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Chương 14
Chương Không Nên Lạm Dụng
Trong Thờ Phượng
Allah, Đấng Tối Cao phán
]2 ،1:﴾ [سورة طه٢

َ َ َ ٓ َ َنَ َ َن َ نُ ن
ٰٓ َ ان ل ِتَ نش
َق
 ما أنزۡلا عليك ٱلقرء١ ﴿طه

Ta-ha. Không phải TA (Allah) ban Qur’an xuống
cho Ngươi (Muhammad) để làm Ngươi đau buồn.
(Chương 20 – Ta-ha, câu 1, 2).
Có nghĩa là không phải TA ban Qur’an xuống cho
Ngươi để Ngươi khó khăn, cực nhọc và khắc khổ. Lời
Kinh hàm ý rằng hãy nên thờ phượng Allah  ở mức
trung hòa, phải giữ sức lực cho bản thân đừng để nó kiệt
sức dẫn đến sự chán ngán; bởi vì bản thân con người
giống như con vật nếu người chủ nhân của nó đối xử tử
tế và hài hòa trong việc chăm sóc nó và bắt nó lao động
thì y sẽ đạt được mục tiêu mong muốn, còn nếu như y
làm khổ nó và ép nó làm quá sức thì công việc giảm hiệu
quả hoặc thậm chí công việc sẽ bi ngưng hoàn toàn.
Qata-dah nói: Không, thề bởi Allah, Ngài không
ban Qur’an xuống để làm khổ đau mà Ngài ban Nó
xuống như một hồng phúc, là ánh sáng và kim chỉ nam
dẫn đến Thiên Đàng.
Muja-hid nói: Lời phán này giống như lời phán:
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]22 :[سورة الزمل

َ ﴿فَٱقن َر ُءوا ْ َما تَيَ ر
﴾َّس م نِن ُه

Bởi thế, các ngươi hãy đọc Qur’an phần nào mà các
ngươi thấy dễ dàng cho các ngươi. (Chương 73 – AlMuzzammil, câu 20).
Allah, Đấng Tối Cao phán

َ ُ ُ نُ ن

ُ ُ ََ َ ُ ُ نُ ن

ُ ﴿يُر
ُ يد ر
ِ

]185 :ٱَّلل بِكم ٱليَّس وَل يرِيد بِكم ٱلعَّس ﴾ [سورة ابلقرة

Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài
không không muốn gây khó khăn cho các ngươi.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 185).
Câu Kinh này mặc khải xuống để nói về việc cho
phép không nhịn chay trong lúc đi đường xa. Ông Mujahid và Al-Dhihaak nói: Điêu dễ dàng chính là không nhịn
chay trong lúc đi đường và điều khó khăn chính là sự
nhịn chay trong lúc đi đường. Tuy nhiên, câu Kinh mang
ý nghĩa bao hàm mọi sự việc trong đạo, như Allah đã
phán trong một câu Kinh khác:
]78 :[سورة احلج

ُ َ َ َ ََ َ َن
ك نم ِف د
﴾ِين م نِن َح َرج
ٱل
﴿وما جعل علي
ِ
ِ

Và Ngài (Allah) đã không gây khó khăn cho các
ngươi trong tôn giáo. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 78).
Thiên sứ của Allah  nói:

ْ ُ َ ِّ

َ َ

{إن هذا ادلين ي ر
س} رواه النسايئ
ِ
“Quả thật, tôn giáo này là tôn giáo dễ dàng” (Annasai).
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Hadith 142: Bà A’ishah  thuật lại răng Nabi 
vào phòng bà và lúc đó bà đang ở cùng với một người
phụ nữ. Người hỏi aii đây thì bà nói đây là người này,
người này .. và bà kể cho Người nghe về việc người phụ
nữ này thường không ngủ để dâng lễ nguyện Salah rất
nhiều trong đêm. Thế là Người  nói:

َ َ ُ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ َ
َ َ َ َ
ََ َ ُ
ََ َ
الل حّت تملوا َوَكن أحب
{مه عليكم بِما ت ِطيقون ف َواّللِ ال يمل
ُ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َْ
ِّ
.حبه} متفق عليه
ِ ين إَِل ِه ما داوم علي ِه صا
ِ ادل

“Mah, các người hãy làm những gì mình có khả năng,
thề bởi Allah, Allah không chán ngán cho đến khi nào
các ngươi chán ngán; và điều yêu thích nhất đối với
Ngài trong đạo là những gì được duy trì thường
xuyên” (Albukhari, Muslim).

* Giải thích một số từ trong Hadith:
- Mah là từ thể hiện sự ngăn cấm hay không hài
lòng.
- Allah không chán ngán cho đến khi nào các
ngươi chán ngán: Allah  không ngừng việc ban ân
phước cho các ngươi qua các việc làm của các ngươi,
Ngài không hề chán ngán trong sự việc đó trừ phi các
ngươi đã chán ngán hành đạo, chán ngán thờ phượng
Ngài rồi bỏ bê hoàn toàn.
- Điều yêu thích nhất đối với Allah  trong đạo là
những gì được duy trì thường xuyên: Allah không yêu
thích những việc làm được thực hiện rất nhiều nhưng
không được duy trì lâu dài, ngược lại, Ngài yêu thích
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những việc làm tuy ít nhưng được thực hiện thường
xuyên trong lâu dài và bền.
* Bài học từ Hadith:
- Islam không khuyến khích thực hiện nhiều sự thờ
phượng và hành đạo một cách quá mức vì sợ bản thân trở
nên chán ngán rồi từ bỏ.
- Hadith kêu gọi người tìn đồ nên hài hòa, cân đối
trong việc hành đạo và thờ phượng.
- Việc làm mang lại nhiều ân phước là việc làm
được thực hiện thường xuyên lâu dài cho dù có ít đi
chăng nữa.
- Hadith cho người tín đồ một bài học quí giá, đó
là làm ít nhưng được duy trì bền vững tốt hơn làm nhiều
rồi ngừng hẳn.
- Hadith cho người tín đồ biết rằng con người
không chỉ có bổn phận và nghĩa vụ với Allah  mà còn
có bổn phận và trách nhiệm với chỉ bản thân mình, đừng
ép bản thân làm quá sức của nó mà hãy để nó được
hưởng quyền lợi mà Allah  đã cho phép.
Hadith 143: Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói:
có ba người đàn ông đến nhà các bà vợ của Nabi
Muhammad  để hỏi về sự hành đạo của Người. Sau khi
biết được sự hành đạo của Nabi  thì dường như cả ba
người đã không hài lòng cho sự hành đạo của bản thân
mình vì nó không đáng là gì so với sự hành đạo của Nabi
. Sau đó, cả ba đều nói một cách quả quyết .. người thứ
nhất nói: tôi sẽ dâng lễ nguyện Salah suốt đêm, người thứ
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hai nói: tôi sẽ nhịn chay suốt nguyên năm, và người thứ
ba nói: tôi sẽ tránh xa phụ nữ, tôi sẽ không cưới vợ để
chuyên tâm hành đạo. Vừa lúc ấy, Nabi  đến và nói:

َُْ
ُ َ ْ ََ
ََ َ ََ َ َ ُُْْ َ
ْ ُ َ ْ َ ِّ
ُ،اك ْم ََل
ُ
َ
{أنتم اَّلِين قلتم كذا وكذا أما واللِ إِّن ألخشاكم ِِلِ وأتق
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ ِّ َ
ِب عن
 فمن رغ، وأصّل وأرقد وأتزوج النساء،لكِّن أصوم وأف ِطر
ُ
ِّ َ ْ َ َ
.سن ِّت فليس مِّن} رواه ابلخاري

“Các ngươi là những người đã nói thế này, thế này ..
thề bởi Allah, quả thật Ta là người kính sợ Allah hơn
các ngươi, Ta là người có lòng Taqwa đối với Ngài
hơn các ngươi nhưng Ta nhịn chay và Ta ăn uống, Ta
dâng lễ nguyện Salah trong đêm và Ta ngủ, và Ta
cưới cưới phụ nữ. Bởi thế, ai ghét bỏ Sunnah của Ta
thì người đó không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta”
(Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith kêu gọi người tín đồ thờ phượng và hành
đạo một cách trung hòa.
- Hadith cho thấy các vị Sahabah của Thiên sứ 
lúc nào cũng luôn phấn đầu và nỗ lực hết mình trong việc
tìm kiếm ân phước của Allah , và tấm lòng của họ luôn
nghĩ tới cuộc sống Đời Sau, họ hầu như không màng đến
cuộc sống trần gian.
- Hadith khuyến khích người tín đồ kết hôn lập gia
đình.
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- Hadith là bằng chứng cho thấy việc nhịn chay
nguyên năm, thức suốt đêm dâng lễ nguyện Salah là điều
Makruh (khuyến khích bỏ).
- Hadith khẳng định Sunnah hành đạo và thờ
phượng của Thiên sứ  là ở mức trung hòa, đó là cách
tốt nhất để đến gần với Allah .

Hadith 144: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói ba lần:

َ ُ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ

.{هلك المتنطعون} رواه مسلم

“Là điều hủy diệt đối với những người quá mức”
(Muslim).
* Những người quá mức: Ý nói những người quá
mức không đúng chỗ trong thờ phượng cũng như trong
hành đạo. Họ lúc nào cũng ép bản thân quá mức trong
việc làm ngoan đạo mặc dù việc làm đó không nhất thiết
phải làm thế.
* Bài học từ Hadith:
- Thiên sứ của Allah  muốn khẳng định rằng
những người có hành vi quá mức yêu cầu, những người
thái quá trong lời nói cũng như trong hành động đều ở
trên con được hủy diệt.
- Hadith chê trách sự hà khắc và gây khó khăn cho
bản thân; và sự khó khăn và hà khắc thường không mang
lại điều tốt.
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Hadith 145: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ ر
ُ َ َ ُ ِّ َ َ ُ َ َ َ
ِّ َ َ َ ر
اربوا
ق
و
وا
د
د
س
ف
،
ه
ب
ل
غ
ال
إ
د
ح
أ
ين
ادل
اد
ش
 ولن ي،{إِن ادلين يس
ِ
ِ
َْ
ُ َ ْ َ ُ ْ ََ
َ
ْ َ ينوا بالْ َغ ْد َوة ِ َوالر ْو َح ِة َو
.َشء مِن ادلْل ِة} رواه ابلخاري
 واست ِع،وأب ِِشوا
ِ

“Quả thật đạo là sự dễ dàng, bất kỳ ai lấy đạo hà
khắc bản thân đều trở nên yếu ớt trong đạo, bởi thế,
hãy bám lấy sự đúng đắn, hãy làm những điều tương
đối, hãy vui lên, và hãy cầu xin sự phù hộ (nơi Allah
trong việc hành đạo) vào buổi sáng, vào buổi chiều và
một chút gì từ ban đêm.” (Albukhari).
Trong một lời dẫn khác:

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ
ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ِّ َ
ْ َ وحوا َو
َش رء م َِن ادلْل ِة والقصد القصد
اربوا واغدوا ور
ِ {سددوا وق
َُُْ
}تبلغوا
“... hãy bám lấy sự đúng đắn, hãy làm những điều
tương đối, hãy làm buổi sáng và buổi chiều và một
chút gì đó từ ban đêm, và các ngươi sẽ đạt được mục
tiêu mà không mỏi mệt”.
* Giải thích:
- Đạo là sự dễ dàng có nghĩa là đạo không phải là
ép bản thân quá mức yêu cầu.
- Bất kỳ ai lấy đạo hà khắc bản thân đều trở nên
yếu ớt trong đạo có nghĩa là người nào luôn ép bản thân
làm quá nhiều trong việc hành đạo một cách vượt mức
yêu cầu thì người đó rồi sẽ bỏ cuộc bởi vì bản thân y sẽ
kiệt sức và chán ngán.
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- Hãy bám lấy sự đúng đắn có nghĩa là hãy giữ
mức trung hòa và vừa phải trong thờ phượng và hành đạo
miễn sao đừng sao nhãng.
- Hãy làm những điều tương đối có nghĩa là nếu
không có năng làm trọn vẹn một việc làm thờ phượng
nào đó thì hãy làm những gì tương đương.
- Hãy vui lên có nghĩa là hay vui lên với phần
thưởng cho những việc làm liên tục, thường xuyên mặc
dù có ít ỏi.
- Hãy cầu xin sự phù hộ (nơi Allah trong việc hành
đạo) vào buổi sáng, vào buổi chiều và một chút gì từ ban
đêm có nghĩa là hãy cố gắng hành đạo và thờ phượng
Allah  trong những thời điểm mà bản thân vẫn còn
năng động, và nếu muốn thực hiện trong đêm thì hãy nên
thực hiện một chút gì đó trong đêm thôi, bởi vì bản thân
con người cần sự nghỉ ngơi, có như vậy thì việc làm mới
có hiệu quả, cũng giống như một người đi đường dài thì
y cần phải tạm dừng chân để bản thân và con vật cưỡi
của y được nghỉ ngơi, có như thế y mới đến được mục
tiêu mà không kiệt sức.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith như muốn nhắc nhở người tín đồ nên lựa
chọn thời điểm mà bản thân còn năng động cho việc hành
đạo và thờ phượng.
- Hadith dạy người tín đồ nên duy trì sự hành đạo
và thờ phượng một cách vừa phải, vừa mức độ, có như
vậy thì bản thân mới có thể duy trì một cách lâu dài và
hiệu quả.
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Hadith 146: Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói:
Nabi  đi vào Masjid thì thấy một sợi dây được cột
giăng ngang giữa hai cái trụ, Người  hỏi: Giây gì đây?
Các vị Sahabah nói: Thưa đó là sợ dây của Zaynap (con
gái của Jahash), bà ta giăng để khi nào thấy mệt thì bà
nắm lấy nó để trụ. Thiên sứ của Allah  nói:

ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ِّ َ ُ ُ ُ
. فإِذا فت فليقعد} متفق عليه،  َِلصل أحدكم نشاطه، {حلوه

“Các ngươi hãy tháo nó ra để ai đó trong các ngươi
dâng lễ nguyện một cách tích cực, còn nếu cảm thấy
mệt thì hãy ngồi xuống” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith khẳng định Islam là tôn giáo dễ dàng
không gây khó khăn.
- Lễ nguyện Salah Sunnah được phép thực hiện
trong Masjid đối với cả nam và nữ.
- Hadith bảo người tín đồ phải dẹp bỏ điều sai trái
bằng tay đối với ai có khả năng làm điều đó.
- Việc đứng tựa vào một vật nào đó để trụ trong
suốt dâng lễ nguyện Salah là điều Makruh.
- Hadith khuyến khích hành đạo và thờ phượng
một cách vừa sức của bản thân và phải trong tình trạng
cơ thể năng động và hăng hái.

Hadith 147: Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:
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َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
 فإِن، {إِذا نعس أحدكم وهو يصّل فلَيقد حّت يذهب عنه انلوم
َْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َُ َ ر
ُ َ َْ ُ ََ ُ َْ َْ ُ ََ
}أحدكم إِذا صّل وهو ناعِس ال يد ِرى لعله يستغ ِفر فيسب نفسه
.متفق عليه

“Khi ai đó trong các ngươi buồn ngủ trong lúc dâng
lễ nguyện Salah thì y hãy ngồi xuống cho đến khi cơn
ngủ không còn nữa, bởi lẽ nếu ai đó trong các ngươi
đang dâng lễ nguyện Salah mà buồn ngủ thì y không
biết liệu y đang cầu xin Allah tha thứ hay đang chửi
rủa bản thân mình” (Albukhari, Muslim).
* Giải thích:
- Lễ nguyện Salah được nói trong Hadith là đối với
lễ nguyện Salah Sunnah chứ không phải lễ nguyện Salah
bắt buộc.
- “Hãy ngồi xuống” có nghĩa là hãy ngừng lễ
nguyện Salah và rời đi, và sự ngừng Salah nên kết thúc
bằng Salam.
* Bài học từ Hadith:
- Islam không khuyến khích bắt ép bản thân gắnh
hết sức trong việc thờ phượng và hành đạo.
- Hadith kêu gọi người tín đồ giữ gìn sức khỏe và
từ bỏ việc quá sức trong thờ phượng và hành đạo.
Hadith 148: Ông Abu Abdullah bin Jabir bin
Samurah  thuật lại, nói: “Tôi luôn dâng lễ nguyện
Salah cùng với Thiên sứ của Allah  trong tất cả mọi
lễ nguyện Salah, và lễ nguyện Salah của Người
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thường ở mức vừa phải và bài thuyết giảng của Người
cũng ở mức vừa phải” (Muslim).
* Giải thích: Ở mức vừa phải có nghĩa là không
dài cũng không ngắn, ở mức chính giữa.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy Thiên sứ của Allah  thường
dâng lễ nguyện Salah ở mức vừa phải, không quá dài
cũng không quá ngắn, và bài thuyết giảng của Người
cũng vậy. Đó là bởi vì Người thương và quan tâm đến
những người dâng lễ nguyện Salah theo sau Người, đặc
biệt đối với người bệnh và người già yếu cũng như những
người cần giải quyết nhu cầu cần thiết nào đó của họ.
- Hadith cho thấy rằng Thiên sứ của Allah 
thường nói với những lời ngắn gọn nhưng hàm chứa
nhiều ý nghĩa và sâu rộng; và Người cũng không hề làm
một cách qua loa mà Người luôn ở mức trung hòa và vừa
phải.
Hadith 149: Ông Abu Juhaifah Wahb bin
Abdullah  thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  đã giao
kết huynh đệ cho Salman và Abu Addarda’. Có một ngày
nọ, Salman đến thăm Abu Addarda’ thì nhìn thấy Ummu
Addarda’ (vợ của Abu Addarda’) ăn mặc xềnh xoàng
(không chưng diện) nên ông hỏi: Chị nhà sao thế? Bà
nói: Người anh em của anh Abu Addarda’ đã không
màng tới chuyện của thế tục. Rồi khi Abu Addarda’ về
và làm bữa ăn tiếp đãi cho người anh em của mình (ông
Salman), ông nói với Salman: anh hãy ăn đi bởi quả thật
tôi đang nhịn chay. Ông Salman nói: tôi sẽ không ăn trừ
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phi anh ăn cùng tôi. Thế là Abu Addarda’ đã ăn cùng với
ông Salman. Rồi khi đêm đến, ông Abu Addarda’ đứng
dậy (định đi dâng lễ nguyện Salah trong đêm) như ông
Salman nói: hãy ngủ đi. Ông Abu Addarda’ nghe lời tiếp
tục ngủ. Sau đó, Abu Addarda’ lại thức và muốn đi dâng
lễ nguyện Salah thì ông Salman lại bảo ngủ đi, ông Abu
Addarda’ nghe lời tiếp tục ngủ. Rồi đến cuối đêm,
Salman nói: Bây giờ hãy thức dậy. Hai người dâng lễ
nguyện Salah cùng nhau, sau đó, ông Salman nói: Quả
thật, đối với Thượng Đế của anh anh phải có nghĩa vụ và
trách nhiệm, đối với bản thân mình anh phải có nghĩa vụ
và trách nhiệm, và đối với vợ của anh anh cũng phải có
nghĩa vụ và trách nhiệm, bởi thế, anh hãy thực hiện trách
nhiệm và nghĩa vụ của anh đối với tất cả những gì mà
anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ. Thế là, ông Abu
Addarda’ sau đó đã nói lại với Thiên sứ của Allah  về
lời của Salman thì Người nói:

ُ َْ َ َ َ َ

.{صدق سلمان} رواه ابلخاري

“Salman đã nói đúng” (Hadith do Albukhari ghi lại).
* Bài học từ Hadith:
- Islam cho phép kết nghĩa anh em vì con đường
chính đạo của Allah  và cho phép viếng thăm người
anh em của mình và ngủ lại với họ.
- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim nên nhắc
nhỡ và lưu ý nhau khi gặp phải điều không đúng.
- Hadith khẳng định ân phước của phần cuối của
đêm và ân phúc của việc thức đêm để dâng lễ nguyện
Salah.
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- Hadith khẳng định quyền của người vợ đối với
người chồng, đó là người chồng phải có trách nhiệm và
nghĩa vụ đối với vợ trong đời sống vợ chồng.
- Hadith khẳng định việc được phép hủy nhịn chay
đối với nhịn chay khuyến khích.
- Hadith khẳng định được phép ngăn cản những
việc làm hành đạo mang tính khuyến khích nêu như phía
sau việc làm đó lại đánh mất trách nhiệm và nghĩa vụ
được yêu cầu.
Hadith 150: Ông Abu Muhammad Abdullah bin
Amru bin Al-Ass  thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah 
được mách cho biết rằng tôi đã nói: Thề bởi Allah, chắc
chắn tôi sẽ nhịn chay ban ngày và dâng lễ nguyện ban
đêm trong suốt thời gian tôi còn sống. Thiên sứ của Allah
 nói: “Có phải ngươi đã nói như thế không?”. Tôi nói
với Người: Quả thật tôi đã nói như vậy Thưa Thiên sứ
của Allah. Người  nói:

ْ
ْ ُ َ ََْ َُْ ْ َْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ
َ
 وصم مِن الشه ِر،  وقم ونم،  فصم و أف ِطر، {فإِنك ال تست ِطيع ذل ِك
َ َََ َ
َ
ْ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ
ِ  وذل ِك مِثل ِصي، ِش أمثال ِها
}ام ادله ِر
ِ  فإِن احلسنة بِع، ثالثة أيام

“Quả thật, ngươi không có khả năng cho điều đó đâu,
ngươi hãy nhịn chay và hãy xả chay, hãy dâng lễ
nguyện Salah trong đêm và hãy ngủ, ngươi hãy nhịn
chay một tháng ba ngày, bởi quả thật một việc tốt
được nhân lên mười lần, và đó giống như nhịn chay
nguyên năm.”
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Tôi nói với Người: quả thật tôi có khả năng làm
nhiều hơn vậy nữa. Thiên sứ của Allah  nói:

ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ً ْ َ ْ ُ َ
}ني
ِ {فصم يوما وأف ِطر يوم

“Vậy, người hãy nhịn chay một ngày và ăn hai ngày”.
Tôi nói với Người: quả thật tôi có khả năng làm
nhiều hơn vậy nữa. Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ َ َ َ َ ً ْ َ ْ ْ ََ ً ْ َ ْ ُ َ
َ َو ْهو-  َعلَ ْيه السالَ ُم- او َد
ُ
 فذل ِك ِصيام د، {فصم يوما وأف ِطر يوما
ِ
َ ِّ ُ َ ْ َ
ِ أفضل الصي
}ام

“Vậy, ngươi hãy nhịn chay một ngày và ăn một ngày,
đó là cách nhịn chay của Nabi Dawood  và đó là
cách nhịn chay tốt nhất.”
Tôi nói với Người: quả thật tôi có khả năng làm
nhiều hơn vậy nữa. Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ْ َ َ ََْ
}{ال أفضل مِن ذل ِك

“Không có điều tốt hơn thế nữa”.
Và tôi đã chọn lấy cách nhịn chay ba ngày mà
Thiên sứ của Allah  đã nói và tôi yêu thích điều đó hơn
cả vợ con và tài sản của tôi.
Trong một lời dẫn khác:
Thiên sứ của Allah  nói với tôi:

َ ُ ُ ََ َْ ُ َُ َ َ َْ ْ ُ ََْ
َ
}{ألم أخب أنك تقوم الليل وتصوم انلهار ؟

15

“Ta nghe nói rằng ngươi dâng lễ nguyện Salah suốt
đêm và dâng lễ nguyện Salah mỗi ngày, đúng
không?”.
Tôi nói: Đúng vậy thưa Thiên sứ của Allah.
Người  nói:

َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ًّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
 وإِن، فإِن ِْلس ِدك عليك حقا، وقم ونم، صم وأف ِطر،{فال تفعل
ًّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ َْ َ َ
َ ًّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
 َوإِن ل َِز ْو ِرك عليك،جك عليك حقا
ِ  وإِن ل ِزو،ل ِعينِك عليك حقا
َ َََ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ًّ َ
َ َ َ ِّ ُ َ َ َ
 فإِن لك بِكل حسنة، َوإِن ِِبَسبِك أن تصوم ك شهر ثالثة أيام،حقا
ِّ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
} فإِن ذل ِك ِصيام ادله ِر ُك ِه،عِش أمثال ِها
“Chớ đừng làm vậy, ngươi hãy nhịn chay nhưng hãy
ăn uống, hãy dâng lễ nguyện Salah trong đêm nhưng
hãy ngủ, bởi quả thật, cơ thể của ngươi ngươi phải có
nghĩa vụ đối với nó, mắt của ngươi ngươi phải có
nghĩa vụ đối với nó, vợ của ngươi ngươi phải có trách
nhiệm đối với cô ta, khách của ngươi ngươi phải có
nghĩa vụ đối với họ, và ngươi chỉ cần nhịn chay mỗi
tháng ba ngày là đủ rồi, bởi vì mỗi việc tốt được nhân
lên mười lần và đó giống như sự nhịn chay nguyên
năm”.
Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật tôi thấy
mình đủ sức mà.
Người  nói:

َْ َ ْ َ َ َُ
َْ َ َُ َ
َ َ ْ ُ َ
ِّ َام ن
}اود علي ِه السالم َوال ت ِزد علي ِه
ب اللِ د
ِ {فصم ِصي
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“Vậy, ngươi hãy nhịn chay theo cách nhịn chay của
Nabi của Allah, Dawood  và chớ làm hơn nữa.”
Tôi nói: Sự nhịn chay của Nabi Dawood  như
thế nào?
Người  nói:

َ ْ
ْ
}{ن ِصف ادله ِر
“Nửa năm”.

Ông Abdullah  sau khi trở về già thì ông thường
nói: giá như tôi nhận lấy sự miễm giảm của Thiên sứ .
Trong một lời dẫn khác:
Thiên sứ của Allah  nói với tôi:

َ َْ ُ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
}{ألم أخب أنك تصوم ادلهر وتقرأ القرآن ك َللة ؟

“Ta nghe nói ngươi nhịn chay nguyên năm và đọc
Qur’an mỗi đêm, đúng không?”.
Tôi nói: Đúng như vậy thưa Thiên sứ của Allah, và
tôi làm thế chỉ muốn điều phúc đức.
Người  nói:

ََْ َ َ َ ُ َ
ُ {فَ ُص ْم َص ْو َم َد
ِّ َاو َد ن
 فإِنه َكن أعبد-صّل الل عليه وسلم- ِب الل
ِ
ْ َ ِّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
}اس واقرإ ِ القرآن ِف ك شهر
ِ انل
“Vậy, ngươi hãy nhịn chay theo cách nhịn chay của
Dawood, bởi Người là người hành đạo tốt nhất trong
nhân loại, và hãy đọc Qur’an vào mỗi tháng”.
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Tôi nói với Người: Thưa Nabi của Allah, quả thật
tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa. Thiên sứ của
Allah  nói:

ْ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ
َ
}ِِشين
ِ {فاقرأه ِف ك ع

“Vậy, ngươi hãy đọc Nó trong hai mươi ngày”.
Tôi nói với Người: Thưa Nabi của Allah, quả thật
tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa. Thiên sứ của
Allah  nói:

ْ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ
}{فاقرأه ِف ك عِش

“Vậy, ngươi hãy đọc Nó trong mười ngày”.
Tôi nói với Người: Thưa Nabi của Allah, quả thật
tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa. Thiên sứ của
Allah  nói:

ْ ْ َ
ْ َ ِّ ُ
َ َ ََ ْ َ َ
}{فاق َرأهُ ِف ك سبع َوال ت ِزد َع ذل ِك

“Vậy, ngươi hãy đọc Nó trong mỗi tuần và chớ làm
hơn thế”.
Tôi đã ngoan cố làm theo những gì Nabi  nói với
tôi, nhưng khi tôi lớn tuổi thì tôi ước gì mình đã nhận lấy
sự miễn giảm của Nabi .
Trong một lời dẫn khác:
Thiên sứ của Allah  có nói:

ًّ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
}{وإِن ل َِودلِك عليك حقا
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“Con cái của ngươi ngươi phải có nghĩa vụ đối với
chúng.”
Trong một lời dẫn khác:
Thiên sứ của Allah  có nói:

َ
َ َ ِّ
َ َ ً َْ ُ َُْ ً َْ ُ ُ َ َ َ َُ َ ُ َ
َ
ِ {أحب الصي
َكن، َكن يصوم يوما ويف ِطر يوما،ام إِل اللِ ِصيام داود
َ ْ ُ ََ
ُ َ ُ ُ ُ ََ َُُُ ُ َُ ْ
}ينام ن ِصف اللي ِل َويقوم ثلثه َوينام سدسه
“Sự nhịn chay yêu thích nhất đối với Allah là sự nhịn
chay của Dawood, Người nhịn chay một ngày và ăn
một ngày, Người ngủ đến nửa đêm và thức dậy vào
một phần ba của đêm và Người ngủ thường ngủ một
phần sáu của nó.”
Trong một lời dẫn khác:
Ông Abdullah  nói: Cha tôi cưới cho tôi một
người phụ nữ và ông thường bảo cô ta ráng có con, ông
hỏi cô ta về chuyện chồng con thì cô ta nói: Thật ân huệ
thay cho người đàn ông, anh ta chưa từng bước lên
giường cùng tôi. Và khi tình trạng này kéo dài, ông đã
mách sự việc cho Thiên sứ của Allah. Người nói: Hãy
gọi y đến gặp Ta.
Khi tôi gặp Người thì Người nói: Anh nhịn chay
thế nào? Tôi nói: Mỗi ngày. Người nói: Anh hoàn tất việc
đọc Qur’an thế nào? Tôi nói: Mỗi đêm. Thế là Người nói
giống như những gì được nói ở trên.
Tất cả những lời dẫn này đều Sahih, hầu hết đều
nằm trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim.
* Bài học từ Hadith:
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- Hadith bảo người tín đồ phải cân đối trong hành
đạo và thờ phượng.
- Hadith cho thấy Islam là tôn giáo kêu gọi đến
việc làm cho cuộc sống thế tục và cuộc sống Đời Sau chứ
không phải chỉ dành cho cuộc sống Đời sau không thôi.
Hadith 151: Ông Abu Rabi’a Hanzhalah bin
Arrabi’a Al-Usaidi , một trong người ghi chép của
Thiên sứ của Allah  thuật lại, nói: Abu Bakr  gặp tôi,
ông nói: Này Hanzhalah, anh khỏe không? Tôi nói:
Hanzhalah trở thành kẻ Munafiq rồi! Ông nói: Subhanallah, anh nói gì thế?! Tôi nói: Khi chúng tôi ở nơi của
Thiên sứ , Người nhắc nhở chúng tôi về Thiên Đàng và
Hỏa Ngục và hình ảnh của chúng dường như hiện ra
trước mắt, nhưng khi chúng tôi rời khỏi chỗ của Người
thì những người vợ, con cái và sự lo toan trong cuộc sống
làm chúng tôi quên đi rất nhiều. Ông Abu Bakr  nói:
Thề bởi Allah, quả thật chúng tôi đều giống như vậy mà.
Tôi và ông Abu Bakr cùng đi và đến gặp Thiên sứ của
Allah . Khi gặp Người tôi nói với Người: Thưa Thiên
sứ của Allah, Hanzhalah trở thành kẻ Munafiq rồi! Người
nói: Thế là sao? Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, khi
chúng tôi ở nơi của Người, Người nhắc nhở chúng tôi về
Thiên Đàng và Hỏa Ngục và hình ảnh của chúng dường
như hiện ra trước mắt, nhưng khi chúng tôi rời khỏi chỗ
của Người thì những người vợ, con cái và sự lo toan
trong cuộc sống làm chúng tôi quên đi rất nhiều.
Thiên sứ của Allah  nói ba lần:
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ْ ِّ
َْ
ْ َ ُ ُ َ َ ََ َ ُ ُ َ َْ ْ
َ
َ
{واَّلِى نف ِس ب ِي ِده ِ إِن لو تدومون َع ما تكونون عِن ِدى َو ِف اَّلك ِر
َُ ََْ َ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُُ ََ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ َ
كن يا حنظلة
ِ لصافحتكم المالئ ِكة َع فر ِشكم و ِف طرق ِكم ول
ً َ َ َ ً َ َ
.ساعة وساعة} رواه مسلم
“Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài
rằng nếu các ngươi luôn trong thể trạng giống như ở
chỗ Ta và luôn tụng niệm thì chắc chắn các Thiên
Thần sẽ luôn ở cùng với các ngươi dù các ngươi ở trên
giường ngủ hay các ngươi đang đi ngoài đường ..
nhưng này hỡi Hanzhalah từng giờ và từng giờ.”
(Muslim).
* Giải thích:
- Hanzhalah trở thành kẻ Muna-fiq rồi: ý nói y lo
sợ cho bản thân mình trở thành người mang trong mình
bản chất của người Muna-fiq (giả tạo đức tin).
- Nhưng này hỡi Hanzhalah từng giờ và từng giờ:
có nghĩa là giờ này dành cho việc thờ phượng và hành
đạo, còn giờ khác dành cho nhu cầu cần thiết trong cuộc
sống của con người.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy rằng con người là loài tạo vật
trung lập giữa thế giới: các Thiên Thần và Shaytan.
- Hadith kêu gọi người tín đồ phải tự nhắc nhỡ và
kiểm điểm bản thân, phải luôn quan sát và trông chừng
nó để nó không đi quá xa khỏi thế giới của các Thiên
Thần, thế giới của những tạo vật chỉ biết phụng mệnh và
thờ phượng Allah .
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- Hadith nhắc nhở người tín đồ phải biết quản lý
thời gian của mình: thời gian để tìm sự cứu rỗi nơi
Thượng Đế của y, thời gian để phục vụ cho nhu cầu bản
năng của bản thân.
- Hadith như muốn khẳng định rằng Islam là tôn
giáo đồng hành với quy luật tự nhiên, tôn giáo trung lập,
cân đối và hài hòa giữa đạo và đời, giữa đời sống tâm
linh và đời sống vật chất của thế tục.
Hadith 152: Ông Ibnu Abbas  thuật lại, nói:
Trong lúc Nabi  đang thuyết giảng thì Người bất chợt
nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài trời. Thế là
Người đã hỏi về người đàn ông đó. Các vị Sahabah 
nói: Đó là Abu Isra-il, ông ta đã thề nguyện đứng dưới
ánh nắng mặt trời, không ngồi, không che mát, không nói
chuyện, và nhịn chay. Nghe xong, Thiên sứ của Allah 
nói:

َ ْ َْ ْ َ َََْ ُ ُ
ُ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ َْْ َ
.ظل وَلقعد وَلتِم صومه} رواه ابلخاري
ِ {م ُروه فليتَكم َوليست

“Các ngươi hãy bảo y rằng y hãy nói chuyện, hãy che
mát, hãy ngồi và hãy tiếp tục hoàn tất việc nhịn chay
của y” (Albukhari).
* Abu Isra-il tên là Yusair, là cư dân Madinah tức
thuộc những người Al-Ansar.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy rằng việc thề nguyện không nói
chuyện, thề nguyện hành hạ bản thân không phải là việc
làm ngoan đạo trong giáo lý của Islam.
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- Hadith khẳng định rằng Allah, Đấng Tối Cao
không hề chấp nhận bất cứ việc làm nào mà nó không
được Ngài qui định, không được Ngài cho phép cũng như
không được Ngài coi là việc ngoan đạo.
- Hadith như muốn nhắc nhở các tín đồ rằng chớ nên hà
khắc với bản thân mình. Đó không phải là sự ngoan đạo
mà giáo lý Islam mong muốn.

