َۢا ﴿ َّٰبَ  [40سورة انلبأ: ] ﴾٤٠َيَّٰلَۡيتَِِن ُكنُت تَُر

Ước gì mình chỉ là cát bụi. (Chương 11 – Annaba’, 

câu 40). 

- Hadith kêu gọi các tín đồ mau chóng trả lại sự 

công bằng cho chủ nhân của nó. 

- Hadith khẳng định Ngày Phục Sinh và sự phán 

xét công minh của Allah  trong ngày hôm đó. 

 

Hadith 208: Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng 

chúng tôi đang bàn tán về cuộc hành hương chia tay 

trong lúc Thiên sứ đang ngồi cùng trong đám chúng tôi 

và chúng tôi không biết ý nghĩa của cuộc hành hương 

chia tay là thế nào cho đến khi Thiên sứ của Allah  nói 

lời ca ngợi và tán dương Allah  rồi Người đề cập đến 

Masih Dajjaal rất rõ ràng, Người nói: 

نَْذرَ  إِلَّ  نَِبى  ِمنْ  الل   َبَعَث  َما}
َ
، أ َته  مَّ

 
نَْذَره   أ

َ
 َبْعِدهِ، ِمنْ  َوانلَّبِيُّونَ  ن وح   أ

ج   َوإِنَّه   ْم، ََيْر  مْ  َخِفَ  َفَما فِيك  نِهِ  ِمنْ  َعلَْيك 
ْ
مْ  ََيَْف  فَلَْيَس  َشأ  َعلَْيك 

نَّ 
َ
مْ  أ ْم، ََيَْف  َما ََعَ  لَيَْس  َربَّك  مْ  إِنَّ  َعلَْيك  ْعَورَ  لَْيَس  َربَّك 

َ
 َوإِنَّه   ، بِأ

ْعَور  
َ
نَّ  اْْل ْمََن، َعنْيِ  أ

َ
لَ . َطافَِية   ِعَنَبة   َعْيَنه   َكأ

َ
مْ  إِنَّ  أ  ِدَماَءك 
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مْ  ْمَوالَك 
َ
مْ  وَأ ْرَمةِ  َحَرام   َعلَْيك  مْ  َكح  مْ  ِف  َهَذا يَْوِمك   ِف  َهَذا َشْهِرك 

مْ  لَ  َهَذا بَََلِك 
َ
 {بَلَّْغت   َهْل  أ

“Có một điều không một vị Nabi nào Allah gởi đến 

mà không cảnh báo cộng đồng của mình về nó, Nuh 

và các vị Nabi sau Người đều cảnh báo cộng đồng của 

họ, đó là rồi đây sẽ xuất hiện Dajjaal và có một điều 

mà nó không thể che giấu được các ngươi. Quả thật, 

Thượng Đế của các ngươi không phải là kẻ một mắt 

nhưng hắn (Dajjaal) mới là kẻ một mắt, mắt phải của 

hắn không có, và mắt của hắn lộ ra ngoài. Chẳng phải 

Allah đã cấm các ngươi xâm phạm tính mạng và tài 

sản của nhau giống như Ngài đã qui định giới cấm 

trong ngày này và tháng này của các ngươi. Chẳng 

phải Ta đã truyền đạt tất cả cho các ngươi rồi đó 

sao?”. 

Các vị Sahabah trả lời: Vâng, Người đã truyền đạt 

tất cả. 

Thiên sứ của Allah  nói ba lần: 

مَّ } {اْشَهدْ  اللَّه 
“Lạy Allah, xin Ngài hãy chứng giám”. 

Sau đó Người  nói: 

ْوا: } ر  ْم، اْنظ  ْو َوْْيَك 
َ
ْم أ وا لَ َوْيلَك  اًرا َبْعِدى تَرِْجع  فَّ  يَُْضِب   ك 

مْ  ك   رواه ابلخاري ومسلم. {َبْعض   رِقَاَب  َبْعض 
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“Các ngươi hãy coi chừng, chớ trở lại thành người vô 

đức tin sau Ta (sau khi Ta không còn trên thế gian 

này nữa) bởi việc các ngươi giết hại lẫn nhau.” 

(Albukhari, Muslim). 

 * Bài học từ Hadith: 

- Thiên sứ của Allah  cảnh báo về một sự kiện 

Fitnah, đó là sự xuất hiện của Dajjah, và Người lưu ý đặc 

điểm nhận biết Dajjaal. 

- Hadith nhắc nhở các tín đồ rằng rồi đầy chắc 

chắn sẽ xuất hiện Dajjaal để thử thách các tín đồ của 

Thiên sứ Muhammad  nhưng đồng thời Allah  sẽ bảo 

vệ những ai thực sự có đức tin nơi Ngài bằng cách lưu ý 

họ về đặc điểm của Dajjaal mà tránh xa nó. 

- Hadith cho biết rằng tính mạng và tài sản giữa 

những người là điều bất khả xâm phạm, Islam ra lệnh bảo 

phải bảo toàn tính mạng và tài sản và không được gây 

hấn và thù hằn. 

- Hadith cho thấy Thiên sứ của Allah  rất yêu 

thương và quan tâm đến các tín đồ của Người, Người 

nhắc nhở và lưu ý họ về những điều liên quan đến tính 

mạng và tài sản bởi đó là những có thể khiến các tín đồ 

trở nên vô đức tin và quay lưng với Islam. 

 

Hadith 209: Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ْرِض  ِمنَ  ِشْب   قِيدَ  َظلَمَ  َمنْ }
َ
ِوقَه   األ َرِضنيَ  َسْبعِ  ِمنْ  ط 

َ
 متفق عليه. {أ
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“Ai chiếm đoạt đất một gang tay, y sẽ phải gánh trên 

vai bảy trái đất.” (Albukhari, Muslim). 

 * Bài học từ Hadith: 

- Hadith là lời cảnh báo về sự trừng phạt nặng cho 

những ai chiếm đoạt quyền lợi của người khác một cách 

bất chính. 

- Hadith như muốn kêu gọi các tín đồ mau chóng 

trả lại sự công bằng cho chủ nhân của nó cho dù điều đó 

không đang kể và nhỏ bé thế nào. 

 

Hadith 210: Ông Abu Musa  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói:  

الِمِ  َْل ْمِل  اللَ  إِنَّ } َخَذه   إَِذا َحّتَّ  لِلظَّ
َ
 {ي ْفلِْته   لَمْ  أ

“Quả thật Allah sẽ buông thả cho kẻ bất công càng 

lún sâu để khi Ngài túm bắt hắn, hắn không còn lối 

thoát.” 

Sau đó, Người đọc câu Kinh: 

َخَذ ٱلُۡقَرىَّٰ َوِِهَ َظَّٰ ﴿
َ
ۡخُذ َرب َِك إِذَآ أ

َ
َّٰلَِك أ ِِلم  َوَكَذ

َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
ٌۚ إِن  أ َشِديد   لَِمة 

 [802سورة هود: ] ﴾١٠٢

Sự túm bắt của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 

đúng như thế khi Ngài trừng phạt cư dân các thị trấn 

trong lúc chúng đang làm điều bất công. Quả thật, sự 

túm bắt của Ngài rất đau đớn và khủng khiếp. 
(Chương 88 – Hud, câu 102) (Albukhari, Muslim). 
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 * Bài học từ Hadith: 

- Hadith nhắc nhở rằng những ai đang làm điều bất 

công và sai quấy mà vẫn ung dung thì chớ mừng vội bởi 

vì đó chỉ là kế hoặc của Allah, Ngài muốn cho y càng lún 

sâu vào tội lỗi để rồi Ngài trừng phạt y với hình phạt vô 

cùng đau đớn. 

- Hadith kêu gọi các tín đồ, những ai lỡ lầm hãy 

mau sớm tỉnh ngộ và nhanh chân quay về sám hối với 

Ngài và phải trả lại công bằng cho chủ nhân của nó. 

 

Hadith 211: Ông Mu’azd  thuật lại: Thiên sứ 

của Allah  cử tôi đi và nói: 

ِت  إِنََّك }
ْ
ْهلِ  ِمنْ  َقْوًما تَأ

َ
مْ . اْلِكَتاِب  أ ه  نْ  َشَهاَدةِ  إَِل  فَاْدع 

َ
 الل   إِلَّ  إَِلَ  لَ  أ

ِّن 
َ
ول   وَأ مْ  فَإِنْ  اللِ  َرس  وا ه  َطاع 

َ
لَِك  أ مْ  ذِلَ ْعلِْمه 

َ
نَّ  َفأ

َ
 َعلَْيِهمْ  اْفََتََض  اللَ  أ

ِ  ِف  َصلََوات   ََخَْس  مْ  فَإِنْ  َوَْلْلَة   يَْوم   ك  وا ه  َطاع 
َ
لَِك  أ ْعلِْمه مْ  ذِلَ

َ
نَّ  فَأ

َ
 اللَ  أ

ْغنَِيائِِهمْ  ِمنْ  ت ْؤَخذ   َصَدقَةً  َعلَْيِهمْ  اْفََتََض 
َ
َدُّ  أ َقَرائِِهمْ  ِف  َفَت  مْ  فَإِنْ  ف   ه 

وا َطاع 
َ
لَِك  أ ْمَوالِِهمْ  َوَكَرائِمَ  فَإِيَّاكَ  ذِلَ

َ
 لَيَْس  فَإِنَّه   الَْمْظل ومِ  َدْعَوةَ  َواتَّقِ  أ

 متفق عليه. {ِحَجاب   اللِ  َوَبنْيَ  بَيَْنَها
“Quả thật, cậu sẽ đến một nhóm người thuộc dân 

kinh sách. Cậu hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ 

Shahadah: không có Thượng Đế đích thực nào ngoài 

Allah và Ta là Thiên sứ của Allah. Nếu họ tuân theo 

điều đó thì hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh cho họ 

năm lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần. Nếu họ tuân 
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theo điều đó thì hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh 

bảo họ phải xuất Zakah, lấy từ người giàu để đưa cho 

người nghèo. Nếu họ tuân theo điều đó thì cậu hãy coi 

chừng, hãy thận trọng đừng chạm đến phần tốt nhất 

trong tài sản của họ. Cậu hãy sợ Allah về lời cầu xin 

của những người bị đối xử bất công bởi quả thật sẽ 

không có tấm màn ngăn cách giữa lời cầu xin đó và 

Allah.” (Albukhari, Muslim). 

 * Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho biết rằng việc kêu gọi người ngoại 

đạo vào Islam trước khi đánh chiến với họ là điều bắt 

buộc. 

- Hadith cho thấy rằng Zakah là lấy của người giàu 

đem cho người nghèo trong cùng một xứ chứ không được 

mang đi xứ khác trừ phi người trong xứ đó đã nhận đủ và 

còn thừa lại. 

- Người đi thu gom của Zakah không được phép 

lấy bất cứ tài sản nào của người giàu, nếu ai làm vậy thì 

đó là chiếm đoạt tài sản một cách bất công. 

- Hadith nhắc nhở người tín đồ tránh xa sự bất 

công bởi lời cầu xin của người bị đối xử bất công sẽ 

không bị từ chối. 

 

Hadith 212: Ông Abu Humaid Abdurrahman bin 

Sa’ad Assa-‘idi  thuật lại: Thiên sứ của Allah  đã 

giao nhiệm vụ thu gom của Zakah cho một người đàn 

ông thuộc bộ tộc Al-Azdi (một trong những bộ tộc Ả rập 

xứ Yemen) thường được gọi với tên Ibnu Allutbiyah. Khi 
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người đàn ông đó trở về thì y nói: Đây là của các người 

còn đây là phần người ta biếu tằng cho tôi. Thế là Thiên 

sứ của Allah  đứng lên bục giảng nói lời ca ngợi và tán 

dương Allah, sau đó, Người nói: 

ْسَتْعِمل   فَإِِّن }
َ
َل  أ مْ  الرَّج  ا الَْعَملِ  ََعَ  ِمْنك  ، َولَِّّن  ِممَّ ِت  الل 

ْ
ول   َفَيأ  َفَيق 

مْ  َهَذا ْهِديَْت  َهِديَّة   َوَهَذا َمال ك 
 
فَلَ . ِل  أ

َ
بِيهِ  َبْيِت  ِف  َجلََس  أ

َ
ِمهِ  أ

 
 وَأ

تَِيه   َحّتَّ 
ْ
، تَأ ذ   لَ  َواللِ  َهِديَّت ه  خ 

ْ
َحد   يَأ

َ
مْ  أ  لَِقَ  إِلَّ  َحِقِه، بَِغْْيِ  َشيًْئا ِمْنك 

ْعرَِفنَّ  ، الِْقَياَمةِ  يَْومَ  َْيِْمل ه   اللَ 
َ
َحًدا َفأل

َ
مْ  أ  َل   بَِعْيًا َْيِْمل   اللَ  لَِقَ  ِمْنك 

، وْ  ر ََغء 
َ
، لََها َبَقَرةً  أ َوار  وْ  خ 

َ
 {َتْيَعر   َشاةً  أ

“Quả thật, Ta đã giao cho một người đàn ông trong 

các ngươi một công việc trong những việc làm mà 

Allah đã ủy thác cho Ta. Nhưng y đến và nói: Đây là 

phần của các người còn đây là phần quà biếu người ta 

biếu tặng riêng cho tôi. Chẳng phải là y nên ngồi tại 

nhà cha của y hay mẹ của y để món quà đến với y nếu 

y nói thật lòng hay sao? Thề bởi Allah, không một ai 

trong các ngươi lấy một thứ gì đó không thuộc quyền 

lợi của y mà không phải gánh chịu hậu quả trước 

Allah khi trở về trình diện Ngài vào Ngày Phục Sinh. 

Bởi thế, Ta biết chắc chắn một ai đó trong các ngươi 

khi trình diện Allah sẽ vác trên cổ của y một con lạc 

đà với tiếng hí vang của nó hoặc một con bò với tiếng 

rống của nó hoặc một con cừu với tiêng la inh ỏi của 

nó”. 
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Sau đó, Thiên sứ của Allah ngửa đôi bàn tay giơ 

lên cao thấy cả phần nách màu trắng mín của Người, 

Người nói: 

مَّ َهْل بَلَّْغت  }  عليه.متفق  {الله 
“Lạy Allah, bề tôi đã truyền đạt.” (Albukhari, Muslim). 

 * Bài học từ Hadith: 

- Hadith kêu gọi người đi thu gom và phần phát 

của Zakah phải làm việc một cách công minh va trung 

thực. 

- Hadith là bằng chứng cho thấy rằng quà biếu 

dành cho những người đi thu gom và phân phát của 

Zakah được xem là đồ hối lộ, Haram sử dụng. Nếu người 

chủ thể xuất Zakah đưa hơn phần mức qui định thì đó là 

phần tài sản của Baitul-Maal (ngân quỹ của người 

Muslim). 

- Việc biếu quà được phép cho người thu gom khi 

nào người thu gom là bà con hoặc bạn bè của người xuất 

Zakah và giữa họ thường có sự biếu tặng quà cáp qua lại 

nhưng với điều kiện người tặng quà không có bất cứ yêu 

cầu gì đối với người được tặng. 

- Không được thừa cơ hội việc thu gom để trục lợi 

cá nhân. 

- Ai lấy tài sản của người một cách bất chính và sự 

việc đó được ẩn kín trên thế gian thì vào ngày Phục sinh 

Allah  sẽ phơi bày tất cả và để cho những thứ mà y đã 

chiếm đoạt bất chính làm chứng tố cáo y; và chắc chắn ý 

sẽ Ngài trừng phạt thích đáng. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ َّٰ ِت بَِما َغل  يَۡوَم ٱلۡقَِيََّٰمةِِۚ ُثم  تَُوَّف 
ۡ
ٌۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغل 

َ
َوَما ََكَن ِِلَِب ٍّ أ

ا َكَسبَۡت وَُهۡم ََل ُيۡظلَُموَن  ُُكُّ َنۡفٖس   [868سورة آل عمران: ] ﴾١٦١م 

Và không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến 

lợi phẩm. Và ai giấu trộm một vật gì thì y sẽ mang vật 

giấu trộm đó ra trình diện Allah vào Ngày Phục Sinh, 

rồi mỗi người sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà y đã 

thu hoạch và họ sẽ không bị đối xử bất công. 
(Chương 3 – A-li – Imran, câu 161). 

 

Hadith 213: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِخيهِ  َمْظلََمة   ِعْنَده   ََكنَْت  َمنْ }
َ
ء   أل ْو ِمْن ََشْ

َ
 فَْلَيَتَحلَّلْه   ِمْن ِعْرِضِه أ

ْوَن ِديَنار   لَّ يَك 
َ
 َصالِح   َعَمل   َل   ََكنَ  َوإِنْ  ِدْرَهم   َولَ  ِمْنَها اْْلَْوَم َقْبَل أ

ِخذَ 
 
نْ  لَمْ  َوإِنْ  َمْظلََمتِهِ  بَِقْدرِ  ِمْنه   أ ِخذَ  َل   يَك 

 
 َصاِحبِهِ  َسيَِئاِت  ِمنْ  أ

َعلَْت   رواه ابلخاري. {َعلَْيهِ  فَج 
“Ai có một điều gì bất công với người anh em của y từ 

tài sản hay một thứ gì đó thì hãy giải quyết ngay (trả 

lại cộng bằng cho người đó) hôm nay trước khi phải 

đối mặt với một ngày không thể trả bằng đồng tiền 

Dinar cũng như đồng tiền Dirham, nếu y có việc làm 

thiện tốt thì sẽ bị trừ đi bằng với khoản lượng của 

điều bất công mà y đã làm, nếu y không có việc làm 
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thiện tốt nào thì người ta sẽ lấy điều xấu của người 

mà y đã đối xử bất công gán cho y.” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith là một lời cảnh báo dành cho người tín đồ 

Muslim phải nên tránh xa việc đối xử bất công với người 

khác. 

- Hadith khẳng định sự công bằng tuyệt đối của 

Allah . 

 

Hadith 214: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ْسلِم  } ونَ  َسلِمَ  َمنْ  الْم  ْسلِم  َهاِجر   َويَِدهِ، لَِسانِهِ  ِمنْ  الْم   َما َهَجرَ  َمنْ  َوالْم 
 متفق عليه. {َعْنه   الل   َنَه 

“Người Muslim là người mà những người Muslim 

được an toàn khỏi chiếc lưỡi và tay của y, còn người 

Muhajir là người từ bỏ điều Allah ngăn cấm.” 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith muốn nói rằng sự hoàn thiện của Islam và 

đức tin Iman của một người tín đồ sẽ không thể đạt được 

trừ phi y hoàn toàn không dính líu đến việc gây hại cũng 

như sự phiền hà đến người khác. 

- Muhajir có nghĩa là người di cư, Hadith muốn 

nói rằng người di cư vì Allah  là người di cư bỏ nơi xấu 

xa tội lỗi để đến với nơi phủ phục và tuân lệnh Ngài. 
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Hadith 215: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass 

 thuật lại: Trong đồ đạc của Thiên sứ của Allah  có 

một người đàn ông được gọi là Kirkirah (là người nô lệ 

da đen được tặng cho Thiên sứ của Allah nhưng Người 

đã trả tự do cho y, y thường cầm dây cương dẫn con vật 

cưỡi của Thiên sứ). Khi y chết đi thì Thiên sứ của Allah 

nói: 

وَ  } { انلَّارِ  ِف  ه 
“Y sẽ ở trong Hỏa Ngục”. 

Các vị Sahabah đi xem y ta thì họ nhìn thấy dưới 

áo của y giấu trộm chiến lợi phẩm. (Albukhari). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy rằng việc chiếm đoạt tài sản 

chung của cộng đồng là một đại trọng tội bị trừng phạt 

trong Hỏa Ngục. 

 

Hadith 216: Ông Abu Bakrah Nufai’ bin Al-

Harith  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah : 

َمانَ  إِنَّ } َمَواِت  الل   َخلََق  يَْومَ  َكَهْيئَتِهِ  اْسَتَدارَ  قَدِ  الزَّ ْرَض، السَّ
َ
 َواأل

َنة   ْرَبَعة   ِمْنَها، َشْهًرا َعَشَ  اْثَنا السَّ
َ
، أ ر م  ، ثَلَث   ح  َتَواِْلَات   الَْقْعَدةِ  ذ و م 

ةِ  َوذ و ِجَّ
ْ
َحرَّم   احل َُضَ  َورََجب   َوالْم  ِى م  َاَدى َبنْيَ  اذلَّ   {َوَشْعَبانَ  َج 

“Quả thật thời gian đã hoàn thành chu kỳ của nó và 

nó trở lại tình trạng của ngày mà Allah tạo dựng trời 

đất, một năm gồm 12 tháng, trong đó có bốn tháng 

cấm kỵ, ba tháng liên tiếp: Zdul-Qa’dah, Zdul-Hijjah, 
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Muharram và Rajab, một năm của bộc tộc Mudhar 

(bởi vì bộc tộc này đã rất gìn giữ việc cấm kỵ trong 

tháng này nhiều hơn những bộ tộc Ả Rập còn lại), nó 

nằm chính giữa Juma-da và Sa’baan”. 

Thiên sứ của Allah  hỏi: “Đây là tháng gì?” 

Chúng tôi nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết hơn 

hết. Thế là Người im lặng một hồi và chúng tôi cứ tưởng 

Người gọi nó với một cái tên khác. Rồi Người  nói: 

“Chẳng phải là tháng Zdul-Hijjah đó sao!”. Chúng tôi 

nói: Thưa đúng vậy. Người nói: “Đây là xứ nào?”. 

Chúng tôi nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết hơn hết. 

Thế là Người  im lặng một hồi và chúng tôi cứ tưởng 

Người gọi nó với một cái tên khác. Rồi Người nói: 

“Chẳng phải là Makkah đó sao!”. Chúng tôi nói: Thưa 

đúng vậy. Người  nói: “Đây là ngày gì?”. Chúng tôi 

nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết hơn hết. Thế là 

Người  im lặng một hồi và chúng tôi cứ tưởng Người 

gọi nó với một cái tên khác. Rồi Người  nói: “Chẳng 

phải là ngày Nahr (giết tế) đó sao?”. Chúng tôi nói: 

Thưa đúng vậy. Rồi Người  nói: 

مْ  فَإِنَّ } مْ  ِدَماَءك  ْمَوالَك 
َ
مْ  وَأ ْعَراَضك 

َ
مْ  َحَرام   وَأ ْرَمةِ  َعلَْيك   َكح 

مْ  مْ  ِف  َهَذا يَْوِمك  مْ  ِف  َهَذا بَََلِك  مْ  َوَسَتلَْقْونَ  .َهَذا َشْهِرك   َربَّك 
مْ  ل ك 

َ
مْ  َعنْ  فَيَْسأ ْعَمالِك 

َ
نَّ  فَلَ  أ اًرا َبْعِدى تَرِْجع  فَّ مْ  يَُْضِب   ك  ك   َبْعض 

لَ  َبْعض   رِقَاَب 
َ
اِهد   ِْل َبلِغِ  أ ه   َمنْ  َبْعَض  فَلََعلَّ  اْلَغائَِب  الشَّ ون   ي َبلَّغ   يَك 

ْوَع 
َ
 {َسِمَعه   َمنْ  َبْعِض  ِمنْ  َل   أ
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“Quả thật, tính mạng, tài sản và danh dự của các 

ngươi là điều bất khả xâm phạm giống như sự cấm kỵ 

trong ngày này của các ngươi ở xứ sở này của các 

ngươi trong tháng ngày của các ngươi. Rồi các ngươi 

sẽ trình diện Thượng Đế của các ngươi để Ngài thẩm 

vấn các ngươi về việc làm của cácngươi. Bởi thế, các 

ngươi chớ trở lại vô đức tin bởi việc đánh vào cổ của 

nhau (giết chóc). Người có mặt hãy truyền đạt lại cho 

người vắng mặt. Mong rằng một số người được 

truyền đạt sẽ hiểu thấu đáo hơn một số người đang 

lắng nghe”. 

Sau đó, Thiên sứ của Allah  nói: 

لَ }
َ
{بَلَّْغت   َهْل  أ

“Ta đã truyền đạt tất cả chưa?” 

Chúng tôi nói: Vâng, Ngài đã truyền đạt tất cả. 

Người nói: 

مَّ اِْشَهدْ }  {الله 
“Lạy Allah, xin Ngài chứng giám!” (Albukhari, 

Muslim). 
* Bài học từ Hadith: 

- Hadith kêu gọi người tín đồ tránh xa việc gây thù 

hằn và oán hận lẫn nhau, đặc biệt là vấn đề mâu thuẫn 

dẫn đến giết chóc. 

- Hadith cho biết các tháng cấm kỵ của Islam. 
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- Hadith khẳng định rằng Islam cấm xâm phạm 

đến tính mạng, tài sản và danh dự của người khác. 

 

Hadith 217: Ông Abu Uma-mah Iyaas bin 

Tha’labah Al-Ha-ribi  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

:  

ْسلِم   اْمرِئ   َحقَّ  اْقَتَطعَ  َمنِ } وَْجَب  َفَقدْ  بَِيِمينِهِ  م 
َ
 وََحرَّمَ  انلَّارَ  َل   الل   أ

َنَّةَ  َعلَْيهِ 
ْ
 {اْل

“Ai chiếm lấy một cách bất chính quyền lợi của người 

Muslim bằng lời thề thốt của y thì quả thật Allah sẽ 

trừng phạt y nơi Hỏa Ngục và cấm y vào Thiên 

Đàng”. 

Một người đàn ông nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

ngay cả đối với một thứ gì đó không đáng kể nữa sao? 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َراك   ِمنْ  قَِضيًبا َوإِنْ }
َ
 رواه مسلم. {أ

“Ngay cả đối với một khúc cây Siwaak” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy sự nghiêm trọng của việc chiếm 

lấy quyền lợi của người khác một cách bất chính bởi vì 

Thiên sứ của Allah  nói ngay cả đối với một khúc 

Siwaak không đáng là gì cũng bị Allah  bắt tội và trừng 

phạt nặng nề. 
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- Hadith kêu gọi người tín đồ mau mau trả lại 

công bằng cho người khác và phải sám hối với Allah 

. 

 

Hadith 218: Ông Adi bin Ami-rah  thuật lại: Tôi 

đã nghe Thiên sứ của Allah  nói: 

مْ  اْسَتْعَملَْناه   َمنِ } ل ولً  ََكنَ  فَْوقَه   َفَما ِِمَْيًطا فََكَتَمَنا َعَمل   ََعَ  ِمْنك   غ 
ِت 

ْ
{الِْقَياَمةِ  يَْومَ  بِهِ  يَأ

“Ai trong các ngươi mà Ta giao một việc nào đó cho y 

rồi y che giấu một điều gì đó dù chỉ nhỏ bằng chiếc 

kim may hay nhỏ hơn thì y được coi là kẻ gian lận, nó 

sẽ được đưa ra phán xét vào Ngày Phục Sinh”. 

Một người đàn ông da den thuộc dân Ansar đứng 

dậy nói: Thưa Thiên sứ của Allah, Người hãy giao việc 

của Người cho tôi. Thiên sứ của Allah  nói: “Việc gì?” 

Y nói: Tôi nghe Người nói thế này, thế này (về việc thu 

gom Zakah).  

Thiên sứ của Allah  nói: 

نَا}
َ
ق ول   وَأ

َ
ِت  َعَمل   ََعَ  اْسَتْعَملَْناه   َمنِ  اْْلَن: أ

ْ
ِ  بَِقلِيلِهِ  فَْلَيأ  َفَما َوَكثِْيِه

وِتَ 
 
َخَذه   ِمْنه   أ

َ
 رواه مسلم. {اْنَتَه  َعْنه   ن ِهَ  َوَما أ

“Và bây giờ Ta nói: Ai mà Ta giao việc (thu gom 

Zakah) cho y thì y phải mang về dù ít hay nhiều (tức 

mang về tất cả), những gì được cho (tiền công, phụ 

cấp cho việc thu gom Zakah) thì y hãy nhận lấy còn 

những gì bị ngăn cấm thì không được lấy.” (Muslim). 



 

 

 

21 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith là lời cảnh báo mạnh mẽ và khắc nghiệt 

cho hành động gian lận; dù sự gian lận đối với một điều 

gì đó nhỏ hơn cả chiếc kim may thì cũng bị đưa xét xử 

trước Allah  vào Ngày Phục Sinh. 

- Hadith nhắc nhở tín đồ Muslim phải thận trọng 

trong việc thu gom của Zakah, và phải tuyệt đối trung 

thực và thành tâm trong việc làm đó bởi nó là việc làm để 

được sự hài lòng của Allah .  

- Hadith là cơ sở rằng người đi thu gom Zakah 

được phép nhận thù lao hay tiền công từ việc làm đó. 

 

Hadith 219: Ông Umar bin Al-Khattab  thuật 

lại: Vào ngày chinh chiến Khaibar, một nhóm các vị 

Sahabah của Thiên sứ đến gặp Người và nói: Người này 

đã chết Shaheed, người này đã chết Shaheed, rồi họ đi 

qua một người và nói: người này đã chết Shaheed. 

Nhưng Thiên sứ của Allah  nói:  

ْيت ه   إِِّن  ََكَّ }
َ
وْ  َغلََّها ب ْرَدة   ِف  انلَّارِ  ِف  َرأ

َ
 رواه مسلم. {َعَباَءة   أ

“Không, quả thật Ta thấy y sẽ trong Hỏa Ngục vì y đã 

gian lận chiến lợi phẩm trong chiếc áo khoác của y.” 

(Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy tội gian lận rất nghiệm trọng và 

đó là đại tội. 
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- Việc chết Shaheed không xóa bỏ được tội chiếm 

đoạt quyền lợi của người khác. 

 

Hadith 220: Ông Abu Qata-dah Al-Harith bin 

Rib’i  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah   đứng giữa 

họ, Người nhắc nhở rằng việc Jihaad cho con chính nghĩa 

của Allah cũng như đức tin nơi Allah là việc làm tốt nhất. 

Thế là một người nói: Thưa Thiên sứ của Allah, nếu tôi 

bị giết trên con đường chính nghĩa của Allah thì mọi tội 

lỗi của có được xóa bỏ không? Thiên sứ của Allah  nói: 

نَْت  اللِ  َسبِيلِ  ِف  ق تِْلَت  إِنْ  َنَعمْ }
َ
ْتَِسب   َصابِر   وَأ ْقبِل   ُم  ْدبِر   َغْْي   م   {م 

“Có, nếu ngươi bị giết trong con đường chính nghĩa 

của Allah trong lúc ngươi kiên nhẫn chịu đựng và 

thành tâm hy vọng ân phước (nơi Allah) và quyết 

chiến không lùi bước”. 

Nhưng rồi Thiên sứ của Allah  lại hỏi: “Ngươi 

nói sao?”.  Người đàn ông đó nói: nếu tôi bị giết trên con 

đường chính nghĩa của Allah thì mọi tội lỗi của có được 

xóa bỏ không? 

Thiên sứ của Allah  nói: 

نَْت  َنَعمْ }
َ
ْتَِسب   َصابِر   وَأ ْقبِل   ُم  ْدبِر   َغْْي   م  ْينَ  إِلَّ  م   ِجْبِيَل  فَإِنَّ  ادلَّ

لَم   َعلَْيهِ   رواه مسلم. {َذلَِك  ِل  قَاَل  السَّ
“Có, nếu ngươi bị giết trong con đường chính nghĩa 

của Allah trong lúc ngươi kiên nhẫn chịu đựng và 

thành tâm hy vọng ân phước (nơi Allah) và quyết 

chiến không lùi bước ngoại trừ sự mắc nợ, bởi đại 
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Thiên Thần Jibril  đã nói với Ta như thế.” 

(Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith khẳng định ân phước lớn lao của Jihaad 

cho con đường chính nghĩa của Allah. 

- Hadith cho biết người chết Shaheed một cách 

thành tâm sẽ được bôi xóa mọi tội lỗi trừ sự mắc nợ khi 

có khả năng trả mà không thực hiện; nhưng nếu không có 

khả năng trả và đã sám hối trước khi chết thì Allah  sẽ 

chấp nhận. 

 

Hadith 221: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ونَ } تَْدر 
َ
ْفلِس   َمنِ  أ  {؟الْم 

“Các ngươi có biết kẻ cháy túi là ai không?”. 

Các vị Sahabah nói: Kẻ cháy túi là những người 

không còn bất cứ đồng tiền Dirham hay bất cứ tài sản 

nào. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْفلَِس  إِنَّ } ِّت  ِمنْ  الْم  مَّ
 
ِت  أ

ْ
ِت  َوَزََكة   َوِصَيام   بَِصلَة   الِْقَياَمةِ  يَْومَ  يَأ

ْ
 قَدْ  َويَأ

َكَل  َهَذا َوقََذَف  َهَذا َشَتمَ 
َ
َب  َهَذا َدمَ  وََسَفَك  َهَذا َماَل  وَأ  َهَذا َوََضَ

 َقْبَل  َحَسَنات ه   َفنَِيْت  فَإِنْ  َحَسَناتِهِ  ِمنْ  َوَهَذا َحَسَناتِهِ  ِمنْ  َهَذا َفي ْعَطى
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نْ 
َ
ِخذَ  َعلَْيهِ  َما ي ْقَض  أ

 
مْ  ِمنْ  أ رَِحْت  َخَطايَاه  ِرحَ  ث مَّ  َعلَْيهِ  َفط   ِف  ط 

 رواه مسلم. {انلَّارِ 
“Quả thật kẻ cháy túi trong cộng đồng tín đồ của Ta 

là người mà vào Ngày Phục Sinh y đến với lễ nguyện 

Salah, nhịn chay, Zakah nhưng y đã từng chửi rủa 

người này, vu khống người kia, ăn tiền bất chính của 

người nọ, xâm phạm tính mạng của người này và 

đánh đập người kia. Thế là người ta lấy từ công đức 

và ân phước của y trả cho những người mà y đã bất 

công, nếu đã lấy hết phần ân phước và công đức của y 

mà y vẫn còn nợ người khác trước khi thanh toán việc 

làm thiện tốt của y thì người ta sẽ lấy tội lỗi của 

những người mà y bất công gán cho y, để rồi cuối 

cùng y bị ném vào Hỏa Ngục.” (Muslim). 

 

 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith nhắc nhở các tín đồ Muslim phải tránh xa 

những điều bị nghiêm cấm, đặc biệt là những điều bất 

công giữa con người với con người với nhau; bởi vào 

Ngày Phục Sinh Allah  sẽ bắt trả lại công bằng cho 

nhau trước khi mỗi người được cân các việc làm thiện tốt 

của họ. 

- Hadith cho thấy những hành vi xúc phạm người 

khác cũng như gây oán hận cho mọi người sẽ hủy hoại 

các việc làm thiện tốt và ngoan đạo của người Muslim. 
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Hadith 222: Bà Ummu Salamah  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

نَا إِنََّما}
َ
مْ  ، بََش   أ ونَ  َوإِنَّك  مْ  َولََعلَّ  ،إَِلَّ  َُتَْتِصم  نْ  َبْعَضك 

َ
ونَ  أ  يَك 

َنَ  حلْ
َ
تِهِ  أ ْقِضَ  ، َبْعض   ِمنْ  ِِب جَّ

َ
ْسَمع   َما ََنْوِ  ََعَ  َل   َوأ

َ
 َل   قََضْيت   َفَمنْ  ، أ

ِخيهِ  َحِق  ِمنْ 
َ
ذْ  فَلَ  ، َشْيًئا أ خ 

ْ
ْقَطع   فَإِنََّما ، يَأ

َ
متفق  {انلَّارِ  ِمنَ  قِْطَعةً  َل   أ

 عليه.
“Quả thật, Ta chỉ là con người phàm tục, các ngươi 

mang chuyện tranh chấp đến với Ta, e rằng một số 

người trong các ngươi lập luận có lý hơn một số người 

khác, và Ta chỉ phân xử dựa theo những gì Ta nghe 

thấy và cho là đúng. Bởi thế, ai mà Ta đã phân xử để 

y chiếm lấy một điều gì đó bất chính từ quyền lợi của 

người anh em của mình thì y hãy đừng lấy nó bởi lẽ 

đó là Ta đã cắt cho y một miếng lửa của Hỏa Ngục.” 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith:  

- Hadith khẳng định Thiên sứ của Allah, 

Muhammad , chỉ là một người phạm tục giống như bao 

con người phàm tục bình thường khác chứ Người không 

phải là Thiên Thần hay là một vị Siêu Phàm có thể biết 

điều vô hình hay những gì được giấu kín trong lòng. Điều 

này có nghĩa là nếu nói về chuyện đời thì Người có đúng 

có sai; còn nói về việc truyền đạt Sứ mạng Thiên sứ cũng 

như Thông Điệp Islam thì Người được Allah bảo vệ hoàn 

toàn khỏi những lỗi lầm và sai sót.  
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- Hadith là cơ sở nguyên lý cho công việc thẩm 

phán và xét xử của tòa án trong Islam. Đó là người xét xử 

sẽ dựa theo bằng chứng, vật chứng và lập luận được cho 

là đúng dựa trên cơ sở hiểu biết và chuyên môn cũng như 

sự sáng suốt của người phán xét. 

- Hadith nhắc nhở rằng ai phân xử bất công thì một 

sự trừng phạt nặng nề dành cho y đang đợi y ở Ngày 

Phục Sinh. 

 

Hadith 223: Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْؤِمن   يََزاَل  لَنْ } رواه  {َحَراًما َدًما ي ِصْب  لَمْ  َما ِدينِِه، ِمنْ  ف ْسَحة   ِف  الْم 
 ابلخاري.

“Người có đức tin vẫn nằm sự bao la của lòng nhân từ 

nơi Allah khi mà y không xâm phạm đến tính mạng 

một cách bất chính.” (Albukhari). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho biết việc xâm hại đến tính mạng của 

người khác một cách bất chính là một đại trọng tội, ai 

làm vậy thì có nghĩa là chính y đã tự mình đóng chặt 

cánh cửa đến với lòng nhân từ nơi Allah . 

َّٰ بَِِنٓ ﴿ َّٰلَِك َكتَبۡنَا لََعَ ۡجِل َذ
َ
ا بَِغۡيِ ِمۡن أ ن ُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسَۢ

َ
َٰٓءِيَل أ إِۡسَر

ۡو فََسادٖ 
َ
ن َما َقتََل  َنۡفسٍّ أ

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡحيَاَها ٱِل اَس ََجِيع  ِِف ٱۡۡل

َ
ا َوَمۡن أ
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ۡحيَا ٱِل اَس 
َ
ٓ أ َما ن 

َ
ٌۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلُنَا بِٱۡۡلَي َِنَِّٰت ُثم  إِن  ََجِيع  فََكأ ا
ِنۡ ا َكثِي   ۡرِض لَُمۡۡسِفُوَن م 

َ
َّٰلَِك ِِف ٱۡۡل  (32 )سورة املائدة: ﴾ ٣٢ُهم َبۡعَد َذ

Bởi lý do đó, TA (Allah) đã sắc lệnh quy định cho 

con cháu của Israel như sau: ai giết một người không 

phải là một tên sát nhân hay là một tên phá hoại trên 

trái đất thì coi như y đã giết toàn bộ nhân loại; và ai 

cứu sống một sinh mạng thì coi như y đã cứu sống 

toàn thể nhân loại. Và quả thật, các sứ giả của TA đã 

mang đến cho họ những bằng chứng rõ rệt nhưng sau 

đó đa số bọn họ vẫn hành động thái quá trên mặt 

đất. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 32). 

 

Hadith 223: Bà Khawlah con gái ông A’mir người 

Ansar, bà là vợ của Hamzah , bà nói: Tôi đã nghe 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ونَ  رَِجالً  إِنَّ }  م   ، َحقى  بَِغْْيِ  اللِ  َمالِ  ِف  َيَتَخوَّض   {الِْقَياَمةِ  يَْومَ  انلَّار   فَلَه 
 رواه ابلخاري.

“Quả thật những người đàn ông chi dùng bất chính 

tài sản của Allah (tài sản chung của những người 

Muslim) thì họ sẽ bị đày trong Hỏa Ngục vào Ngày 

Phục Sinh.” (Albukhari). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith nhắc nhở những người đang quản lý tài 

sản chung của những người Muslim phải cẩn thận 

trong việc chi dùng, phải tuyệt đối trung thực bởi nếu 

có sự gian lận thì Allah sẽ đày người đó vào Hỏa Ngục.  
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